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RESUMO 

SILVA, H. C. Trauma em idosos atendidos pelo serviço pré-hospitalar móvel. 
2013. 153 fls. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2013.   
 

O objetivo deste estudo foi caracterizar a ocorrência de traumas na população idosa 
atendida pelo serviço pré-hospitalar móvel, no município de Natal, Rio Grande do 
Norte. Trata-se de um estudo descritivo, de delineamento transversal e abordagem 
quantitativa, cuja população foi constituída por 2.080 vítimas de trauma. A amostra, 
do tipo aleatória sistemática, consistiu em 400 pessoas idosas, com idade a partir de 
60 anos, assistidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Natal/RN, 
entre janeiro de 2011 a dezembro de 2012. A coleta de dados teve início após 
consentimento da instituição e parecer favorável de um Comitê de Ética em 
Pesquisa sob o nº 309.505. Procedeu-se à análise documental retrospectiva das 
fichas de atendimento do serviço através de um formulário de elaboração própria, 
validado por juízes especialistas, considerado como confiável (α>0,75) e válido 
(IVC=0,97) em sua clareza e relevância. Os dados foram tabulados pelo software 
Statistical Package for Social Science, versão 20.0. Os resultados obtidos 
evidenciam que as vítimas idosas possuem idade média de 74,19 anos, com 
prevalência do sexo feminino, acometimento por doenças crônicas, especialmente a 
hipertensão arterial, uso médio de 2,2 medicamentos rotineiros, com sinais vitais 
dentro dos padrões de normalidade. Os traumas prevaleceram no período diurno, na 
residência das vítimas, zona norte da cidade e nos fins de semana. Entre os 
mecanismos de trauma destacaram-se as quedas, os acidentes de trânsito e as 
agressões físicas, cujo tipo de trauma mais comum foi o cranioencefálico e principais 
consequências os ferimentos passivos de sutura e as fraturas fechadas. As 
Unidades de Suporte Básico estiveram como as mais acionadas para o atendimento 
pré-hospitalar (87,8%) e o principal local de destino consistiu no hospital de 
referência em urgência do Estado (57,5%). Entre os procedimentos mais realizados 
pela equipe de enfermagem destacaram-se a imobilização com prancha rígida e 
colar cervical, bem como a punção venosa periférica, e principal componente 
utilizado para reposição volêmica a solução fisiológica. Houve relação significativa 
entre os óbitos e o mecanismo de trauma; mecanismo de trauma e procedimentos 
realizados, exceto administração de medicamentos; procedimentos realizados, 
exceto de imobilização, e unidade destinada ao atendimento. Ressalta-se a 
prevalência do trauma na população idosa, o seguimento deficiente do protocolo 
Pre-Hospital Trauma Life Support e a incipiência dos registros de procedimentos de 
enfermagem realizados. Há necessidade de um protocolo de atendimento ao trauma 
específico às vítimas idosas e estratégias de educação para a prevenção de eventos 
desta natureza. 
 

Palavras-chave: Enfermagem. Idoso. Traumatismos. Assistência pré-hospitalar. 

  



 
 

ABSTRACT 

SILVA, H. C. Trauma in elderly patients by the mobile pre-hospital service. 
2013. 153 fls. Dissertation (Master degree) – Post-Graduation Program in Nursing, 
Federal University of Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2013.   
 
O The aim of this study was to characterize the occurrence of trauma in the elderly 
population served by the mobile pre-hospital service, in Natal, Rio Grande do Norte. 
This is a descriptive, transversal and quantitative approach and whose population 
consisted of 2,080 trauma victims. The sample, of systematic random type, consisted 
of 400 elderly people, aged from 60 years old, assisted by the Office of Mobile 
Emergency in Natal / RN, between January 2011 and December 2012. Data 
collection began after consent and assent of the institution of a Research Ethics 
Committee under No. 309 505. It was proceeded to documentary retrospective 
analysis of records of this service through a form of self-development, validated by 
expert judges considered reliable (α> 0.75) and valid (CVI = 0.97) in their clarity and 
relevance. Data were tabulated by the Statistical Package for Social Sciences, 
version 20.0. The results show that older victims have an average age of 74.19 years 
old, with a prevalence of female involvement by chronic diseases, especially 
hypertension, average usage of 2.2 routine medications with vital signs within normal 
limits. The trauma prevailed during the daytime, in the residence of the victims, north 
of the city and on weekends. Among the mechanisms of trauma were falls, traffic 
accidents and physical aggression, whose most common type was brain-cerebral 
trauma and the main consequences were suture wounds and closed fractures. Basic 
Support Units were as more driven to pre-hospital care (87.8%) and the main 
destination place consisted of a referral hospital for emergency of the state (57.5%). 
Among the most commonly performed procedures by nursing staff immobilization 
with rigid board and neck collar and the peripheral venipuncture, and the main 
component used for volume replacement to saline were highlighted. There was a 
significant relationship between the deaths and the mechanism of injury, mechanism 
of injury and procedures, except medication administration procedures carried out, 
except immobilization and unit for service. It is highlighted the prevalence of trauma 
in the elderly, poor follow-up Pre-Hospital Trauma Life Support protocol and the 
paucity of records and nursing procedures performed. There is need for a protocol of 
care specific to elderly trauma victims and education strategies for the prevention of 
such events. 
 
Key words: Nursing. Elderly. Injuries. Pre-hospital care.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ranking de mortalidade mundial, o trauma ocupa o quinto lugar entre 

as vítimas idosas e é definido como doença da sociedade moderna, de causa 

externa, que pode ser provocado por agressões mecânicas, químicas, térmicas ou 

elétricas, de forma violenta (intencional) ou acidental (não intencional) (LIMA; 

CAMPOS, 2011; NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL 

TECHNICIANS, 2007).  

O envelhecimento, embora seja consequência de conquistas nas áreas 

sociais e da saúde, representa novas demandas por serviços e atenções que se 

constituem como desafios para a sociedade atual e futura, devido às especificidades 

do idoso, que podem exacerbar as sequelas do trauma e as chances de morte.  

Compreende-se que o processo de envelhecimento provoca diversas 

alterações, tais como a fragilidade física, lentidão mental e dos reflexos, queda da 

acuidade sensorial, prejuízo das funções psicológicas e aumento do uso de 

medicamentos, que tornam o idoso mais susceptível ao trauma (NATIONAL 

ASSOCIATION EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 2007; RAMOS, 2003).  

As comorbidades e os declínios fisiopatológicos que comumente 

acometem os idosos podem mascarar os sinais precoces de deterioração e 

aumentar as chances de um trauma simples isolado se constituir como um fator 

potencial de morte, além de comprometer a avaliação da equipe de saúde e a 

prestação dos primeiros cuidados (CAMPOS, 2007; FLEISCHMAN et al, 2010a; 

GAWRYSZEWSKI, 2010; LIMA; CAMPOS, 2011).  

Quando o atendimento à vítima de trauma é realizado precocemente, as 

chances de sequelas e de morte são reduzidas e, portanto, os primeiros cuidados 

realizados ainda no local da ocorrência pelo Atendimento Pré-Hospitalar Móvel 

(APHM) são fundamentais (BRASIL, 2006a; NATIONAL ASSOCIATION OF 

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 2007). 

O serviço de APHM realiza assistência a agravos clínicos, gineco-

obstétricos, psiquiátricos e traumáticos à população de qualquer faixa etária, 

inclusive os idosos. A assistência pré-hospitalar é desenvolvida por uma equipe 

multiprofissional, formada por médicos, condutores-socorristas e pela categoria de 
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enfermagem, composta por enfermeiros e técnicos de enfermagem, que tem como 

fator primordial o elemento tempo (BRASIL, 2006a; MINAYO; DESLANDES, 2008). 

No APHM, enquanto o técnico de enfermagem está presente na 

prestação de cuidados básicos às vítimas, o enfermeiro realiza o suporte avançado, 

bem como o cuidado indireto, através de atividades burocráticas e educativas.  

O APHM é normatizado no Brasil por meio da Política Nacional de 

Atenção às Urgências (PNAU) e realiza a assistência com base na regulação 

médica das ocorrências e em protocolos instituídos internacionalmente (VARGAS, 

2006).  

Os protocolos existentes são nomeados de acordo com sua finalidade e à 

faixa etária a qual se destinam. Dentre eles, podem ser citados: o Basic Life Support 

(BLS), voltado para o atendimento de suporte básico às vítimas que se encontram 

com agravos clínicos; o Advanced Cardiac Life Support (ACLS), destinado ao 

suporte avançado em agravos de natureza cardiológica; o Pediatric Advanced Life 

Support (PALS), direcionado para o suporte avançado em pediatria; o Advanced 

Trauma Life Support (ATLS), voltado para o suporte avançado no trauma; e o Pre-

Hospital Trauma Life Support (PHTLS), destinado ao atendimento pré-hospitalar de 

vítimas de trauma. 

Percebe-se, então, que não são encontrados protocolos específicos 

destinados ao indivíduo idoso, cujas particularidades exigem uma assistência 

individualizada, bem como são escassas também as políticas públicas voltadas ao 

trauma geriátrico, fato que se traduz no elevado índice desse tipo de ocorrência na 

população. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI) abrange em suas diretrizes a atenção integral à saúde dos 

idosos e tem como foco a promoção, proteção e recuperação da saúde. Esta política 

ressalta, ainda, a realização de ações de prevenção incorporadas a todos os níveis 

de complexidade (BRASIL, 2010a). Entretanto, o que se vê na prática é que as 

ações destinadas à atenção à saúde do idoso se dão prioritariamente de forma 

curativista. 

A ênfase no curativismo é ainda mais evidente no APHM, pois os 

cuidados de saúde voltados ao trauma se concentram no tratamento após o evento 

e pouca atenção é atribuída ao entendimento das causas e sua prevenção. Como 
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resultado, as vítimas podem sofrer traumas novamente e aumentar os gastos à 

saúde pública, além da maior chance de isolamento social (FRAGA, 2007).  

Conforme a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde 

(BRASIL, 2008a), entre as necessidades de pesquisas relacionadas à saúde dos 

idosos estão os estudos que englobam a magnitude, dinâmica e compreensão dos 

problemas de saúde do idoso; a compreensão dos mecanismos das doenças 

associadas ao processo de envelhecimento; e a avaliação das políticas, programas 

e serviços. 

No que concerne à violência, acidentes e trauma, a referida Agenda 

propõe a realização de pesquisas sobre a organização e avaliação de políticas, 

programas e serviços; ensaios clínicos e estudos experimentais no atendimento pré, 

intra e pós-hospitalar; estudos de base populacional e sobre a magnitude, dinâmica 

e compreensão do trauma (BRASIL, 2008a). 

Em contraposição ao exposto pela Agenda, a Política Nacional de 

Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência salienta que são escassos 

os sistemas de informação epidemiológica relacionados aos atendimentos de 

urgência e emergência, bem como os serviços de atendimento pré-hospitalar não 

possuem uma ficha de atendimento em comum, com informações básicas, o que 

contribui para as graves distorções nos dados referentes às causas externas. Nesta 

política ressalva-se ainda que não há estudos apurados relativos às violências e 

acidentes (BRASIL, 2001). 

Diversos estudos internacionais versam sobre o trauma em idosos, porém 

a maioria tem como foco somente as quedas e lesões relacionadas e são incipientes 

as pesquisas acerca de outros tipos de trauma, especialmente no Brasil (MINAYO; 

SOUZA; PAULA, 2010). O número de publicações sobre a temática é ainda mais 

restrito quando se trata da assistência pré-hospitalar. As informações estatísticas 

sobre o trauma em idosos são também pouco consistentes e, portanto, 

negligenciadas pelos órgãos públicos sociais e de saúde, o que contradiz as 

diretrizes propostas pelas políticas voltadas à saúde do idoso e à redução de 

morbimortalidade por causas externas. 

A partir da experiência prévia como acadêmica de enfermagem durante 

estágio extracurricular em um serviço de APHM durante 15 meses e como monitora 

de ensino de APHM, foi possível perceber os frequentes acionamentos de 

atendimentos a ocorrências de natureza traumática entre os idosos. Porém, são 
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insuficientes as pesquisas voltadas para esta problemática, o que dificulta o manejo 

da ocorrência, pois o perfil destas vítimas é pouco conhecido. 

Diante disto, surgiu o seguinte questionamento: quais as características 

dos traumas, bem como sua prevalência, em idosos atendidos pelo serviço de 

APHM no município de Natal/RN? 

Este estudo tem, então, como objetivo caracterizar a ocorrência de 

traumas na população idosa atendida pelo serviço pré-hospitalar móvel e entre as 

implicações para a enfermagem está a produção de conhecimento sobre a 

ocorrência de trauma em pessoas idosas assistidas pelo APHM.  

Vale salientar ainda que os resultados podem contribuir para o 

fortalecimento de políticas públicas na área, bem como a criação de estratégias e 

projetos educacionais relacionados à prevenção de situações traumáticas nos 

idosos, pois, comumente, os cuidados de saúde ao trauma no APHM se concentram 

apenas no tratamento após o evento. 

 

  



23 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar a ocorrência de trauma na população idosa atendida pelo 

serviço pré-hospitalar móvel.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a prevalência de traumas na população idosa atendida pelo 

serviço pré-hospitalar móvel; 

 Identificar as características do trauma em idosos atendidos pelo 

serviço pré-hospitalar móvel; 

 Descrever o atendimento prestado ao idoso vítima de trauma no âmbito 

pré-hospitalar móvel.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este item apresenta um conjunto de elementos que pretende aprofundar a 

discussão a respeito do envelhecimento da população e o consequente aumento 

dos índices de trauma em idosos, bem como o papel da equipe de enfermagem no 

atendimento a estas vítimas no âmbito pré-hospitalar a partir de pesquisas 

publicadas na literatura.  

Inicialmente, o capítulo 3.1, intitulado como “O processo de envelhecimento 

da população”, aborda os aspectos inerentes às mudanças demográficas e 

epidemiológicas da população. O capítulo subsequente, “3.2 O trauma como causa 

externa”, traz as definições do trauma, seus tipos e mecanismos. Já os capítulos 3.3 

e 3.4, “O trauma geriátrico” e “O atendimento à pessoa idosa vítima de trauma”, 

versam sobre as particularidades dos idosos acometidos por situações de natureza 

traumática e o atendimento específico para essas vítimas. Para finalizar, os 

capítulos 3.5 e 3.6, intitulados como “Aspectos do atendimento pré-hospitalar móvel” 

e “A enfermagem no atendimento pré-hospitalar móvel”, são constituídos pela 

história do APHM, seu funcionamento no Brasil e a inserção da enfermagem neste 

âmbito.  

 

3.1 O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO 

 

A queda da mortalidade provocou aumento da expectativa de vida, porém 

o fator decisivo para o envelhecimento da população é a queda da fecundidade, 

devido à diminuição do contingente de indivíduos mais jovens e aumento da 

população da faixa etária mais idosa, já que as pessoas passam a viver mais tempo 

(VERMELHO; MONTEIRO, 2002). 

O envelhecimento da população é decorrente de transformações 

demográficas e epidemiológicas que, apesar de acometerem todo o mundo, 

diferenciam-se entre os países e é mais evidente nos países desenvolvidos 

(CARVALHO; RODRÍGUEZ-WONG. 2008; VERAS, 2007, 2009).  

No Brasil, considera-se como idoso o indivíduo com idade a partir de 60 

anos e estima-se que a população total brasileira, correspondente a 189,6 milhões 

de habitantes em 2008, com índice de idosos de 9,5% (18 milhões de pessoas), 

aumente para 215,3 milhões em 2050, com consequente aumento do número de 
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pessoas com 60 anos ou mais de idade, cuja projeção é de mais de 64 milhões 

(28%) (BRASIL, 1994; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2008). 

Em termos demográficos, a região brasileira com maior número de idosos 

é a Sudeste, onde residem 46,2% dos idosos brasileiros, e em segundo lugar 

encontra-se o Nordeste, com 26,4% dos indivíduos idosos. Entre os estados 

nordestinos, o Rio Grande do Norte possui cerca de 340 mil pessoas idosas e ocupa 

o sexto lugar na região (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010). 

Segundo o Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), existem mais de 20 milhões de idosos no Brasil, dos quais a 

maioria (55,5%) é composta pelo sexo feminino, já que as mulheres vivem mais que 

os homens, com a expectativa de vida de 76,7 anos (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2002, 2010). 

Os padrões de saúde e de doença estão diretamente relacionados aos 

fatores sociais, econômicos e demográficos e, portanto, também se modificam com a 

população, processo denominado de transição epidemiológica (SHRAMM et al, 

2004; VERMELHO; MONTEIRO, 2002).  

Os autores Monteiro e Vermelho (2002) afirmam que a transição 

epidemiológica nos países desenvolvidos teve como principais determinantes os 

fatores ecobiológicos e socioeconômicos, devido ao desenvolvimento da agricultura, 

comércio, transporte e industrialização, que ocorreu antes das grandes descobertas 

da medicina. Diferentemente, os países da América Latina mostram a grande 

influência da introdução da tecnologia e da medicina na transição epidemiológica. 

Ao longo dos anos, houve diminuição dos níveis de morbidade e 

mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, em detrimento da elevação de 

doenças crônico-degenerativas, neoplasias e causas externas, já que o 

envelhecimento provoca diversas alterações e morbidades (RAMOS, 2003; 

SHRAMM et al, 2004).   

Define-se como processo de envelhecimento a deterioração progressiva e 

irreversível do organismo, que pode ser compreendido de duas formas: senescência 

e senilidade (BRASIL, 2006b). 

A senescência é um processo fisiológico, no qual ocorre a diminuição da 

reserva funcional e, segundo Papaléo-Netto, Salles (2001), Moraes e Silva (2008), 
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está associada a alterações na composição, estrutura e funcionamento dos sistemas 

orgânicos, que sofrem influência dos ambientes físico e social.  

 Já a senilidade descreve o envelhecimento do ponto de vista 

patológico, cujas características englobam as alterações resultantes de doenças ou 

traumas que podem acometer o idoso (MORAES; SILVA, 2008). 

Entre as alterações decorrentes do envelhecimento estão: o declínio da 

função respiratória, ausência parcial ou completa dos dentes, comprometimento do 

sistema cardiovascular, ressecamento da pele, hipotrofia muscular, deformidades da 

coluna vertebral e osteoporose, as quais resultam na fragilidade física, lentidão 

mental e dos reflexos, queda da acuidade sensorial, prejuízo das funções 

psicológicas e aumento do uso de medicamentos (CARPENTER; STERN, 2010; 

NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 2007; 

RAMOS, 2003).  

Tais modificações trazem como consequências a maior suscetibilidade ao 

trauma, comprometimento dos mecanismos compensatórios exigidos em situações 

de trauma, dificuldade de diagnóstico e manejo em decorrência de alterações 

crônicas dos parâmetros vitais e aumento considerável das taxas de 

morbimortalidade, mesmo com lesões de baixa e média gravidade (CARPENTER; 

STERN, 2010; NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL 

TECHNICIANS, 2007). 

Carpenter e Stern (2010), bem como Fleischman et al (2010a), afirmam 

que o trauma muitas vezes é resultante de uma interação complexa e sinérgica entre 

a doença coexistente e os declínios fisiológicos do processo de envelhecimento. 

Diante destes fatores, as taxas de internação e as despesas com 

tratamentos complexos aumentam e trazem maiores gastos aos serviços de saúde, 

além de evidenciar que o crescimento da população idosa exige assistência e 

cuidados contínuos, o que impõe a necessidade de novos modelos de prestação de 

serviços à saúde e maior demanda de programas e recursos públicos voltados ao 

idoso (CHAIMOWICZ, 1997; GATTIS, 2008).  

 

3.2 O TRAUMA COMO CAUSA EXTERNA  

 

Desde os primórdios da história da humanidade, o trauma está presente e 

hoje se constitui como a doença mais significativa no que se refere aos anos 



27 
 

potenciais de vida perdidos (APVP), porém, só ganhou destaque como problema de 

saúde na década de 1980, sob o termo de “mortes violentas” (BATISTA-NETO; 

GOMES, 2001). 

Em 1966, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, através 

de estudo do Comitê de Trauma, denominou o trauma como a “doença 

negligenciada da sociedade moderna”, pois provoca mais mortes e incapacidades 

do que as grandes guerras, mas não sensibiliza nem mobiliza a sociedade, bem 

como as autoridades governamentais (BATISTA-NETO; GOMES, 2001). 

A palavra “trauma” na medicina está ligada a eventos imprevistos e 

indesejáveis de origem externa, que produzem de alguma forma ferimento ou lesão 

de vários tipos. Em outras palavras, pode-se definir o trauma como evento de causa 

externa que pode ser desencadeado por fatores mecânicos, químicos, térmicos ou 

elétricos, denominados mecanismos de trauma (NATIONAL ASSOCIATION OF 

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 2007; TAMBELLINI; OSANAI, 2001, 

2004). 

No plano da saúde, os eventos traumáticos podem ser classificados de 

duas maneiras: uma se refere às suas causas, a estrutura e a forma como se 

apresenta o trauma, além de suas consequências; a outra se baseia na lesão 

propriamente dita, considera a etiologia, o quadro clínico, os antecedentes e o 

prognóstico da lesão (TAMBELLINI; OSANAI, 2001). 

A primeira classificação permite criar estratégias de prevenção e controle 

do evento traumático, enquanto a segunda permite a identificação de intervenções 

terapêuticas eficazes para a cura ou tratamento da lesão. Porém, ambas as 

classificações se complementam (TAMBELLINI; OSANAI, 2001). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu desde 1994 a 

Classificação Internacional de Doenças (CID), que atualmente se encontra em sua 

décima revisão (CID10) e é adotada mundialmente. Neste sistema de classificação, 

as causas externas são estabelecidas nos capítulos XIX e XX (INTERNATIONAL 

STATICAL CLASSIFICATION OF DISEASES AND RELATED HEALTH 

PROBLEMS, 2010). 

O capítulo XIX, intitulado “lesões, envenenamento e algumas outras 

consequências das causas externas”, possui uma codificação que inclui os 

diferentes tipos de traumatismos, suas complicações e sequelas. Já o capítulo XX, 

intitulado “causas externas de morbidade e de mortalidade”, complementa o capítulo 
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anterior e classifica os fatores ambientais que podem desencadear o trauma, como 

acidentes de transporte, quedas, afogamentos, lesões autoprovocadas, agressões, 

operações de guerra, entre outros (INTERNATIONAL STATICAL CLASSIFICATION 

OF DISEASES AND RELATED HEALTH PROBLEMS, 2010). 

Os processos que dão origem ao trauma podem ser intencionais ou não. 

Enquanto o trauma intencional está associado à violência interpessoal ou auto 

direcionada, o não intencional é aquele que ocorre de forma não desejável, também 

denominado de acidente (NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL 

TECHNICIANS, 2007). 

O Comitê do Pre-hospital Trauma Life Support (PHTLS) descreve que a 

etiologia do trauma pode classificá-lo em contuso ou fechado, o qual inclui os 

acidentes automobilísticos (atropelamento, colisão e capotagem), as quedas, 

agressões físicas, soterramentos e explosões; e penetrante, o qual é mais 

representado pelos ferimentos por arma de fogo e arma branca (BATISTA-NETO; 

GOMES, 2001; NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL 

TECHNICIANS, 2007). 

Quanto ao tipo de trauma, este é classificado conforme a região corporal 

atingida, tais como: cranioencefálico, quando atinge a região da cabeça; de 

extremidades, quando atinge membros superiores ou inferiores; torácico, quando 

atinge o tórax; abdominal, acomete a região do abdômen; e, ainda, politraumatismo, 

nos casos em que mais de uma região corporal é acometida (NATIONAL 

ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 2007).  

No Brasil, as causas externas constituem importante ameaça ao processo 

de desenvolvimento humano, pois alteram a saúde, geram sequelas e podem levar 

até mesmo a morte. Vale salientar ainda que as causas externas ocupam o terceiro 

lugar entre as causas de mortalidade na população brasileira e são precedidas 

apenas pelas doenças cardiovasculares e neoplasias. Entre 1980 e 2006, a 

frequência de óbitos por causas externas sofreu um aumento de 78%, com o registro 

de 2.824.093 óbitos (BRASIL, 2001; 2008b). 

O perfil das vítimas de causas externas evidencia que o sexo masculino é 

o mais frequente entre os óbitos (84%) e há o predomínio da faixa etária entre 20 e 

29 anos. Entretanto, quando se consideram os acidentes, comparados com os 

eventos violentos, percebe-se que há o predomínio da faixa etária entre 0 e 9 anos e 

com 60 anos ou mais de idade. Em outras palavras, pode-se dizer que os adultos 
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jovens brasileiros são mais acometidos pelos eventos relacionados à violência, 

enquanto as populações pediátrica e geriátrica são as maiores vítimas dos acidentes 

(BRASIL, 2008b). 

Os acidentes e violências são decorrentes de ações humanas e sofrem a 

influência de fatores técnicos e sociais. A violência é definida como qualquer ação 

realizada por indivíduos ou grupos que provocam danos físicos, emocionais, morais 

e espirituais a si próprios ou a outras pessoas. Já o acidente é compreendido como 

evento não intencional e evitável, que ocasiona lesões físicas e emocionais, que 

pode ocorrer em diversos ambientes (BRASIL, 2001).  

Com a finalidade de reduzir a morbidade e a mortalidade decorrentes das 

causas externas no Brasil, em 2001 foi implementada a Política Nacional de 

Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Esta política estabelece 

em suas diretrizes: a promoção da adoção de comportamentos e de ambientes 

seguros e saudáveis; monitorização da ocorrência de acidentes e violência; 

sistematização, ampliação e consolidação do atendimento pré-hospitalar; assistência 

interdisciplinar e intersetorial às vítimas de acidentes e violências; estruturação e 

consolidação do atendimento voltado à recuperação e à reabilitação; capacitação de 

recursos humanos; e apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas (BRASIL, 

2001). 

 

3.3 O TRAUMA GERIÁTRICO 

 

Com a expectativa de vida prolongada, o idoso está mais ativo no 

mercado de trabalho, nas atividades físicas e atividades da vida diária, mesmo 

diante das mudanças previsíveis do envelhecimento e comorbidades, o que o torna 

mais susceptível ao trauma, suas consequências e maiores dimensões (CAMPOS, 

2007; LIMA; CAMPOS, 2011). 

Estudos demonstram que o trauma provoca a morte de 14 mil pessoas 

diariamente em todo o mundo e se constitui como a quinta causa de mortalidade 

entre os idosos e, quando não provoca a morte do indivíduo, pode gerar lesões, 

incapacidades e internações em instituições hospitalares ou lares, assim como o 

isolamento social (DEGANI, 2011; DIVANI et al, 2009; LIMA; CAMPOS, 2011).  
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Em estudo de coorte realizado por Fleischman et al (2010b), evidenciou-

se que a demanda de atendimentos de emergência a idosos vítimas de trauma 

correspondeu a 75%, número mais elevado quando comparado aos jovens (49%). 

Devido aos efeitos do envelhecimento, o idoso pode sofrer qualquer tipo 

de trauma. Apesar de exigir as mesmas condutas, o atendimento ao trauma no idoso 

torna-se diferente do adulto, pois se deve estar atento às alterações nos sistemas 

orgânicos e a uma gama maior de complicações, já que o idoso pode ser acometido 

por déficits auditivos, visuais e neurológicos, que dificultam a comunicação e, 

consequentemente, a avaliação (CAMPOS, 2007; GAWRYSZEWSKI, 2010; SOUZA; 

IGLESIAS, 2002).  

O trauma pode envolver outros órgãos e sistemas além daquele atingido 

diretamente pelo mecanismo de lesão, o que leva uma fratura a ocasionar 

alterações cardiovasculares, respiratórias ou neurológicas, que são exacerbadas por 

problemas de saúde previamente existentes (CAMPOS, 2007).  

No sistema cardiovascular, ocorrem alterações, como aumento da 

resistência miocárdica, diminuição da condução eletrofisiológica, perda da massa 

celular miocárdica e suprimento sanguíneo diminuído, que podem ocasionar 

arritmias, insuficiência cardíaca e morte. Diante disto, o coração não suporta a perda 

de volume, a hidratação rápida e o uso excessivo de medicamentos. São comuns, 

ainda, as tromboses, embolias e isquemias, decorrentes da imobilização no leito e 

alterações de volume (CARNEIRO, 2001).  

O trauma em idosos pode desencadear um quadro de insuficiência 

respiratória aguda e pneumonia devido às modificações que acontecem com o 

decorrer do envelhecimento no sistema respiratório, tais como diminuição da caixa 

torácica e da elasticidade pulmonar, além de redução dos alvéolos, que resultam na 

diminuição da capacidade vital e da superfície de trocas gasosas (CARNEIRO, 

2001). 

Com o envelhecimento, a capacidade de filtração dos rins também é 

reduzida, devido à perda de massa e néfrons, o que leva o idoso a ter mais 

dificuldade de compensar a perda de volume. Com o declínio do clearence da 

creatinina, aumenta a retenção de sódio e, por conseguinte, as chances de 

desenvolvimento de edema pulmonar. Diante disto, deve-se estar atento para a 

administração de solução salina, eletrólitos e drogas nefrotóxicas ao idoso vítima de 

trauma (JUCÁ, 2001). 
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As alterações neurológicas no idoso envolvem a redução do fluxo 

sanguíneo cerebral e perda de neurônios, com consequente atrofia do cérebro. O 

espaço aumentado em volta do cérebro, apesar de protegê-lo de contusão, causa 

estiramento dos vasos sanguíneos, os quais passam a ser mais susceptíveis a 

rompimentos diante de impactos (ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT, 2008). 

Além das modificações cardiovasculares, respiratórias e neurológicas, o 

sistema imunológico do idoso também sofre alterações, como a função reduzida dos 

linfócitos T, macrófagos e resposta imuno-humoral, o que compromete a produção 

de anticorpos e torna o idoso mais vulnerável a infecções diante de um trauma 

(CARNEIRO, 2001). 

Vale salientar ainda que os indivíduos idosos são comumente portadores 

de doenças crônicas, tais como hipertensão, diabetes mellitus e incontinência 

urinária, que podem desencadear o trauma e influenciar diretamente suas 

consequências (CAMPOS, 2007; DIVANI et al, 2009).  

A presença destas doenças leva o idoso a fazer o uso concomitante de 

diversos medicamentos, que também podem torná-lo mais susceptível ao trauma, 

bem como dificultar a resposta compensatória ao mecanismo de trauma e o manejo 

de uma reanimação (ASCHKENASY; ROTHENHAUS, 2006). 

A morte imediata ocorre nos primeiros minutos até uma hora após o 

evento e é provocada por lesões cerebrais, secção alta da medula, lesões cardíacas 

ou de vasos calibrosos e em 80% dos casos provocada por hipovolemia. A morte 

precoce ocorre nas primeiras duas horas seguintes ao acidente, decorrente de 

choque hemorrágico. Já a morte tardia ocorre após a primeira semana do trauma, 

como consequência, na maioria das vezes, de tromboembolismo pulmonar, 

infecções, traumatismo cranioencefálico ou falência de múltiplos órgãos (NATIONAL 

ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 2007; THOMAZ; LIMA, 

2000).  

O índice de mortalidade em idosos decorrente de eventos traumáticos 

pode ser influenciado também pelo nível do trauma, tratamento incompleto ou 

cuidados inadequados realizados no ambiente domiciliar devido aos recursos 

existentes e os primeiros cuidados realizados no local da ocorrência (FLEISCHMAN 

et al, 2010a; NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL 

TECHNICIANS, 2007). 
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Malvestio (2005) afirma que a sobrevivência das vítimas depende de 

diversos fatores, como a gravidade do trauma, as condições do paciente e a 

assistência prestada nos âmbitos pré e intra-hospitalar. 

 

3.4 O ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA VÍTIMA DE TRAUMA 

 

A prestação de primeiros cuidados imediatos, preferencialmente ainda no 

local do evento, contribui para o melhor prognóstico da pessoa idosa vítima de 

trauma. Estudos demonstram que em vários casos as vítimas com lesões graves 

morrem ainda no trajeto entre o local da ocorrência e o hospital ou nas primeiras 

horas do acidente, período denominado como hora de ouro do traumatizado 

(THOMAZ; LIMA, 2000).  

Assim como no adulto, a assistência pré-hospitalar à pessoa idosa vítima 

de trauma na hora de ouro inicia-se com a avaliação primária da vítima de trauma, 

que corresponde à sequência mnemônica A-B-C-D-E, onde: “A” (air way) 

corresponde à abertura de vias aéreas, com elevação do queixo e tração anterior da 

mandíbula, e proteção da coluna cervical; “B” (breathing), avaliação da respiração e 

oxigenação adequadas; “C” (circulation), avaliação da circulação com controle de 

hemorragias; “D” (disability), avaliação do estado neurológico através da Escala de 

Coma de Glasgow; “E” (exposure), exposição da vítima e proteção do ambiente 

(NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 2007).  

Na primeira etapa, as vias aéreas, quando comprometidas, devem ser 

abertas enquanto se mantém a proteção da coluna cervical. Esta proteção consiste 

em manter o pescoço da vítima em posição neutra durante a abertura das vias 

aéreas para não ocasionar ou agravar lesões neurológicas a partir da medula 

espinhal. A presença de cifose, artrite e osteoporose podem dificultar a proteção das 

vias aéreas e da coluna cervical nas pessoas idosas (CALLAWAY; WOLFE, 2007; 

NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 2007). 

A avaliação da respiração e oxigenação deve ser realizada através da 

exposição do tórax e identificação da presença de próteses dentárias, as quais 

devem ser removidas. Deve-se assegurar que as vias aéreas estejam pérvias e, 

caso a vítima não apresente respiração, iniciar imediatamente a ventilação assistida 

com dispositivo de máscara facial acoplada a oxigênio suplementar (CALLAWAY; 
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WOLFE, 2007; NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL 

TECHNICIANS, 2007). 

O atendimento das vias aéreas pode envolver o uso de cânula 

orofaríngea ou intubação orotraqueal, que, por sua vez, podem ocasionar 

hemorragias e complicações nos idosos, já que estes apresentam as mucosas mais 

delicadas.  

O controle de hemorragias deve ser feito através da pressão direta do 

local do sangramento, elevação do membro (com cuidado nos casos de fratura ou 

luxação) e, somente como última alternativa, o uso de torniquetes. Quando há 

suspeita de hemorragia interna, é necessária a rápida reposição de fluido 

endovenoso. O controle de hemorragias é uma prioridade para a manutenção da 

circulação em uma vítima de trauma.  

Em estudo realizado por Malvestio (2005), evidenciou-se que as vítimas 

que necessitaram de procedimentos circulatórios básicos, como realização do 

curativo compressivo, demonstraram menores chances de sobrevivência após 

acidentes de trânsito quando comparadas às pessoas que necessitaram de outros 

procedimentos.  

Como muitas causas de hemorragia são difíceis de controlar fora do 

ambiente hospitalar, é fundamental dar atenção e prioridade ao transporte rápido da 

vítima por uma equipe devidamente preparada (NATIONAL ASSOCIATION OF 

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 2007).  

A manutenção da circulação é uma etapa difícil em vítimas idosas, pois 

estes indivíduos comumente são hipertensos, o que dificulta o diagnóstico de 

choque hipovolêmico, já que a perda de volume pode levar à falsa interpretação de 

que a pressão arterial encontra-se normal (YOUNG; AHMAD, 1999). 

Depois de avaliar e corrigir as condições respiratórias e circulatórias da 

vítima de trauma, segue-se com a avaliação neurológica, que, ao analisar a função 

cerebral, permite identificar indiretamente se há oxigenação no cérebro. Esta 

avaliação se dá através do uso da Escala de Coma de Glasgow (ECGl), que permite 

determinar o nível de consciência do indivíduo a partir de três parâmetros: abertura 

ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora, conforme o quadro abaixo.  
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Quadro 01 - Escala de Coma de Glasgow 

Indicadores Resposta Pontos 

Abertura Ocular (AO) Espontânea 4 

Com estimulo verbal 3 

Com estímulo doloroso 2 

Nenhuma resposta 1 

Melhor Resposta Verbal (MRV) Orientado 5 

Confuso 4 

Palavras impróprias 3 

Sons incompreensíveis 2 

Nenhuma resposta 1 

Melhor resposta motora (MRM) Obedece 6 

Localiza e retira estímulos 5 

Localiza o estímulo 4 

Responde em flexão 3 

Responde em extensão 2 

Nenhuma resposta 1 

Total = AO+MRV+MRM 

Fonte: BARROS, A. B. L.; et al, 2002, p. 98.  

 

A pontuação da ECGl é atribuída de acordo com a melhor resposta para 

cada parâmetro. O escore máximo é de 15 pontos, que indica ausência de dano 

neurológico, e o mínimo de 3 pontos, sinal de dano grave. Uma pontuação menor 

que 8 indica lesão grave, entre 9 e 12, lesão moderada, e de 13 a 15, lesão mínima. 

Durante a abertura ocular, as pupilas também são avaliadas quanto ao tamanho, 
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simetria e fotorreação, cujas alterações podem indicar hemorragia cerebral 

(NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 2007). 

Nos idosos, a avaliação neurológica pode ser comprometida pela 

presença de doenças como glaucoma e catarata, que confundem o exame ocular. 

Existem, ainda, estímulos auditivos e visuais que podem inibir a capacidade do idoso 

compreender e responder às perguntas do exame neurológico. Portanto, é preciso 

estar mais atento durante a avaliação neurológica do idoso, pois sinais de mudanças 

do estado mental identificados por profissionais despreparados são erroneamente 

atribuídos ao processo fisiológico do envelhecimento (CALLAWAY; WOLFE, 2007; 

STEVENSON, 2004). 

A exposição da vítima é fundamental para identificar todas as lesões, 

porém, depois que todo o corpo é examinado no sentido céfalo-caudal, a vítima deve 

ser coberta para protegê-la da hipotermia. Em idosos, somente a área do corpo a 

ser examinada deve ser descoberta, pois o risco de hipotermia é maior devido aos 

mecanismos regulatórios da temperatura estarem comprometidos com o processo 

de envelhecimento (NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL 

TECHNICIANS, 2004; THOMAZ; LIMA, 2007). 

Após a avalição primária no local do evento, ocorre a reanimação, onde 

os problemas encontrados são solucionados conforme a prioridade, ao fornecer 

tratamento para as vias aéreas e controle das hemorragias através da correção das 

perdas de volume (CANETTI et al, 2001). 

Segundo Malvestio (2005), as imobilizações devem ser realizadas na fase 

de APHM, pois consistem em procedimentos padronizados que foram realizados em 

98,9% dos sujeitos de seu estudo. 

O tempo máximo na cena do evento deve ser limitado a 10 minutos, 

exceto em circunstâncias excepcionais, já que o transporte de vítimas de trauma 

deve ser iniciado rapidamente e para o local mais adequado e próximo. O tempo na 

cena é correspondente ao período em que ocorre a avaliação da vítima, realização 

de procedimentos e contato com a Central de Regulação (MALVESTIO, 2005; 

NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 2007). 

Quando a vítima está estável, a avaliação secundária pode ser realizada 

no local do evento. Entretanto, as vítimas mais graves recebem esta segunda 

avaliação durante o transporte para o hospital (CANETTI et al, 2001). 
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A avaliação secundária é realizada somente após a reanimação e 

consiste em identificar o histórico da vítima e na realização de exame físico 

completo, com a finalidade de identificar lesões não encontradas no exame primário. 

Nesta fase, são aferidos os sinais vitais e identificados sinais e sintomas específicos 

de danos internos e doenças (NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY 

MEDICAL TECHNICIANS, 2007; THOMAZ; LIMA, 2000). 

O histórico da vítima de trauma deve ser obtido rapidamente e, para isso, 

utiliza-se o código mnemônico AMPLA: “A” corresponde às alergias, principalmente 

a medicamentos; “M”, medicamentos em uso; “P”, passado médico e antecedentes 

cirúrgicos; “L”, líquidos e alimentos ingeridos, pois muitas vítimas de trauma 

necessitam ser submetidos a procedimentos cirúrgicos e a ingestão recente de 

bebidas e alimentos pode aumentar o risco de aspiração por vômito induzido durante 

a anestesia; e “A” consiste no ambiente e eventos que desencadearam o evento de 

trauma (NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 

2007). 

Os aspectos essenciais a serem considerados no trauma em idosos estão 

relacionados à identificação das mudanças fisiológicas do envelhecimento, 

conhecimento da biomecânica do trauma no idoso e dos princípios do tratamento, 

identificação das peculiaridades do atendimento ao idoso e realização do transporte 

adequado até uma instituição hospitalar com os recursos apropriados (NATIONAL 

ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 2007). 

Diante de uma situação de trauma, a qualidade do atendimento está 

diretamente relacionada à competência e ao preparo dos profissionais que 

realizaram a assistência. Os primeiros cuidados ainda na cena do evento e o 

transporte rápido até uma unidade hospitalar com recursos apropriados para o 

tratamento definitivo fazem do APHM um fator determinante na sobrevivência das 

vítimas. 

 

3.5 ASPECTOS DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL 

 

O APHM consiste na assistência realizada de maneira direta ou indireta 

ao indivíduo que se encontra em situação crítica fora do âmbito hospitalar, como nas 

ruas, residências e locais de trabalho, com a finalidade principal de minimizar as 
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sequelas ou agravos decorrentes da falta de socorro precoce, em situações clínicas, 

pediátricas, gineco-obstétricas, psiquiátricas e traumáticas (BRASIL, 2006a). 

Os primeiros relatos da assistência pré-hospitalar advêm do período 

napoleônico, durante a Revolução Francesa, quando o barão Dominick Jean Larrey, 

cirurgião e chefe militar, observou que os cuidados prestados precocemente aos 

feridos em guerra evitavam complicações. Tal fato contribuiu para a criação da Cruz 

Vermelha Internacional, em 1863, e foi comprovado durante as grandes Guerras 

Mundiais, em que os soldados recebiam atendimento rápido ainda nos campos de 

batalha e eram transportados para locais onde recebiam tratamento adequado 

definitivo (RAMOS; SANNA, 2005). 

Romanzini (2007) ressalta que o Dr. J. D. Keke Farrington e 

colaboradores do Colégio Americano de Cirurgiões e do Comitê em Trauma 

instituíram as bases para o APHM que prevalecem atualmente, por meio do 

estabelecimento dos princípios fundamentais, assim como materiais e equipamentos 

necessários para esse tipo de assistência. Tais estudiosos afirmaram que a chance 

de sobrevivência da vítima é influenciada pelo tempo resposta rápido, o qual inclui a 

provisão de ventilação e suporte de oxigênio adequado e transporte imediato.  

Ao longo dos séculos, as guerras foram fator contribuinte para a evolução 

da assistência pré-hospitalar e transporte dos feridos, que inicialmente era realizado 

por tração animal, no século XVIII, em seguida, pelo uso de balões de ar quente, no 

século XIX, resgate com aviões na I Guerra Mundial e helicópteros, em 1920, pelos 

ingleses e franceses (ROMANZINI, 2007).  

Somente em 1955, na França, foram criadas as primeiras equipes móveis 

de assistência, com a finalidade de atender às vítimas de acidentes de trânsito e 

transferências inter-hospitalares. Os médicos viram a necessidade de aumentar as 

chances de sobrevivência dos pacientes a partir de cuidados básicos e avançados, 

centrados na respiração e circulação adequadas e, na década de 60, foi oficializado 

o primeiro Service d’Aide Médicale Urgente (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU) (LOPES; FERNANDES, 1999). 

No Brasil, o APHM teve início a partir de 1808, com a chegada da Família 

Real Portuguesa, porém restringia-se somente ao transporte de acidentados. A 

assistência às vítimas no local da ocorrência passou a ser realizada em 1893, 

quando o Senado da República aprovou a lei que pretendia estabelecer o 
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atendimento médico de urgência em vias públicas do Rio de Janeiro, até então 

capital do país (SÃO PAULO, 2001; SILVA, 2010).  

Na década de 80, por solicitação do Ministério da Saúde, o SAMU foi 

instituído através de um acordo bilateral estabelecido entre o Brasil e a França. O 

modelo francês foi adotado pelo Brasil por exigir a presença do médico e do 

enfermeiro no suporte avançado, diferente dos padrões americanos, que exigem a 

presença do paramédico na assistência, profissional inexistente no Brasil (CUNHA; 

SANTOS, 2003; LOPES; FERNANDES, 1999). 

O Estado de São Paulo foi um dos primeiros do Brasil a utilizar o APHM, 

que tomou impulso em 1989, após ter sido oficializado o SAMU – Resgate através 

de acordo entre as Secretaria Estadual de Saúde (SES) e a Secretaria de 

Segurança Pública (SSP) – Corpo de Bombeiros. Ao longo da década de 90, vários 

Estados brasileiros implantaram o APHM em parceria com o Corpo de Bombeiros 

(SÃO PAULO, 2001).  

Ramos e Sanna (2005) afirmam que uma das maiores dificuldades que o 

APHM enfrentou no Brasil foi a ausência de legislação específica, o que levou à 

criação e implantação de várias estruturas de APHM em diferentes cidades. 

Em 2002, o Ministério da Saúde implantou a Portaria nº 2.048, que ao 

considerar a necessidade de maior atendimento de urgência e emergência, devido 

ao crescente índice de violência urbana, estabeleceu oficialmente a criação do 

APHM. Este é normatizado no Brasil pela Política Nacional de Atenção às Urgências 

(PNAU), implantada pela Portaria nº 1.863 de 2003, que tem entre suas finalidades 

organizar, estruturar e estabilizar o atendimento às urgências (BRASIL, 2006a). 

Dentro da PNAU, além das Portarias nº 2.048/2002 e nº 1.863/2003, 

existe a Portaria nº 1.864/2003, que institui o componente pré-hospitalar móvel em 

municípios e regiões de todo o território brasileiro por meio do SAMU, o qual 

constitui um importante avanço nos sistemas de saúde do Brasil, pois funciona 

através de uma Central de Regulação (SILVA, 2010).  

A Central de Regulação funciona 24 horas por dia e é acionada por meio 

de ligação gratuita ao número 192, na qual o médico regulador identifica a 

emergência e, por sua vez, decide entre fornecer orientações sobre as condutas a 

serem tomadas ou destinar uma viatura com estrutura adequada para prestar o 

atendimento à vítima que se encontra em agravo (BRASIL, 2006a; O’DWYER, 

2010). 
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Desta forma, a Central de Regulação permite a hierarquização e 

regionalização dos serviços na atenção às urgências, bem como reduzir a lentidão 

do atendimento e a lotação dos hospitais e prontos-socorros com casos não 

pertinentes (BRASIL, 2006a; O’DWYER, 2010). 

Já o APHM, representado pelo SAMU, divide-se em Suporte Básico de 

Vida (SBV), que consiste em procedimentos não invasivos de manutenção das 

condições vitais do indivíduo, e Suporte Avançado de Vida (SAV), realizado por meio 

de práticas invasivas de suporte ventilatório e circulatório, em casos de maior 

gravidade e maior complexidade (BRASIL, 2006a).  

O SAMU atua no atendimento primário, quando acionado por um cidadão, 

e secundário, quando solicitado por um serviço de saúde que já tenha realizado os 

primeiros procedimentos necessários à estabilização das vítimas, mas que a 

situação exige tratamento de maior complexidade e, por isso, o transporte se faz 

necessário (BRASIL, 2011).  

De acordo com a PNAU (BRASIL, 2006a), o transporte realizado pelo 

APHM pode ser desenvolvido pelo uso de ambulâncias, meio mais comum adotado 

nas grandes zonas urbanas; aeronaves, mais indicadas quando é preciso o 

transporte imediato em locais que não dispõem de instituição hospitalar com 

recursos adequados para estabilização da vítima; e embarcações, indicadas para os 

locais que não dispõem de acesso por via terrestre (BRASIL, 2006a).  

Conforme as circunstâncias e o tipo de assistência necessária, as 

ambulâncias podem ser classificadas em Unidades de Suporte Básico (USB) e 

Unidades de Suporte Avançado (USA). As USB são destinadas ao transporte de 

pacientes com risco de vida conhecido ou atendimento pré-hospitalar em situações 

de risco de vida desconhecido. Já as USA funcionam como Unidades de Terapia 

Intensiva móveis (UTI móveis) e são direcionadas aos pacientes mais graves, que 

necessitam de cuidados intensivos (BRASIL, 2006a). 

Existem ainda os veículos de intervenção rápida, tais como as motos, 

denominadas motolâncias, que oferecem os cuidados iniciais às vítimas até a 

chegada da ambulância adequada e prestam suporte às outras equipes (BRASIL, 

2006a). 

Para acionar as equipes adequadas, o nível de complexidade é definido 

através do médico regulador, por protocolos, que incluem situações de emergência, 

situações identificadas pelo telefonema ou pela equipe de suporte básico durante o 
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atendimento, ou situações implícitas, como vítimas de desabamentos ou de grandes 

acidentes (PEREIRA; LIMA, 2006). 

O APHM é realizado por uma equipe multiprofissional, já que a de SBV é 

composta por um condutor-socorrista e por um técnico de enfermagem e a de SAV é 

formada por um condutor-socorrista, um médico e um enfermeiro. Estes profissionais 

lidam constantemente com as características peculiares do APHM, tais como espaço 

restrito das ambulâncias, exposição a ambientes adversos, mal estado de 

conservação das estradas e avenidas, além do curto período de tempo com o 

paciente, já que o atendimento deve ser realizado rapidamente (MINAYO; 

DESLANDES, 2008; VIEIRA; MUSSI, 2008). 

Pode-se, então, resumir o funcionamento do SAMU da seguinte forma: o 

serviço pré-hospitalar é acionado gratuitamente pelo número nacional 192; a ligação 

é atendida pelos Técnicos Auxiliares de Regulação Médica (TARM), na Central de 

Regulação, que identificam a situação e passam a ligação para o médico regulador. 

Este avalia a situação, classifica o nível de gravidade e define o recurso mais 

adequado ao atendimento. A equipe destinada ao local realiza os cuidados pré-

hospitalares e entra em contato com a Central de Regulação, que define a instituição 

hospitalar para a qual a vítima será transportada. 

O APHM se firmou no Brasil e em todo o mundo devido à crescente 

guerra moderna de morbidade e mortalidade por causas externas e violência. Tal 

circunstância aumenta a necessidade de atendimento de urgência e emergência, 

além de provocar impacto no número de internações hospitalares, gastos com 

medicamentos, redução do tempo de produtividade das vítimas e geração de ônus à 

saúde pública, que em nosso país é representada pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) (BRASIL, 2006a).  

 

3.6 A ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL 

 

A participação da enfermagem no APHM passou a ter maior destaque no 

século XIX, através de Florence Nightingale, a qual prestou cuidados aos soldados 

feridos na guerra da Criméia (1854-1856) e teve sua imagem imortalizada como a 

“Dama da Lâmpada”, e da enfermeira brasileira Anna Nery na guerra do Paraguai 

(1864-1870) (ROMANZINI, 2007).  
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A enfermagem também teve colaboração marcante nas duas Guerras 

Mundiais, além das guerras da Coréia (1950) e do Vietnã (1962-1973). Um grupo 

formado por 67 enfermeiras voluntárias participou na prestação da assistência aos 

feridos na II Guerra Mundial, além de enfermeiras treinadas pela marinha e pelo 

exército americano para assistência nos grandes aviões cargueiros, as quais foram 

então denominadas como Flight Nurses (MERLO, 2009; RAMOS; SANNA, 2005).  

A formação do enfermeiro para atuar no APHM é distinta em diversos 

países e até mesmo em algumas regiões. Nos EUA, essa formação se dá por meio 

de cursos extensos que variam em cada Estado, assim como a experiência de no 

mínimo 1 a 3 anos de assistência em emergência ou a pacientes críticos. Já na 

França, o enfermeiro começa a adquirir as competências para atuar no APHM ainda 

na graduação, em unidades de cuidados intensivos e suporte avançado (MERLO, 

2009). 

No Brasil, o preparo profissional para o enfermeiro que pretende trabalhar 

no âmbito pré-hospitalar é ainda recente e se restringe aos cursos de especialização 

(latu sensu), conforme as diretrizes do Conselho Regional de Enfermagem (COREN) 

e Ministério da Educação. Por ser uma área pouco abordada durante a graduação e 

na qual ainda há pouco desenvolvimento científico, o enfermeiro sente-se muitas 

vezes despreparado para prestar assistência nesse nível ou até mesmo desconhece 

essa possibilidade de inserção no mercado de trabalho (GENTIL; RAMOS; 

WHITAKER, 2008; OLIVEIRA, 2010; ROMANZINI; BOCK, 2010).  

Gentil, Ramos e Whitaker (2008) afirmam em seu estudo que os 

enfermeiros no APHM lidam com situações diferentes do âmbito intra-hospitalar e 

que exigem rápida tomada de decisão, destreza e habilidade para suportar o 

estresse, o que exige o reforço na capacitação desses profissionais.  

No entanto, estudo realizado por Vargas (2006) evidenciou que os 

enfermeiros se sentem despreparados diante de algumas situações no APHM que 

não costumam ocorrer no hospital e não são contempladas nos cursos de 

graduação. Para suprir suas deficiências, segundo Thomaz e Lima, Romanzini e 

Bock (2010), esses profissionais buscam o aprofundamento teórico na literatura e 

em muitos casos a realização de cursos básicos e avançados, tais como o 

Advanced Cardiac Life Support (ACLS), Advanced Trauma Life Support (ATLS), Pre-

hospital Trauma Life Support (PHTLS), Basic Life Support (BLS) e Manobras 

Avançadas de Suporte ao Trauma (MAST) (VARGAS, 2006). 
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Por ser um tipo de assistência realizado em locais e circunstâncias 

adversas, o APHM impõe ao enfermeiro situações de estresse, desgaste físico e 

emocional, assim como a necessidade de possuir conhecimento científico e 

habilidade técnica para agir diante das ocorrências (ROMANZINI, 2007). 

Bernardes et al (2009) apontam, ainda, que o enfermeiro deve 

acompanhar a equipe e identificar as possíveis dificuldades, para, desta forma, 

propor ações que possam se adequar às diversas situações e promover melhorias. 

Para Ramos e Sanna (2005), uma das maiores dificuldades enfrentadas no Brasil 

pelo APHM foi a falta de legislação específica.  

Com o intuito de legalizar as atividades desempenhadas pela 

enfermagem no APHM, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) instituiu em 

24 de março de 2004, a Resolução nº 290, a qual fixa o APH como especialidade de 

enfermagem e de competência do enfermeiro, porém não especifica sua formação e 

ações desenvolvidas. Esta resolução foi revogada pela Resolução nº 389, de 

outubro de 2011, que atualiza no âmbito do sistema COFEN/COREN os 

procedimentos para registro de título de pós-graduação (CONSELHO FEDERAL DE 

ENFERMAGEM, 2004; 2011). 

Em 2011, o COFEN instituiu também a Resolução nº 375, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da presença do enfermeiro durante a assistência de 

enfermagem nas unidades de APHM e em situações de risco. 

O preparo profissional é imprescindível, pois a enfermagem tem destaque 

no APHM, já que desenvolve suas atividades tanto nas USB, pelo técnico/auxiliar de 

enfermagem, quanto nas USA, pelo enfermeiro, e diferencia-se especialmente na 

composição de sua equipe (CICONET; MARQUES; LIMA, 2008).  

No APHM, além de realizar a assistência direta ao paciente, o enfermeiro 

tem atribuições burocráticas e educativas, como a elaboração de protocolos, 

capacitação e cursos de treinamento e reciclagem, administração de recursos 

materiais e humanos (CARVALHO et al, 2011). Thomaz e Lima (2000) destacam 

que o enfermeiro realiza atividades em três fases: antes, durante e depois do 

atendimento. 

A primeira fase engloba a checagem e reposição do material, verificação 

do funcionamento de equipamentos e manutenção dos kits de atendimento. Na 

segunda fase, durante o atendimento, é prestada a assistência direta às vítimas, 

definição das prioridades, avaliação primária e secundária e transporte seguro da 



43 
 

vitima até uma instituição hospitalar que prestará os cuidados definitivos. Na terceira 

fase, o enfermeiro deve repor o material utilizado na ocorrência, cuidar da limpeza e 

desinfecção dos equipamentos e registrar os procedimentos realizados.  

Para Pereira e Lima (2006), Mello e Brasileiro (2010), o enfermeiro no 

APHM constitui um elo entre a assistência e a gerência, pois transita em quase 

todos os espaços, já que atua junto à equipe de SBV, através da supervisão e 

educação permanente, e com a equipe de SAV, na prestação de cuidados aos 

pacientes mais graves.  

Conforme Romanzini e Bock (2010), a presença do enfermeiro garante 

maior segurança à equipe na tomada de decisão, já que este profissional tem 

iniciativa para a realização de procedimentos que beneficiam o paciente. 

Coutinho (2011) afirma que a presença do enfermeiro é essencial no 

APHM, pois atua em todas as etapas do atendimento, e Bernardes et al (2009) 

salientam que o desenvolvimento de competências técnicas pelo enfermeiro não é 

suficiente, pois são necessárias também a coordenação e supervisão de recursos 

humanos. 

De acordo com a Portaria nº 2048/2002 do Ministério da Saúde, as 

competências e atribuições do enfermeiro incluem: supervisionar e avaliar as ações 

de enfermagem da equipe no APHM; executar prescrições médicas por 

telemedicina; prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a 

pacientes graves e com risco de vida que exijam conhecimentos científicos 

adequados; realizar partos sem distócia; prestar assistência à gestante, à parturiente 

e ao recém-nato; conhecer equipamentos e realizar manobras para extração de 

vítimas (BRASIL, 2002).  

Ao técnico e auxiliar de enfermagem cabe auxiliar o enfermeiro na 

assistência ao paciente; prestar cuidados sob a supervisão do enfermeiro; 

administrar medicamentos conforme prescrição por telemedicina; fazer curativos; 

garantir o conforto e a segurança do paciente; e realizar manobras de extração 

manual de vítimas (BRASIL, 2006a). 

Durante as ocorrências de trauma, a equipe de enfermagem deve seguir 

os protocolos estabelecidos e tem como principais responsabilidades manter o 

controle das vias aéreas, estabelecer acesso venoso ou intraósseo para 

administração de medicamentos conforme prescrição médica, controle e 

manutenção dos sinais vitais e garantir o transporte seguro e imediato do paciente 
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até a unidade hospitalar definida pela Central de Regulação (BRASIL, 2006a; 

RAMOS; SANNA, 2005). 

A Lei nº 7.498/1986 regulamenta o exercício profissional da enfermagem 

e impõe entre suas tarefas privativas os cuidados diretos a pacientes graves e que 

exijam assistência mais complexa, baseada no conhecimento científico e tomada de 

decisão imediata. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa e 

delineamento transversal, caracterizado como documental retrospectivo a partir de 

dados secundários, cujo objetivo é caracterizar a ocorrência de traumas na 

população idosa atendida pelo serviço pré-hospitalar móvel.  

Considera-se como estudo descritivo aquele que delineia as 

características existentes em um grupo investigado através da observação, registro 

e análise de fatos ou fenômenos sem manipulá-los.  Os dados obtidos são descritos 

e sintetizados através de médias e porcentagens (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 

2007; GIL, 2001; POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).  

Entre as formas que a pesquisa descritiva pode assumir estão os estudos 

que visam identificar o perfil de indivíduos e grupos, a pesquisa de opinião, a 

pesquisa de motivação, os estudos de caso e a pesquisa documental (CERVO; 

BERVIAN; DA SILVA, 2007).  

O uso da abordagem quantitativa é frequente nos estudos descritivos, 

pois garante a precisão dos resultados, evita distorções de análise e interpretação. A 

quantificação é adotada tanto na coleta de dados, como na análise dos resultados 

através de técnicas estatísticas. A análise estatística dos resultados nos estudos 

quantitativos é o que garante o maior poder de generalização dos achados 

científicos (GAUTHIER et al,1998; RICHARDSON et al, 1989). 

O delineamento transversal tem sua coleta de dados realizada em um 

dado ponto do tempo e é aplicado na maioria dos estudos retrospectivos, pois 

permite que as variáveis dependente e independente sejam coletadas 

simultaneamente e a variável independente permite captar eventos ocorridos no 

passado (POLIT; BECK, HUNGLER, 2004).  

A pesquisa documental se caracteriza por ter sua coleta de dados 

realizada a partir de documentos. Pode ser classificada em contemporânea, quando 

os dados são compilados pelo autor durante a ocasião, ou retrospectiva, na qual os 

dados são compilados após o evento, a partir de fontes secundárias (MARCONI; 

LAKATOS, 2006), 

A análise de dados secundários consiste no uso de dados existentes para 



46 
 

investigar questões de pesquisa que se distinguem das finalidades para as quais as 

informações foram coletadas. Entre suas vantagens está a economia de tempo e de 

recursos financeiros; como desvantagem está o fato de que a seleção da população 

a ser estudada, dados a serem coletados, a qualidade dos dados e a forma como as 

variáveis são aferidas e registradas são predeterminadas (GRADY; HEARST, 2008). 

Os dados secundários podem ser provenientes de estudos prévios, 

registros hospitalares, arquivos de cobrança, certidões de óbito, entre outras fontes 

(GRADY; HEARST, 2008). 

Grady e Hearst (2008) descrevem como passos para a realização de 

pesquisas que envolvem dados secundários: a escolha de um tópico de pesquisa; a 

familiarização com a literatura acerca da temática; verificação das questões de 

pesquisa elaboradas quanto à possibilidade de serem investigadas com a base de 

dados existente; e obtenção da permissão para o uso dos dados. Tais passos 

propostos foram seguidos pelo presente estudo. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa foi realizada no SAMU/Natal-RN, cuja sede está 

localizada no Bairro Dix-Sept Rosado, em Natal, Rio Grande do Norte. O SAMU foi 

escolhido como local para a realização do estudo devido à maior cobertura de 

APHM quando comparado a outros serviços pré-hospitalares privados, já que atua 

em todos os estados brasileiros, em 1.468 municípios, com atendimento a mais de 

110,55 milhões de pessoas (BRASIL, 2010c). 

O SAMU/Natal-RN faz parte da rede do SUS através da PNAU e é 

regulamentado pelas Portarias nº 2.048/2002, nº 1.863/2003 e nº 1.864/2003, as 

quais definem o APHM e trazem suas normas de funcionamento, como área física, 

número de viaturas e equipes destinadas ao atendimento pré-hospitalar de 

qualidade.  

Segundo Minayo e Deslandes (2008), o SAMU preconiza alguns 

parâmetros demográficos para exercer suas atividades, tais como uma equipe de 

SBV para cada 100/150 mil habitantes (um motorista, um auxiliar/técnico de 

enfermagem e uma ambulância de SBV); uma equipe de SAV para cada 400/450 mil 

habitantes (um motorista, um médico, um enfermeiro e uma ambulância de SAV); 
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um médico regulador para cada Central de Regulação e um Núcleo de Educação em 

Urgência em cada capital. 

O SAMU/Natal-RN é mantido pelo órgão municipal, funciona desde 17 de 

setembro de 2002 e possui uma frota composta por três USA, cada uma tripulada 

por um médico, um enfermeiro e um condutor-socorrista, e nove USB, cuja equipe é 

composta por um condutor-socorrista e um técnico de enfermagem. Existem, ainda, 

06 motolâncias tripuladas por técnicos de enfermagem, voltadas para o SBV. O 

serviço conta com equipe de 55 médicos, 23 enfermeiros, 85 técnicos de 

enfermagem e 69 condutores-socorristas, que trabalham nas unidades móveis de 

atendimento. Desta forma, o APHM escolhido atende aos parâmetros determinados 

pela PNAU para o atendimento à população.  

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população deste estudo foi composta pelos pacientes com idade a partir 

de 60 anos, cujos registros correspondem às ocorrências de trauma atendidas pelas 

equipes de SBV e SAV do SAMU/Natal-RN, no período de Janeiro de 2011 a 

Dezembro de 2012.  

Escolheu-se o período de 2011 a 2012, devido à disponibilidade das 

informações. Os registros relacionados às ocorrências anteriores ao ano de 2011 não 

são atualizados no sistema eletrônico do serviço, o que dificultaria o levantamento dos 

dados das vítimas de trauma da população geral para comparação com a população 

idosa.  

Os critérios de elegibilidade foram: pacientes com 60 anos ou mais de idade, 

acometidos por trauma, atendidos entre os anos de 2011 a 2012 pelo SAMU/Natal-RN. 

Como critérios de exclusão foram adotados os registros incompletos, bem como 

aqueles que dificultaram a leitura, devido ao preenchimento ilegível. 

Os registros analisados neste estudo encontram-se armazenados na sede 

do SAMU/Natal-RN, na sala de arquivos, sob a responsabilidade da Coordenação 

do Núcleo de Educação Permanente (NEP).  

Para estimar o tamanho da amostra antes de conhecer a população, 

procedeu-se ao seguinte cálculo: 
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(Fonte: BARBETTA, 2001, p. 187) 

Onde, Z2 é o valor correspondente ao intervalo de confiança IC de 95% 

(Z=1,96), δ2 à proporção que se espera encontrar (δ=1/2, ou seja, 0,5) e E2
0 é 

equivalente ao erro amostral tolerado (E =0,05).  

Assim, obteve-se o número mínimo amostral correspondente a 384 registros 

de trauma necessários para a realização do estudo.  

Após conhecer a população de pessoas idosas vítimas de trauma, a qual 

correspondeu a 2.080 entre os anos de 2011 a 2012, substituiu-se a fórmula anterior 

por: 

 

(BARBETTA, 2001, p. 187) 

Onde, N corresponde à população total de idosos vítimas de trauma 

atendidos pelo SAMU/Natal-RN no período de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2012 

(2.080) e n0 ao número mínimo amostral obtido através da fórmula anterior (384).  

Por meio deste último cálculo, cujo poder de precisão é maior, devido ao 

conhecimento da população a ser estudada, obteve-se o número de 324 ocorrências 

necessárias para alcançar os objetivos deste estudo, arredondando-se este valor para 

400, a fim de minimizar os riscos de erro amostral e de possíveis perdas da amostra. 

A seleção da amostra ocorreu por meio do processo de amostragem 

aleatória sistemática, a qual utiliza um intervalo de seleção preestabelecido (VIEIRA, 

2008). O primeiro elemento da amostra foi sorteado e os demais obedeceram ao 

intervalo: 

 

(BARBETA, 2001) 

Onde, N corresponde à população (2.080) e n à amostra (400), obtendo-se a 
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constante K=5.2, cujo valor foi arredondado para K=5. Desta forma, uma das cinco 

primeiras ocorrências foi sorteada e, a partir dessa, a cada cinco ocorrências de trauma 

em idosos, a quinta foi selecionada para a caracterização. 

 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Para Marconi e Lakatos (2006), as variáveis podem ser consideradas 

quantificações ou medidas; uma quantidade que varia; um conceito operacional que 

apresenta valores; um aspecto ou propriedade discernível em um estudo e que é 

possível ser mensurado. As variáveis podem apresentar valores ou ser 

representadas em categorias, com a finalidade de mensurar um fenômeno. 

As variáveis consideradas nesta pesquisa, segundo as informações 

presentes nas fichas de ocorrência do SAMU/Natal-RN, conforme seu plano de 

análise, foram categorizadas de acordo com a identificação das ocorrências de 

trauma atendidas pelo SAMU/Natal-RN, a ocorrência e evolução do trauma, assim 

como o atendimento do trauma, conforme os quadros 02, 03 e 04.  

Quadro 02 - Distribuição das variáveis de identificação das ocorrências de trauma 

atendidas pelo SAMU/Natal-RN. Natal, RN, 2013. 

Variáveis Critérios Plano de análise 

Idade da vítima Idade em anos Quantitativa numérica e 

independente 

Sexo da vítima Masculino ou Feminino Qualitativa nominal e 

independente 

Data do evento Dia, mês e ano Quantitativa numérica e 

independente 

Dia da semana do evento Domingo a sábado Qualitativa nominal e 

independente 

Turno do evento Turno Qualitativa nominal e 

independente 

Local do evento Via pública, residência, 

instituição, local de 

trabalho, outros 

Qualitativa nominal e 

independente 

Bairro da ocorrência Nome do bairro Qualitativa nominal e 

independente 
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Quadro 03 - Distribuição das variáveis relativas à ocorrência e evolução do trauma. 

Natal, RN, 2013. 

Variáveis Critérios Plano de 

análise 

Antecedentes 

pessoais 

Alergias, Hipertensão Arterial, Diabetes 

Mellitus, Cardiopatias, Doença Neurológica, 

nenhuma doença de base, não registrado, 

outra patologia (especificar), uso de 

medicamentos (especificar) 

Qualitativa 

nominal e 

independente 

Mecanismo do 

trauma 

Queda (altura ou própria altura), acidente de 

trânsito (colisão, capotamento, atropelamento, 

outros), queimadura (1º, 2º e 3º grau; agente 

etiológico; superfície corporal queimada), 

ferimento por arma de fogo (transfixante, 

projétil alojado), ferimento por arma branca 

(superficial, profundo e empalamento), 

afogamento (praia, rio/lagoa, piscina, outro), 

envenenamento (agente etiológico), outros 

(especificar) 

Qualitativa 

nominal e 

dependente 

Tipo de trauma Cranioencefálico, cervical, raquimedular, 

torácico, abdominal, de extremidades, femoral, 

pélvico, politraumatismo, outros 

Qualitativa 

nominal e 

dependente 

Consequências 

do trauma 

Fratura fechada, fratura exposta, luxação, 

escoriações, amputação traumática, outros 

(especificar) 

Qualitativa 

nominal e 

dependente 

Sinais vitais Frequência cardíaca e respiratória, pressão 

arterial, temperatura,  

Quantitativa 

numérica e 

dependente 

 dor, ausentes Qualitativa 

nominal e 
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dependente 

Outros sinais Índice de saturação de oxigênio; índice de 

glicemia capilar  

Quantitativa 

numérica e 

dependente 

Avaliação 

neurológica 

Índice na Escala de Coma de Glasgow Quantitativa 

numérica e 

dependente 

 Consciência (consciente, inconsciente); 

orientação (orientado, desorientado) 

Qualitativa 

nominal e 

dependente 

 

Quadro 04 - Distribuição das variáveis relativas ao atendimento do trauma. Natal, 

RN, 2013. 

Variáveis Critérios Plano de análise 

Unidade 

destinada ao 

atendimento 

Suporte básico, suporte 

avançado ou motolância 

Qualitativa nominal e 

dependente 

Procedimentos 

realizados 

Respiratórios (oxigenioterapia, 

cânula orofaríngea, aspiração, 

intubação orotraqueal, 

traqueostomia, outros); 

circulatórios (curativo 

compressivo, punção venosa 

periférica, flebotomia, 

desfibrilação, reanimação 

cardiopulmonar, outros); 

reposição volêmica (solução 

fisiológica, solução ringer 

simples, solução ringer lactato, 

solução glicosada); imobilização 

Qualitativa nominal e 

dependente 
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(prancha rígida, colar cervical, 

imobilização de membros, 

colete imobilizador dorsal), 

administração de 

medicamentos (especificar) 

Desfecho da 

ocorrência 

Transporte (sim ou não), óbito 

(sim ou não) 

Qualitativa nominal e 

dependente 

Destino da 

vítima 

Para onde foi destinada a vítima  Qualitativa nominal e 

dependente 

 

As variáveis foram categorizadas para este estudo de acordo com as 

informações preconizadas pelo PHTLS (NATIONAL ASSOCIATION OF 

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS, 2007), protocolo internacional que norteia 

o atendimento pré-hospitalar ao traumatizado, com as definições de trauma 

preconizadas pelos capítulos XIX e XX da CID-10 e com os dados existentes nas 

fichas de atendimento do SAMU/Natal-RN.  

 

4.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um formulário (apêndice 

A) elaborado com base no registro de atendimento do SAMU/Natal-RN, no protocolo 

de trauma preconizado pelo PHTLS (NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY 

MEDICAL TECHNICIANS, 2007) e nas definições de trauma dos capítulos XIX e XX 

da CID-10. Tal instrumento foi submetido a cinco juízes especialistas, número 

mínimo recomendado por Lynn (1986) para a avaliação de sua confiabilidade e 

validade de conteúdo.  

Os avaliadores foram escolhidos através do processo de amostragem 

intencional, conforme preenchimento dos critérios de inclusão predeterminados. 

Estes consistiram em ter experiência mínima de dois anos em atendimento pré-

hospitalar móvel, título de mestre e ser vinculado a um serviço de atendimento pré-

hospitalar, ou ser expertise devidamente reconhecido em metodologia da pesquisa.  
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Tais juízes receberam uma carta convite (apêndice B) com a solicitação 

de sua colaboração e as orientações para a análise do instrumento (apêndice C). A 

participação dos avaliadores na validação do instrumento foi registrada por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (apêndice D).  

Dos cinco juízes que fizeram parte deste processo, dois possuíam título 

de doutorado, sendo expertises em metodologia da pesquisa, com experiência 

mínima de 13 anos, vinculados a uma instituição de ensino superior; três possuíam 

título de mestre e experiência mínima de três anos em APHM, ao qual estão 

vinculados, e no mínimo, dois anos de experiência em metodologia da pesquisa.  

Para cada item, os avaliadores preencheram uma escala do tipo Likert, 

onde puderam escolher ao marcar com um X uma entre cinco opções quanto à sua 

clareza (1= discordo totalmente; 2=discordo parcialmente; 3=indeciso; 4=concordo 

parcialmente; 5=concordo totalmente) e quanto à sua relevância (1= discordo 

totalmente; 2=discordo parcialmente; 3=indeciso; 4=concordo parcialmente; 

5=concordo totalmente). Caso considerassem necessária a exclusão, modificação 

ou inclusão de um item ou subitem, devido à necessidade de esclarecimentos ou 

irrelevância, os avaliadores estiveram aptos a fazer sugestões, com as devidas 

justificativas, conforme apêndice E. 

Após a avaliação dos especialistas, prosseguiu-se a etapa de validação 

do instrumento através dos cálculos estatísticos pertinentes para a confiabilidade e a 

validade de conteúdo. 

A confiabilidade de um instrumento consiste em sua capacidade de 

reproduzir um resultado de maneira consistente, mesmo com diferentes pessoas e 

em condições diversas de tempo e espaço (CONTANDRIOPOULOS et al, 1999). 

Para a análise da confiabilidade, procedeu-se ao cálculo do Teste α de Cronbach, o 

qual permite avaliar a consistência interna do instrumento. Recomenda-se para a 

fiabilidade do α de Cronbach que os escores obtidos estejam acima de 0,70 

(MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006). 

Quanto à clareza e à relevância dos itens/subitens do instrumento 

avaliado pelos especialistas neste estudo, a Tabela 01 permite observar que se 

obteve um valor α>0,75, ou seja, o instrumento foi considerado como confiável.  
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Tabela 01 – Distribuição dos valores de α de Cronbach quanto à clareza e 
relevância dos itens do instrumento de coleta de dados. Natal, RN, 2013 

Critério de análise α de Cronbach 
Número de itens 

avaliados* 

Clareza 0,78 19 
Relevância 0,84 19 

*Os demais itens do instrumento foram excluídos automaticamente pelo software estatístico utilizado 

para o teste, pois não houve variação entre os avaliadores. 

Um instrumento, mesmo quando considerado como confiável, nem 

sempre é válido. A validade de um instrumento permite verificar se este corresponde 

ao seu objetivo, ou seja, se mede com precisão aquilo que pretende medir. A 

validade de conteúdo identifica a adequação do teor a ser medido, baseada no 

julgamento por especialistas (CONTANDRIOPOULOS et al, 1999). Este processo 

pode ser realizado por meio do cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC), 

cujo valor pode ser obtido através da equação: 

  

Foram consideradas como relevantes as respostas “4” e “5” na escala de 

Likert de avaliação do instrumento. Segundo Polit e Hungler (1995), recomenda-se 

que o IVC seja igual ou maior que 0,78 para ser representativo. O instrumento aqui 

avaliado foi considerado como válido, pois obteve o IVC=0,97, tanto para a 

relevância quanto para a clareza dos seus itens/subitens.  

As modificações sugeridas pelos juízes são apresentadas no quadro a 

seguir:  

  



55 
 

Quadro 05 - Sugestões dos juízes para a inclusão, modificação ou exclusão de 
itens/subitens do instrumento de coleta de dados. Natal, RN, 2013 

INCLUIR MODIFICAR EXCLUIR 

Uso atual de 

medicamentos; 

 

Especificar a altura no 

item “Queda”; 

Remover a pontuação de 

cada escore do item “Escala 

de Coma de Glasgow”, 

permanecer apenas a 

pontuação total da escala.  

Consequências do 

trauma: fratura, luxação, 

escoriações, amputação 

traumática e outros; 

Especificar a superfície 

corporal queimada em 

porcentagem (%) no 

item “queimadura”; 

 

Dor como quinto sinal 

vital. 

Substituir a Escala de 

Coma de Glasgow pelos 

termos “consciente” e 

“inconsciente”. 

 

Após as alterações sugeridas pelos juízes, foi realizada a pré-testagem do 

instrumento ao utilizar 10% da amostra do estudo (n=40). Conforme as 

necessidades identificadas, o instrumento sofreu algumas modificações para o 

alcance dos objetivos elencados.  

O instrumento final pode ser visualizado no apêndice F e se encontra 

dividido em dez itens principais, assim denominados: identificação, antecedentes 

pessoais, mecanismo do trauma, tipos de trauma, consequências do trauma, sinais 

vitais, outros sinais, avaliação neurológica, atendimento realizado, desfecho da 

ocorrência e outras informações. 

No item de identificação, foram elencadas as variáveis de idade e sexo da 

vítima, data, dia da semana, local e bairro do evento. Foi necessário, após o pré-

teste, excluir os subitens “início do atendimento” e “final do atendimento”, pois estes 

não são registrados pela equipe do SAMU/Natal-RN. 

O item de antecedentes pessoais engloba as informações relativas às 

doenças preexistentes na vítima, tais como alergias, hipertensão arterial, diabetes, 

cardiopatia, doença neurológica e outras doenças, bem como o uso de 

medicamentos. 

O item de mecanismo do trauma, baseado nos capítulos XIX e XX da 

CID-10, refere-se à etiologia do evento de natureza traumática e engloba as quedas, 
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acidentes de trânsito, queimaduras, ferimentos por arma de fogo e arma branca, 

afogamento, envenenamento e outros mecanismos.  

O quarto item, denominado como tipos de trauma, engloba as lesões 

segundo área corporal atingida, tais como traumatismo cranioecenfálico (TCE), 

traumatismo raquimedular (TRM), trauma torácico, abdominal, pélvico, femoral, de 

extremidades e politraumatismo.  

O quinto item corresponde às consequências decorrentes do trauma e 

inclui fratura fechada e fratura aberta, luxação, escoriações, amputação traumática e 

outras. 

Os sinais vitais foram elencados como o quinto item e englobam a 

frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial, temperatura e dor. Este item é 

complementado pelo sexto, onde se encontram outros sinais, como saturação de 

oxigênio e glicemia capilar, e pelo sétimo, que consiste na avaliação neurológica, a 

qual engloba a Escala de Coma de Glasgow, consciência e orientação.  

No que se refere ao atendimento realizado, elencado como o oitavo item 

do instrumento, estão presentes as variáveis relativas à unidade destinada ao 

atendimento e os procedimentos realizados, quanto aos aspectos circulatórios, 

respiratórios, de reposição volêmica, imobilização e administração de 

medicamentos.  

O desfecho da ocorrência está determinado como o nono item, que se 

refere à realização do transporte, destino da vítima e ocorrência de óbito. Fez-se 

necessário excluir o tempo resposta (decorrido entre o acionamento e a finalização 

do atendimento), visto que não seria possível estima-lo em virtude da ausência do 

registro do início e final do atendimento.  

Um espaço para a adição de outras informações relevantes que não 

foram contempladas no instrumento está presente no último item.  

 

4.6 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Ao utilizar o formulário supracitado como instrumento, a coleta de dados 

ocorreu por meio da análise retrospectiva dos Boletins Diários de Viatura (BDV) e do 

Sistema de Gerenciamento Modular de Regulação Médica (GemRem) do 

SAMU/Natal-RN, que se constituem como fontes de dados secundários. 
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Os BDV consistem em fichas individuais de atendimento (anexo A), cujo 

preenchimento é de responsabilidade da equipe de enfermagem, nas quais são 

registrados os dados de identificação da equipe de atendimento, identificação da 

vítima, natureza e local da ocorrência, destino da vítima (se houve transporte ou 

não), estado em que a vítima foi encontrada e as condutas de enfermagem, 

realizadas conforme prescrição médica via rádio.  

O Sistema GemRem é de preenchimento médico e corresponde a um 

software utilizado pela Central de Regulação para realizar o armazenamento dos 

chamados solicitados, os quais são registrados segundo os critérios: data, local e 

natureza da ocorrência, viatura enviada para o atendimento, sexo da vítima e 

destino.  

Neste estudo, foram analisados os BDV correspondentes às ocorrências 

de trauma em vítimas idosas, enquanto o GemRem, por consistir em um sistema 

informatizado, foi empregado para direcionar a busca do número total de ocorrências 

de trauma na população em geral, conforme diagnóstico médico, porém não foi 

possível utilizá-lo para quantificar as ocorrências em idosos, pois este não permite o 

cruzamento dos dados necessários, como idade e diagnóstico. 

 

4.7 REGISTRO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados obtidos foram registrados em uma planilha no programa 

Statistical Package for Social Science - SPSS, versão 20.0. 

As informações obtidas foram analisadas através de estatística descritiva 

simples, com os cálculos da frequência absoluta e relativa, média, mediana, valores 

mínimo e máximo, bem como desvio padrão e, posteriormente, apresentadas por 

meio de gráficos e tabelas.  

Para as variáveis quantitativas, procedeu-se ao cálculo do Teste de 

Correlação Linear de Spearman, enquanto para as variáveis qualitativas, realizou-se 

o Teste Qui-Quadrado de Pearson (X²), ambos com intervalo de confiança de 95% e 

nível de significância de 5% (p<0,005).  
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4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O consentimento para a realização desta pesquisa foi solicitado à 

coordenação do NEP do SAMU/Natal-RN, setor responsável por conceder 

autorização para que pesquisas sejam realizadas no âmbito da instituição. Portanto, 

foram enviados: uma carta de anuência (apêndice G), com os objetivos da pesquisa 

e solicitação da autorização para a coleta de dados, disponível no apêndice H; um 

termo de concessão de informações (apêndice I), com o pedido de disponibilidade 

dos registros de atendimento para a realização da pesquisa; um termo de 

confidencialidade (apêndice J), no qual os pesquisadores se comprometem em 

manter o sigilo acerca das informações; e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE, direcionado ao fiel guardião dos registros de atendimento 

(apêndice K). 

Por se tratar de uma análise documental, o TCLE ao fiel guardião se fez 

necessário devido à impossibilidade de localizar os pacientes aos quais 

correspondem as fichas de registro que foram consideradas na pesquisa, já que esta 

utilizou como fonte os dados secundários e, durante o acionamento do serviço, a 

equipe do SAMU registra apenas as informações pertinentes à ocorrência, tais como 

localização e natureza da ocorrência, identificação da vítima e do solicitante; não 

são considerados o endereço e o contato dos pacientes.  

Em respeito às Resoluções nº 196/96 e nº 466/12, do Conselho Nacional 

de Saúde, que dispõem sobre os aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres 

humanos, o presente estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o parecer 309.505 e 

com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética - CAAE nº 

15503113.4.0000.5537, cujo comprovante se encontra no apêndice L. 
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4 RESULTADOS 

 

Este capítulo é composto por três artigos científicos, correspondentes a 

cada objetivo específico do estudo e inseridos nas normas de periódicos qualificados 

e reconhecidos no âmbito acadêmico para os quais serão submetidos. 

O artigo 1, intitulado “Prevalência de trauma em pessoas idosas atendidas 

pelo serviço pré-hospitalar móvel”, está inserido nas normas da Revista Eletrônica 

de Enfermagem (anexo A), classificada como B1 pela Qualis Capes 2013. Já os 

artigos 2, “Características do trauma em idosos atendidos pelo serviço pré-hospitalar 

móvel”, e 3, “Atendimento pré-hospitalar móvel às pessoas idosas vítimas de 

trauma”, estão editados conforme as diretrizes da Revista Cadernos de Saúde 

Pública (anexo B), de Qualis A2 para a enfermagem.  
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5.1 ARTIGO 01 – PREVALÊNCIA DE TRAUMA EM PESSOAS IDOSAS 

ATENDIDAS PELO SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL  

 

Incidência de trauma em pessoas idosas atendidas pelo serviço pré-hospitalar 

móvel  

 

Impact of trauma in older people attended by the mobile pre-hospital service 

 

Incidencia de trauma en personas ancianas atendidas por el servicio pre-

hospitalario móvil 

 

Hilderjane Carla da Silva1 

Rejane Maria Paiva de Menezes2 

1Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Departamento 
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Salgado Filho, nº 3000, bairro Lagoa Nova, CEP: 59078-970, Natal, Rio Grande do Norte, 
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RESUMO 

Com o objetivo de identificar a prevalência de traumas na população idosa, realizou-se 

um estudo descritivo, quantitativo, de delineamento transversal, do tipo documental 

retrospectivo. O local de estudo foi o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de 

Natal, Rio Grande do Norte. A amostra consistiu em 400 vítimas de trauma, com idade a 

partir de 60 anos, atendidas entre janeiro de 2011 a dezembro de 2012. Foram 

analisadas as fichas de atendimento do serviço após aprovação de Comitê de Ética em 

Pesquisa sob o parecer nº 309.505. A distribuição do total de ocorrências foi semelhante 

entre homens e mulheres, a idade média das vítimas foi de 74,19 anos (dp±10,25), 

prevaleceu a hipertensão entre antecedentes pessoais, uso médio de 2,2 medicamentos 

(dp±1,53), sinais vitais e avaliação neurológica dentro do padrão de normalidade. 

Salienta-se o número representativo de idosos vítimas de trauma e a inconsistência dos 

registros de enfermagem.  

Descritores: Enfermagem. Idoso. Traumatismos. Assistência pré-hospitalar. 

ABSTRACT 

In order to identify the prevalence of trauma in the elderly population, it was carried out 

a quantitative, descriptive study of transverse outline, of retrospective documentary 

type. The local of the study was the Mobile Urgency Service of Natal, Rio Grande do 

Norte. The sample consisted of 400 victims of trauma, with age from 60 years old, 

served from January 2011 to December 2012. The fulfilment of service sheets were 

analyzed after the approval of the Committee of Ethics in Research on opinion No. 

309.505. The distribution of the total number of occurrences was similar between men 

and women, the average age of the victims was 74,19 years old (dp±10, 25), prevailed 

the hypertension among personal background, medium use 2.2 drug (dp±1, 53), vital 

signs and neurological evaluation within the register of normality. The number of elderly 

victims of trauma and the inconsistency of the nursing record stands out. 

Descriptors: Nursing. Elderly. Injuries. Pre-hospital care. 

RESUMEN 

Con el objetivo de identificar la prevalencia de traumas en la población anciana, se 

realizó un estudio descriptivo, cuantitativo, de delineamiento transversal, del tipo 

documental retrospectivo. El local de estudio fue el Servicio de Atendimiento Móvil de 

Urgencia de Natal, Rio Grande do Norte. La muestra consistió en 400 víctimas de trauma, 

con edad a partir de 60 años, atendidas entre enero de 2011 a diciembre de 2012. 

Fueron analizadas las fichas de atendimiento del servicio después de la aprobación de 

Comité de Ética en Investigación sobre el parecer nº 309.505. La distribución del total de 

ocurrencias fue semejante entre hombres y mujeres, la edad media de las víctimas fue 

de 74,19 años (dp±10,25), prevaleció la hipertensión entre antecedentes personales, uso 

medio de 2,2 medicamentos (dp±1,53), señales vitales y evaluación neurológica dentro 
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del padrón de normalidad. Se destaca el número representativo de ancianos víctimas de 

trauma y la inconsistencia de los registros de enfermería. 

Descriptores: Enfermería. Ancianos. Traumatismos. Atención pre-hospitalaria. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento, caracterizado pelo declínio irreversível das reservas 

funcionais, torna o idoso mais susceptível aos eventos de natureza traumática, 

considerados como causas externas, as quais são crescentes no ranking de 

morbimortalidade mundial e representam um sério problema social e de saúde(1-2). 

As características particulares do idoso, como declínios fisiopatológicos e 

comorbidades, comprometem a recuperação do evento traumático e a avaliação da 

equipe de saúde, o que contribui para maiores chances de sequelas e óbitos(1,3).  

O prognóstico da pessoa idosa vítima de trauma depende não somente do 

reconhecimento acerca dos aspectos inerentes ao envelhecimento, como também da 

primeira assistência realizada. Assim, os serviços de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel 

(APHM) constituem um elemento fundamental na sobrevivência da vítima, pois realizam 

os primeiros cuidados ainda no local do evento(3).  

O APHM é regulamentado no Brasil pela Política Nacional de Atenção às Urgências 

(PNAU)(4), de acordo com a Portaria GM nº 1.863 de 29 de setembro de 2003, e conta 

com uma equipe formada por médicos, condutores-socorristas, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem. A equipe de enfermagem é essencial no APHM, pois está presente na 

prestação de cuidados básicos e avançados às vítimas de trauma, bem como no 

desenvolvimento de atividades burocráticas e educativas. 

Embora se saiba que as causas externas representem a segunda causa de 

mortalidade na população em geral e a quinta na população geriátrica(1), há ainda 

obstáculos enfrentados pela equipe de APHM na prestação de cuidados aos idosos 

acometidos por trauma, devido à dificuldade de se encontrar protocolos de atendimento 

específicos para estas vítimas, bem como informações consistentes. 

A incipiência de informações acerca do trauma na população idosa dificulta a 

implementação de medidas socioeducativas sólidas direcionadas à prevenção destes 

eventos e a consequente redução de seus índices. No APHM este fato é ainda mais 

evidente, pois são escassos os estudos desenvolvidos neste âmbito, especialmente 

direcionados à população idosa.   

Frente a esta problemática, pretende-se responder ao seguinte questionamento: 

qual a prevalência do trauma em idosos atendidos pelo serviço pré-hospitalar móvel? 

Para respondê-lo, o presente estudo tem como objetivo identificar a prevalência de 

traumas na população idosa atendida pelo serviço pré-hospitalar móvel do município de 

Natal, Rio Grande do Norte, e tem como implicação para a enfermagem a produção de 

novos conhecimentos sobre a temática ainda pouco estudada.  
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METODOLOGIA 

 

Estudo descritivo, de delineamento transversal e abordagem quantitativa, do tipo 

documental retrospectivo, realizado a partir de fontes secundárias no Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência de Natal, Rio Grande do Norte (SAMU/Natal-RN), no 

período de julho a setembro de 2013. 

A população consistiu em pacientes cujos registros correspondem às ocorrências de 

trauma atendidas pelo SAMU/Natal-RN. A amostra foi composta por indivíduos a partir de 

60 anos de idade, com os registros correspondentes aos atendimentos de natureza 

traumática. 

Como critérios de elegibilidade foram adotados pacientes com 60 anos ou mais de 

idade, acometidos por trauma, atendidos entre janeiro de 2011 a dezembro de 2012 pelo 

SAMU/Natal-RN, e como critério de exclusão os registros de preenchimento ilegível, que 

dificultaram a leitura.  

A seleção da amostra ocorreu de forma aleatória sistemática, ao utilizar como 

intervalo de seleção a constante K=5,2, obtida através da fórmula K=N/n(5), onde N 

correspondeu à população idosa vítima de trauma no período selecionado (N=2.080) e n 

à amostra pretendida (n=400), com erro amostral tolerado de 0,05. Desta forma, a cada 

cinco ocorrências de trauma em idosos, uma foi selecionada para a caracterização.  

Por se tratar de um recorte da pesquisa, no presente estudo foram consideradas as 

seguintes variáveis: idade da vítima, sexo, antecedentes pessoais, sinais vitais e 

avaliação neurológica.  

Ao utilizar como instrumento um formulário de elaboração própria, baseado no Pre-

Hospital Trauma Life Support e validado por juízes especialistas, a coleta de dados 

ocorreu por meio da análise retrospectiva dos Boletins Diários de Viatura (BDV), fichas 

de atendimento preenchidas manualmente pela equipe de enfermagem, e do Sistema de 

Gerenciamento Modular de Regulação Médica (GemRem), sistema eletrônico de 

preenchimento médico, no qual são armazenados os chamados solicitados. 

Os dados obtidos foram registrados no programa Statistical Package for Social 

Science (SPSS), versão 20.0, e analisados conforme estatística descritiva simples. Para 

as variáveis qualitativas procedeu-se ao Teste Qui-Quadrado de Pearson (X²), enquanto 

para as variáveis quantitativas o Coeficiente de Correlação Linear de Pearson (r), ambos 

com intervalo de confiança de 95% e nível de significância de 5% (p<0,005). 

Em respeito às resoluções nº 196/96(6) e nº 466/12(7), sobre pesquisas envolvendo 

seres humanos, o estudo foi realizado após consentimento da instituição e parecer 

favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (CEP/UFRN), sob o nº 309.505 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE) nº 15503113.4.0000.5537. 
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RESULTADOS 

 

A coleta de dados realizada permitiu identificar que ao longo do período 

compreendido entre janeiro de 2011 a dezembro de 2012 houve 24.579 ocorrências de 

trauma atendidas pelo SAMU/Natal-RN, compreendendo as vítimas de todas as faixas 

etárias.  

Entre os idosos, identificou-se que o número total de ocorrências de trauma foi 

equivalente a 2.080, no período em análise, o que corresponde a 8,46% dos 

atendimentos de natureza traumática, dos quais 400 foram analisados neste estudo. A 

figura 01 permite observar os resultados encontrados conforme mês e ano das 

ocorrências. 

 

Figura 01 – Distribuição das ocorrências de trauma em idosos atendidas pelo 

SAMU/Natal-RN, conforme mês e ano. Natal, RN, 2013 

 

Em 2011, o número de ocorrências de trauma em idosos foi maior, cujo valor 

esteve acima de 1.400 atendimentos, com destaque para o mês de março, que 

apresentou mais de 200 ocorrências. A média mensal deste tipo de atendimento foi 

equivalente a 120 em 2011, com média de 3 ocorrências por dia, valor mínimo igual a 1 

e máximo igual a 10, cujo desvio padrão foi correspondente a ±1,22 por dia e ±29,9 por 

mês.  

Já em 2012, observou-se um decréscimo na média mensal do número de 

ocorrências, que correspondeu a 78, média por dia também igual a 3, valor mínimo igual 

a 1 e máximo igual a 9, com desvio padrão de ±1,22 por dia e ±7,22 por mês.  

Os dados obtidos evidenciam que, em relação à faixa etária, houve o predomínio de 

ocorrências de trauma em idosos com idade compreendida entre 60 a 69 anos, 

correspondente a quase 40% das vítimas. A idade média da amostra obtida foi de 74,19 

anos, com desvio padrão de ±10,25.  
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Observa-se que o acometimento por ocorrências de natureza traumática foi 

semelhante em relação ao total de mulheres e homens, 52,25% e 47,75%, 

respectivamente, embora tenha variado conforme a faixa etária. Tais resultados podem 

ser visualizados em maiores detalhes na Tabela 01. 

Tabela 01 – Caracterização das vítimas de trauma idosas atendidas pelo SAMU/Natal-

RN, conforme sexo e faixa etária. Natal, RN, 2013 

Faixa etária 

Sexo 
Total 

Feminino Masculino 

n % n % n % 

60|-| 69 anos 54 25,9 99 51,9 153 38,25 

70|-|79 anos 68 32,5 52 27,2 120 30 

80|-|89 anos 57 27,3 35 18,3 92 23 

90|-|99 anos 26 12,4 4 2,1 30 7,5 

100|- anos 4 1,9 1 0,5 5 1,25 

Total 209 
100 

191 
100 

400 100 
52,25 47,75 

 

A Figura 02 complementa essas informações ao evidenciar que as mulheres idosas 

possuem faixa etária mais elevada em relação aos homens, sendo a idade máxima 

encontrada neste estudo equivalente a 104 anos entre as mulheres, com mediana de 75 

anos, e 100 anos entre os homens, com mediana inferior a 70 anos.  

 

Figura 02 – Distribuição das ocorrências de trauma em idosos atendidos pelo 

SAMU/Natal-RN conforme sexo e faixa etária. Natal, RN, 2013. 

 

Quanto aos antecedentes pessoais, observou-se que na maioria das ocorrências, 

correspondente a quase 60% (236), essa informação não foi registrada e, nos casos 
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registrados, houve predomínio da hipertensão, conforme síntese apresentada na Tabela 

02. 

Tabela 02 - Caracterização de idosos vítimas de trauma atendidos pelo SAMU/Natal-RN, 

segundo antecedentes pessoais e faixa etária. Natal, RN, 2013 

Antecedentes 

pessoais 

Faixa etária 

Total 60 

|-|  

69 

anos 

70 

|-|  

79 

anos 

80 

|-| 

89 

anos 

90 

|-| 

99 

anos 

100 

|-

anos n % 

HAS* 16 12 10 6 0 44 11 

DM† 2 2 2 0 0 6 1,5 

HAS e DM 4 6 5 1 0 16 4 

Outro(s)  19 25 16 4 1 65 16,5 

NR‡ 99 69 49 16 3 236 59 

Desconhecidos 13 6 9 3 1 32 8 

Total 153 120 92 30 5 400 100 

*Hipertensão Arterial Sistêmica/†Diabetes Mellitus/‡Não registrados 

 

Na categoria “outros”, foram somados os antecedentes que apresentaram um 

percentual inferior a 1%, entre os quais estavam presentes a cardiopatia, Alzheimer, 

Parkinson, osteoporose, etilismo, epilepsia, insuficiência renal, deficiência visual ou 

auditiva, artrite, mialgia, paralisia supranuclear, anemia, verminose, esquizofrenia, 

depressão, transtorno de ansiedade, acidente vascular encefálico prévio e alergia. 

Ao utilizar o teste X², não foi identificada correlação significativa entre 

antecedentes pessoais e faixa etária, obtendo-se p valor igual a 0,75.  

Para complementar os antecedentes pessoais, procedeu-se à identificação do uso 

de medicamentos de rotina, o qual foi registrado em 71 ocorrências. Entre estas, os 

idosos apresentaram consumo mínimo de 0 medicamento, correspondente àqueles que 

não realizavam tratamento para doença de base, conhecida ou não, e no máximo 7 

medicamentos, com uma média de 2,2 fármacos e desvio padrão igual a ±1,53. 

Ao avaliar o Coeficiente de Correlação Linear de Pearson (r), observou-se que 

existe relação positiva, embora fraca, entre o número de medicamentos utilizados e a 

idade da vítima. Ou seja, quanto mais elevada é a idade, maior o número de 

medicamentos de uso regular, obtendo-se valor r=+0,18.  

Em relação ao estado geral da vítima de trauma, houve a identificação dos registros 

acerca dos sinais vitais dos idosos, conforme apresentados na Tabela 03, e observou-se 

que, embora a hipertensão tenha prevalecido entre os antecedentes pessoais, a maioria 
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apresentou pressão arterial sistólica e diastólica, bem como frequência cardíaca, dentro 

dos padrões de normalidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde(8).  

Tabela 03 – Caracterização dos sinais vitais das pessoas idosas vítimas de trauma 

(n=400). Natal, RN, 2013 

SINAIS VITAIS n % 

Pressão arterial 

Sistólica 

Entre 90 e 140 mmHg 232 58 

Menor que 90 mmHg 10 2,5 

Maior que 140 mmHg 142 35,5 

Não registrada 16 4 

Diastólica 

Entre 60 e 90 mmHg 274 68,5 

Menor que 60 mmHg 16 4 

Maior que 90 mmHg 93 23,25 

Não registrada 17 4,25 

Frequência cardíaca 

 

Entre 60 e 100 bpm 283 70,75 

Menor que 60 bpm 13 3,25 

Maior que 100 bpm 89 22,25 

Não registrada 15 3,75 

Frequência respiratória 

 

Entre 12 e 20 mrpm 228 57 

Menor que 12 mrpm 6 1,5 

Maior que 20 mrpm 145 36,25 

Não registrada 21 5,25 

Temperatura 

 

Entre 35,5º C e 37º C 44 11 

Menor que 35,5º C 3 0,75 

Maior que 37º C 1 0,25 

Não registrada 352 88 

Dor 

 

Presente 244 61 

Ausente 7 1,75 

Não registrada 149 37,25 

 

Na tabela 03, verifica-se também que mais de 60% das vítimas idosas apresentou 

queixa de dor decorrente do trauma e que a temperatura constituiu-se como um dado 

negligenciado em quase 90% dos registros de enfermagem.  
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A glicemia capilar, importante para identificar o nível de glicose na corrente 

sanguínea, especialmente em pacientes com história de Diabetes, não foi considerada 

neste estudo, uma vez que foi registrada em menos de 10% das ocorrências.  

A Tabela 04 evidencia que a Escala de Coma de Glasgow não foi registrada em mais 

de 60% das ocorrências. Nos casos em que este dado foi registrado, houve prevalência 

de lesão cerebral ausente ou mínima, correspondente aos escores entre 13 a 15 na 

escala, apresentados em 34,8% das vítimas. A maioria dos atendidos estava consciente e 

orientada.   

 

Tabela 04 – Caracterização da avaliação neurológica das pessoas idosas vítimas de 

trauma atendidas pelo SAMU/Natal-RN. Natal, RN, 2013 

Avaliação neurológica n % 

Escala de Coma de Glasgow 

13 a 15 139 34,8 

9 a 12 6 1,5 

3 a 8 3 0,8 

Não registrado 252 63 

Consciência 

Consciente 316 79,0 

Inconsciente 17 4,3 

Rebaixamento do nível de consciência 10 2,5 

Não registrado 57 14,3 

Orientação 

Orientado 291 72,8 

Desorientado 18 4,5 

Não registrado 91 22,8 

 

 

DISCUSSÃO 

O Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que a 

população do município de Natal, Rio Grande do Norte, é composta por 56.605 indivíduos 

com idade a partir de 60 anos, dos quais 62,08% são mulheres(9). Embora seja evidente 

a prevalência de mulheres neste município, a distribuição das ocorrências de trauma na 

população idosa mostrou-se semelhante entre homens e mulheres, cujas diferenças 

foram demonstradas em relação à faixa etária. 

Observou-se um número representativo de ocorrências de natureza traumática na 

população idosa atendida pelo SAMU/Natal-RN, correspondente a 8,46%, e idade média 

de 74,19 anos, sendo estes resultados semelhantes aos que foram evidenciados em 
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estudo realizado no ano 2010 em um serviço de emergência de São Paulo, onde se 

identificou que cerca de 10% das vítimas de trauma eram idosas, cuja faixa etária média 

foi de 72,9 anos, com prevalência do sexo feminino(10).  

Estudo realizado em 2011(11) acerca do trauma em idosos demonstrou que 73,3% 

das vítimas eram homens, resultados condizentes com os que foram encontrados em 

outras pesquisas realizadas em 2008(12-13). Outros autores pressupõem que as mulheres 

são mais acometidas por ocorrências de natureza traumática devido ao seu maior grau 

de fragilidade, exacerbado pela osteoporose, decorrente do período pós-menopausa(14).  

Sobre o uso de medicamentos associado a doenças de base, estudo realizado 

anteriormente, em 2008, aponta que 56,6% dos idosos utilizam mais de quatro 

medicamentos por dia para o tratamento de doenças crônicas(15). O envelhecimento 

comumente está associado às doenças crônicas e ao consequente uso regular de 

medicamentos, conforme identificado em estudo comparativo entre grupo de idosos e 

não idoso, onde se evidenciou que os indivíduos com idade a partir de 60 anos 

apresentaram incidência mais elevada de doenças crônicas, com destaque para a 

hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus(10).  

Outros estudiosos relatam que 65,6% dos indivíduos possuem doenças 

preexistentes, com destaque para a hipertensão, e a média de consumo domiciliar de 

medicamentos correspondente a 3,2 fármacos(11). Tais resultados são condizentes com 

este estudo, pois a maioria das vítimas apresentou a hipertensão entre seus 

antecedentes pessoais e consumo médio de dois medicamentos. 

 O desenvolvimento de doenças crônicas, atrelado ao uso de medicamentos, pode 

não só contribuir para a ocorrência de traumas, devido aos eventos adversos como 

hipotensão postural, sonolência e tonturas, como também gerar complicações, em 

virtude da diminuição da reserva fisiológica, e até mesmo a morte(16).  

Diante de um evento traumático, as alterações nos sinais vitais são esperadas, em 

virtude do impacto ocasionado. Nos idosos, esta consequência pode ser exacerbada, 

devido às comorbidades, bem como subestimadas, pois a resposta hemodinâmica nestes 

indivíduos encontra-se limitada(10). Um indivíduo idoso hipertenso com quadro de 

hipovolemia pode ter seus valores de pressão arterial interpretados erroneamente como 

normais. O atraso na identificação das reais sequelas derivadas do trauma pode 

comprometer o prognóstico da vítima.  

Observou-se no presente estudo que os idosos, em sua maioria, embora 

acometidos por doenças do aparelho circulatório, apresentaram sinais vitais dentro dos 

padrões de normalidade. Tal fato leva a questionar a precisão da avaliação destas vítimas 

frente à ocorrência de sequelas, as quais não foram identificadas neste estudo, devido ao 

método de abordagem utilizado.  
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No que se refere à Escala de Coma de Glasgow, observou-se que embora seja 

considerado como um dado imprescindível para a avaliação neurológica das vítimas de 

trauma, já que faz parte do algoritmo de atendimento estabelecido pelos protocolos 

internacionais que regem a assistência pré-hospitalar(3), este dado foi negligenciado na 

maioria dos registros do SAMU/Natal-RN. A ausência desta informação pode 

comprometer a avaliação do indivíduo no que condiz à probabilidade de lesão cerebral e, 

consequentemente, dificultar a prestação da assistência adequada a estas vítimas.  

A avaliação neurológica da pessoa idosa vítima de trauma pode ser comprometida 

pelo despreparo dos profissionais acerca da identificação das lesões decorrentes do 

evento traumático, pois mudanças no estado mental comumente são associadas à 

senescência(17). 

Não se pode deixar de observar que na prática os registros de enfermagem, 

embora sejam importantes fontes de informação acerca do estado de saúde do paciente, 

muitas vezes são preenchidos de forma incorreta ou insatisfatória, com anotações 

incompletas da assistência prestada ou de sinais vitais. As anotações de enfermagem são 

importantes fontes de informação para a equipe de saúde, além de permitirem o 

respaldo ético-legal frente à assistência prestada ao paciente(18-19).  

As falhas referentes às informações incompletas de enfermagem, encontradas no 

presente estudo, contribuem para a existência de dúvidas acerca da realização ou não de 

procedimentos importantes para a assistência à vítima de trauma. Tal fato 

provavelmente é decorrente das peculiaridades que envolvem o APHM, como a 

assistência inicial e rápida ao cliente em tempo restrito, o que dificulta o alcance da 

qualidade das anotações de enfermagem.    

 

CONCLUSÃO 

A análise e discussão dos resultados permitiram concluir que as ocorrências entre 

idosos atendidos pelo serviço pré-hospitalar móvel prevaleceram em quase 9% da 

população atendida por ocorrências de natureza traumática, porém não foi identificada 

diferença significativa entre os sexos.  Observou-se também prevalência das vítimas com 

faixa etária entre 60 a 69 anos, cujo perfil denota o acometimento por doenças crônicas 

e uso de medicamentos de rotina. 

Destaca-se a necessidade de aperfeiçoamento da equipe de enfermagem no que 

condiz não somente à avaliação da pessoa idosa vítima de trauma, como também no 

registro das informações identificadas e cuidados prestados, a fim de tornar mais 

consistentes os dados acerca das ocorrências de trauma em idosos e, 

consequentemente, criar estratégias eficazes para a redução dos seus índices, já que os 

idosos constituem um grupo vulnerável ao acometimento por eventos traumáticos.  
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O caráter diferencial deste estudo advém do fato de ter sido realizado em um 

serviço pré-hospitalar móvel, já que as pesquisas acerca do trauma em idosos são 

realizadas, em sua maioria, nos serviços de emergência intra-hospitalares. Entretanto, 

aponta-se como limitação o método de abordagem retrospectivo, pois, devido à ausência 

de informações importantes, houve dificuldades para generalizar os resultados 

encontrados.  
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RESUMO 

Com o objetivo de identificar as características do trauma em idosos atendidos por um serviço 

pré-hospitalar móvel, realizou-se estudo descritivo exploratório, do tipo documental 

retrospectivo com fontes secundárias, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de 

Natal, Rio Grande do Norte. A amostra foi composta por 400 indivíduos, com idade a partir 

de 60 anos, vítimas de trauma, atendidos entre janeiro de 2011 a dezembro de 2012. O estudo 

foi aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer nº 309.505. Entre os 

mecanismos de trauma, prevaleceram as quedas, atropelamentos e agressões físicas, que 

resultaram em ferimentos passivos de sutura e fraturas. Os óbitos tiveram relação significativa 

com o mecanismo do trauma. Os traumas ocorreram em sua maioria no período diurno, na 

residência das vítimas e zona norte da cidade. Aponta-se para a necessidade de maior 

notificação da violência contra o idoso e medidas socioeducativas para a prevenção destas e 

dos acidentes domésticos.  

Descritores: Enfermagem. Idoso. Traumatismos. Assistência pré-hospitalar. 

ABSTRACT 

In order to identify the characteristics of trauma in the elderly served by a mobile emergency 

medical service, it was held an exploratory descriptive study, retrospective documentary type 

with secondary sources, in the Mobile Urgency Service of Natal, Rio Grande do Norte. The 

sample was composed of 400 individuals aged from 60 years old, victims of trauma, served 

from January 2011 to December 2012. The study was approved by a Research Ethics 

Committee under the opinion paragraph nº 309,505. Among the mechanisms of trauma, the 

falls, knock over and physical aggression prevailed that resulted in injury liabilities of suture 

and fractures. The deaths have had significant relationship with the mechanism of trauma. The 

traumas occurred mostly during the day, at the residence of the victims and the north area of 

the city. It is pointed to the need for greater notification of violence against the elderly and 

socio-educational measures for the prevention of these and of household accidents. 

Descriptors: Nursing. Elderly. Injuries. Pre-hospital care. 

RESUMEN 

Con el objetivo de identificar las características del trauma en ancianos atendidos por un 

servicio pre-hospitalario móvil, se realizó un estudio descriptivo exploratorio, de tipo 

documental retrospectivo con fuentes secundarias, en el Servicio de Atención Móvil de 

Urgencia de Natal, Rio Grande do Norte. La muestra fue compuesta por 400 individuos, con 

edad a partir de 60 años, víctima de trauma, atendidos entre enero de 2011 a diciembre de 

2012. El estudio fue aprobado por un Comité de Ética en Investigación sobre el parecer nº 
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309.505. Entre los mecanismos de trauma, prevalecieron las caídas, atropellamientos y 

agresiones físicas, que resultaron en heridas pasivas de sutura y fracturas. Los óbitos tuvieron 

relación significativa con el mecanismo del trauma. Los traumas ocurrieron en su mayoría en 

el período diurno, en la residencia del as víctimas y zona norte de la ciudad. Se destaca para la 

necesidad de mayor notificación de violencia contra el anciano y medidas socioeducativas 

para la prevención de estas y de los accidentes domésticos. 

Descriptores: Enfermería. Ancianos. Traumatismos. Atención pre-hospitalaria. 
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INTRODUÇÃO 

O aumento da expectativa e da qualidade de vida tornou o idoso mais ativo em 

atividades diárias e no mercado de trabalho, o que, consequentemente, contribui para sua 

maior exposição aos fatores de risco que desencadeiam o trauma. Este representa a quinta 

causa de mortalidade na população idosa, além de gerar internações e incapacidades1-3. 

Os idosos acometidos por trauma demandam um maior número de atendimentos nos 

serviços de emergência quando comparados aos jovens4 e, embora exijam as mesmas 

condutas relacionadas à assistência, deve-se estar atento à possibilidade de complicações, as 

quais podem ser potencializadas pela idade avançada, presença de comorbidades, mecanismo 

do trauma e tipos de lesões5. 

O conhecimento acerca do perfil das vítimas de trauma é fundamental para o 

planejamento de uma assistência adequada. Estudos apontam que entre os mecanismos de 

trauma mais comuns que atingem os idosos estão as quedas, os acidentes de trânsito e as 

queimaduras3, os quais apresentam como consequências os ferimentos contusos, fraturas e 

luxações, que, por sua vez, exigem atendimento de emergência diferenciado, principalmente 

ao se considerar a idade da vítima. 

Embora sejam conhecidos os principais mecanismos de trauma que acometem a 

população idosa, estudos acerca desta temática apontam para a subnotificação do trauma 

geriátrico, bem como para a necessidade de implementação de medidas socioeducativas mais 

sólidas direcionadas à prevenção de eventos desta natureza. Os estudos existentes são ainda 

insuficientes, principalmente no que condiz ao Atendimento Pré-Hospitalar Móvel (APHM), 

pois são desenvolvidos, em sua maioria, nos serviços de emergência intra-hospitalares. 

Com os avanços das políticas públicas e do sistema de saúde, os serviços pré-

hospitalares atualmente possuem grande representatividade na prestação de atendimentos de 

urgência e emergência, entre os quais se destacam as ocorrências de natureza traumática6.  

Por constituir-se como um âmbito assistencial considerado como recente no Brasil, 

há uma incipiência de estudos desenvolvidos nos serviços de APHM, especialmente em 

relação à assistência direcionada aos idosos. Assim, este estudo tem como objetivo identificar 

as características do trauma em idosos atendidos por um serviço pré-hospitalar móvel.  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa e delineamento transversal, 

do tipo documental retrospectivo, realizado a partir de fontes secundárias. O local de estudo 
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foi o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Natal, Rio Grande do Norte 

(SAMU/Natal-RN). 

O levantamento de dados ocorreu entre julho a setembro de 2013, adotou como 

população os pacientes cujos registros correspondem às ocorrências de trauma atendidas pelo 

SAMU/Natal-RN. A amostra foi composta por 400 pacientes que atenderam aos seguintes 

critérios de elegibilidade: idade igual ou superior a 60 anos, vítimas de trauma, atendidos pelo 

serviço supracitado no período entre janeiro de 2011 a dezembro de 2012. Foram excluídos os 

registros de preenchimento ilegível, que dificultaram a análise para caracterização das 

vítimas.  

Utilizou-se o processo de amostragem aleatória sistemática, cuja constante de seleção 

dos indivíduos correspondeu a K=5,2, obtida através da fórmula K=N/n7, onde N 

correspondeu à população idosa vítima de trauma no período selecionado (N=2.080) e n à 

amostra pretendida (n=400), com erro amostral tolerado de 0,05. Desta forma, a cada cinco 

ocorrências de trauma em idosos, uma foi selecionada para a caracterização.  

Por se tratar de um recorte da pesquisa, neste estudo as variáveis consideradas foram: 

idade da vítima; mecanismo, tipo e consequências do trauma; turno do evento e dia da 

semana; local e zona da cidade.  

O procedimento de coleta de dados consistiu no uso de um formulário elaborado a partir 

das diretrizes de atendimento ao trauma propostas pelo protocolo Pre-Hospital Trauma Life 

Support5 e validado por juízes especialistas. Através deste instrumento, foi realizada a análise 

retrospectiva dos Boletins Diários de Viatura (BDV), fichas de atendimento preenchidas 

manualmente pela equipe de enfermagem, e do Sistema de Gerenciamento Modular de 

Regulação Médica (GemRem), sistema eletrônico de preenchimento médico, no qual são 

armazenados os chamados solicitados. 

Os dados obtidos foram registrados no programa Statistical Package for Social Science 

(SPSS), versão 20.0, e analisados conforme estatística descritiva simples. Para as variáveis 

qualitativas procedeu-se ao Teste Qui-Quadrado de Pearson (X²), enquanto para as variáveis 

quantitativas o Coeficiente de Correlação Linear de Pearson (r), ambos com intervalo de 

confiança de 95% e nível de significância de 5% (p<0,005). 

Em respeito às resoluções nº 196/968 e nº 466/129, do Conselho Nacional de Saúde 

sobre pesquisas envolvendo seres humanos, o estudo foi realizado após consentimento da 

instituição e parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), sob o nº 309.505 e Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) nº 15503113.4.0000.5537. 
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RESULTADOS 

Ao longo do período compreendido entre janeiro de 2011 a dezembro de 2012, houve 

24.579 ocorrências de trauma atendidas pelo SAMU/Natal-RN, das quais 2.080 (8,46%) 

envolveram pessoas idosas. Destas, 400 ocorrências foram incluídas para caracterização no 

presente estudo.  

A análise realizada permitiu identificar que 52,25% dos traumas em idosos acometem as 

mulheres e existe uma prevalência da faixa etária compreendida entre 60 a 69 anos, 

correspondente a quase 40% dos atendimentos. 

Conforme síntese apresentada na Tabela 01, no que se refere ao mecanismo de trauma, 

os idosos foram mais acometidos pelas quedas, com destaque para as quedas de própria altura; 

acidentes de trânsito, especialmente os atropelamentos; e a violência, representada 

principalmente pelas agressões físicas. 

Tabela 01 – Distribuição dos mecanismos de trauma em idosos. Natal, RN, 2013 

Mecanismo do trauma 

Faixa etária 

Total 60|-|69 

anos 

70|-|79 

anos 

80|- |89 

anos 

90|-|99 

anos 

100|- 

anos 

Queda Altura 18 10 15 6 2 51 

 35,3% 19,6% 29,4% 11,8% 3,9% 100% 

Própria altura 34 57 59 22 2 174 

 19,5% 32,8% 33,9% 12,6% 1,1% 100% 

Acidente de 

trânsito 

Atropelamento 47 27 6 0 0 80 

 58,8% 33,8% 7,5% 0% 0% 100% 

Colisão de veículos 22 10 2 0 0 34 

 64,7% 29,4% 5,9% 0% 0% 100% 

Capotamento 0 1 0 0 0 1 

 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Outros 7 5 0 0 0 12 

 58,3% 41,7% 0% 0% 0% 100% 

Violência Agressão física 9 4 6 1 0 20 

45% 20% 30% 5% 0% 100% 

Ferimento por 

arma de fogo 

5 0 0 0 0 5 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Ferimento por 

arma branca 

4 3 1 0 0 8 

50% 37,5% 12,5% 0% 0% 100% 

Queimadura 1 3 0 0 1 5 

20% 60% 0% 0% 20% 100% 

Outros* 6 0 3 1 0 10 

60% 0% 30% 10% 0% 100% 

Total 
153 120 92 30 5 400 

38,2% 30% 23% 7,5% 1,2% 100% 
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*Envenenamento, obstrução de vias áreas por corpo estranho e colisão com objetos fixos.  

Ao analisar a Tabela 01, é possível identificar que os idosos com idade entre 80 a 89 

anos são as maiores vítimas de queda da própria altura, enquanto aqueles que possuem idade 

inferior a 80 anos são mais atingidos pelos acidentes de trânsito e pela violência.  

Quanto ao tipo de trauma, equivalente à região corporal atingida, a Tabela 02 aponta 

que há uma prevalência de dois tipos de trauma simultâneos, presentes em quase 20% das 

pessoas idosas, e do trauma cranioencefálico, evidenciado em mais de 18% destas vítimas.  

Tabela 02 – Caracterização das ocorrências de trauma em idosos conforme tipo de trauma. 

Natal, RN, 2013 

Tipo de trauma n % 

Cranioencefálico 75 18,75 

Face 35 8,75 

Raquimedular 6 1,5 

Torácico 9 2,25 

Abdominal 1 0,25 

Pélvico 24 6 

Femoral 36 9 

Membros superiores 52 13 

Membros inferiores 48 12 

Dois tipos simultâneos 77 19,25 

Politraumatismo 13 3,25 

Não registrado 24 6 

Total 400 100 

Quanto às consequências das ocorrências, observou-se que foram prevalentes os 

ferimentos passivos de sutura, que acometeram pouco mais de 30% dos idosos, seguidos das 

fraturas fechadas, que atingiram quase 25% das vítimas. Tais resultados podem ser 

visualizados na Tabela 03.  

Tabela 03 – Distribuição das consequências do trauma em idosos. Natal, RN, 2013 

Consequências do trauma n % 

Fratura fechada 98 24,5 

Fratura exposta 11 2,8 

Luxação/entorse/limitação de movimento 35 8,8 

Escoriações/edema/hematoma/equimose 60 15 

Ferimento passivo de sutura 124 31 

Sangramento ativo 6 1,5 

Outros 55 13,8 

Não registrado 11 2,8 

Total 400 100 

Observou-se um total de oito óbitos entre as vítimas, porém não foi possível 

identificar através do teste X² relação significativa entre as consequências do trauma e a 
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ocorrência de óbito (p=0,063). No entanto, houve relação significativa (p=0,001) entre o 

mecanismo de trauma e a ocorrência de óbito, o qual foi mais frequente em decorrência dos 

acidentes de trânsito. 

No que se refere ao turno em que os idosos são mais acometidos pelos eventos 

traumáticos, identificou-se que há o predomínio de ocorrências no horário matutino, porém 

houve distribuição semelhante entre os dias da semana, conforme pode ser visualizado na 

Tabela 04.  

Tabela 04 – Distribuição das ocorrências de trauma conforme turno do evento e dia da 

semana. Natal, RN, 2013 

Turno do evento 
Dia da semana 

Total 
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

Manhã  

(6h|-|11h) 
15 14 17 19 11 15 15 106 

Tarde 

(12h|-|17h) 
13 5 18 5 13 17 9 80 

Noite 

(18h|-|23h) 
10 6 4 8 10 8 12 58 

Madrugada 

(0h|-|5h) 
6 3 3 1 5 1 7 26 

NR* 17 16 20 22 19 17 19 130 

Total 61 44 62 55 58 58 62 400 

*Não Registrado 

 

Quanto ao local do evento, mais da metade dos traumas em idosos ocorreu na 

residência destes e, no que se refere à zona da cidade, observa-se um maior número de 

atendimentos pré-hospitalares na Zona Norte de Natal, com 26,2%. 
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Tabela 05 – Distribuição das ocorrências de trauma em idosos conforme local do evento e 

zona da cidade. Natal, RN, 2013 

Local do 

evento 

Zona da Cidade 
Total 

Norte Sul Leste Oeste NR* 

Via pública 55 29 37 22 25 168 

32,7% 17,3% 22% 13,1% 14,9% 100% 

Residência 46 46 51 45 21 209 

22% 22% 24,4% 21,5% 10% 100% 

Instituição de 

saúde 

2 1 1 1 0 5 

40% 20% 20% 20% 0% 100% 

Local de 

trabalho 

0 0 0 0 1 1 

0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Outros 0 1 0 0 0 1 

0% 100% 0% 0% 0% 100% 

NR* 2 0 5 2 7 16 

12,5% 0% 31,2% 12,5% 43,8% 100% 

Total 105 77 94 70 54 400 

26,2% 19,2% 23,5% 17,5% 13,5% 100% 

*NR = Não Registrado 

 

DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados no presente estudo convergem parcialmente com os 

relatos da literatura, pois permitiram identificar que a violência constitui a terceira maior 

causa de trauma na população idosa, em detrimento das queimaduras.  

Em pesquisa publicada no ano 201110, autores relatam que, ao comparar as 

violências e acidentes entre jovens e adultos mais velhos, observou-se que os indivíduos com 

60 anos ou mais de idade possuíam perfil diferente da população geral, pois eram mais 

acometidos pelas quedas, atropelamentos e agressões por familiares10. No entanto, outros 

estudos corroboram que entre os principais mecanismos de trauma que acometem os idosos 

estão, respectivamente, as quedas, acidentes de transporte e queimaduras3,11.  

As quedas compõem 25% das causas de morte entre 65 e 74 anos de idade e os 

acidentes automobilísticos constituem 1/3 nessa faixa etária. Após os 75 anos, as quedas são 

responsáveis por 50% das mortes12.  

No Brasil, a análise do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Sistema Único 

de Saúde (SUS) evidenciou que, em 2004, 55,38% das internações por acidentes e violência 

em idosos corresponderam às quedas; 19,1% a acidentes de trânsito; 3,0% a agressões; e 0,8% 

a lesões autoprovocadas. Estas ocorrências resultaram em fraturas, lesões traumáticas, 
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ferimentos, luxações e amputações13-14, resultados condizentes aos que foram encontrados 

neste estudo em relação aos atendimentos pré-hospitalares.  

Autores convergem ao afirmarem que 90% de todas as lesões geriátricas são 

causadas por quedas e levam ao aumento dos fardos econômicos, já que geram a redução da 

mobilidade e a dependência para a realização de atividades da vida diária1,11,16. 

Além destes mecanismos de trauma, existe, ainda, a violência contra o idoso, 

também identificada nos atendimentos realizados pelo SAMU/Natal-RN. Os déficits 

cognitivos, alterações do sono, incontinência e dificuldade de locomoção, comumente 

presentes nos idosos, tornam estes indivíduos mais dependentes e, portanto, mais vulneráveis 

à violência, que ocorre na maioria das vezes no contexto familiar17.  

A violência contra o idoso leva ao comprometimento físico, emocional e social, com 

consequente aumento dos índices de morbidade e mortalidade. Apesar do seu impacto, as 

equipes de atendimento pré-hospitalar móvel são despreparadas para atuar nos casos de 

violência contra o idoso, pois há dúvidas de como proceder e a quem notificar os casos, 

embora haja capacitação adequada para atender o trauma em si17. Vale salientar ainda que o 

atendimento pré-hospitalar possui como peculiaridade a assistência ainda no local do evento, 

onde a equipe multiprofissional está exposta aos riscos do ambiente, entre os quais se pode 

ressaltar a presença do agressor na cena.  

Tanto os acidentes quanto as situações de violência possuem forte impacto nos 

índices de morbidade e mortalidade da população. No que tange às lesões decorrentes destes 

eventos, o trauma cranioencefálico (TCE) se destaca como uma das mais frequentes em 

idosos18-19.  

Segundo estudo realizado em um hospital público do Ceará em 2011, o TCE tem 

como principal origem as quedas, seguidas dos atropelamentos18. Tais resultados convergem 

com os que foram encontrados no presente estudo.  

Em relação ao turno e local do evento, observou-se que prevalecem as ocorrências de 

trauma em idosos no período diurno (manhã e tarde) e na sua própria residência, dados 

condizentes aos que foram encontrados em outro estudo, onde se identificou que 77,1% das 

causas externas na população atendida por um serviço de urgência ocorrem durante o dia e 

que 40,3% se desenvolvem na residência da vítima20. 

O maior número de ocorrências na residência das vítimas está atrelado à prevalência 

das quedas como principal mecanismo de traumas entre idosos, as quais são decorrentes não 

só de fatores intrínsecos, como comprometimento neurológico e musculoesquelético, mas 

também de fatores extrínsecos, relacionados ao ambiente, como objetos expostos, piso 
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escorregadio, presença de degraus e tapetes, iluminação insuficiente e altura de camas ou 

cadeiras21-22. 

Os fatores relacionados às condições sociais também influenciam nas ocorrências de 

trauma e, por este motivo, apontam-se os investimentos em estratégias educacionais como os 

mais importantes para a prevenção deste evento na população23. A prevalência de traumas na 

zona norte da cidade pode ser atribuída ao fato de que esta engloba os bairros que apresentam 

os menores índices de educação e renda em relação aos que pertencem às demais zonas da 

cidade24.  

Neste estudo não foram encontradas diferenças entre os dias da semana, porém 

estudos denotam um maior número de ocorrências nos sábados e domingos, fato atribuído ao 

predomínio de atividades de lazer nesses dias da semana, as quais, em muitos casos, 

envolvem o consumo de bebida alcoólica, maiores aglomerações em locais públicos e fluxo 

de veículos, o que, por sua vez, torna os indivíduos mais expostos aos acidentes e 

violências20. 

 

CONCLUSÕES 

O estudo permitiu identificar que no APHM os mecanismos de trauma mais comuns 

entre os idosos são as quedas, acidentes de trânsito e violência, com prevalência do trauma 

cranioencefálico, dos ferimentos passivos de sutura e fraturas fechadas. Houve maior número 

de ocorrências no período diurno, na residência das vítimas e na zona mais desfavorecida 

socialmente da cidade. 

A identificação da violência como terceira maior causa de traumas nos idosos 

constitui-se como ponto forte deste estudo, pois aponta para uma provável mudança no perfil 

dos mecanismos prevalentes nesta população, o que torna preocupante e necessária a 

elaboração de medidas sociais locais acerca da maior notificação deste tipo de evento, bem 

como a identificação do agente agressor. Salienta-se também a necessidade de ações 

educativas acerca da prevenção do trauma, já que este mostrou ser mais prevalente nas 

residências dos idosos e nos horários de maiores atividades da vida diária.   

Ressalta-se como limitação deste estudo a incipiência de informações mais 

condizentes para fundamentação teórica em relação à discussão dos resultados encontrados no 

âmbito pré-hospitalar. Contudo, foi possível generalizar os resultados obtidos em relação à 

identificação das características do trauma na população idosa.  
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RESUMO 

Com o objetivo de descrever o atendimento prestado às pessoas idosas vítimas de trauma no 

âmbito pré-hospitalar móvel, realizou-se um estudo do tipo documental retrospectivo no 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Natal, Rio Grande do Norte. Foram analisadas 

as fichas referentes ao atendimento de 400 vítimas de trauma com idade a partir de 60 anos, 

no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. O teste Qui-Quadrado de Pearson 

analisou a associação entre as variáveis, com nível de significância p<0,005. A unidade 

destinada ao atendimento está associada ao mecanismo do trauma (p=0,001), com prevalência 

das Unidades de Suporte Básico (87,8%), cujos destinos se concentraram em um hospital da 

rede pública (57,5%). Entre os procedimentos realizados pela enfermagem se destacaram a 

imobilização com prancha e colar cervical e a punção de acesso venoso periférico. Necessita-

se de maior seguimento do protocolo de trauma e melhoria dos registros de enfermagem.  

Descritores: Enfermagem. Assistência pré-hospitalar. Traumatismos. Idoso.  

ABSTRACT 

In order to describe the care given to the elderly victims of trauma in the pre-hospital field 

mobile, it was held a study of the retrospective documentary type in the mobile urgency 

service of Natal, Rio Grande do Norte. Files relating to the attention of 400 victims of trauma 

with age from 60 years old, in the period from January 2011 to December 2012 were 

analyzed. The Pearson Chi-square test analyzed the association between the variables, with 

the level of significance p < 0, 005. The unit destined to the care is associated with the 

mechanism of trauma (p < 0.001), with prevalence of Basic Support Units (87,8%) whose 

destinies were concentrated in the hospital of reference in trauma (56.7%). Among the 

procedures performed by the nursing table and cervical collar, immobilization stood the 

puncture of peripheral venous access, oxygen therapy, replenishment volume with saline and 

administration of analgesics are highlighted. It is needed longer follow-up trauma and 

improvement of the nursing record Protocol. 

Descriptors: Nursing. Prehospital Care. Wounds and injuries. Aged. 

RESUMEN 

Con el objetivo de describir la atención prestada las personas ancianas víctimas de trauma en 

el ámbito pre-hospitalario móvil, se realizó un estudio del tipo documental retrospectivo en el 

Servicio de Atención Móvil de Urgencia de Natal, Rio Grande do Norte. Fueron analizadas 

las fichas referentes a la atención de 400 víctimas de trauma con edad a partir de 60 años, en 

el período de enero de 2011 a diciembre de 2012. El test Chi-Cuadrado de Pearson analizó la 

asociación entre las variables, con nivel de significancia p<0,005. La unidad destinada a la 
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atención está asociada al mecanismo del trauma (p<0,001), con prevalencia de las Unidades 

de Soporte Básico (87,8%), cuyos destinos se concentraron en el hospital de referencia en 

trauma (56,7%). Entre los procedimientos realizados por la enfermería se destacaron la 

inmovilización con tabla y collar cervical, la punción de acceso venoso periférico, 

oxigenoterapia, reposición volémica con solución fisiológica y administración de analgésicos. 

Se necesita de mayor seguimiento del protocolo de trauma y mejoría de los registros de 

enfermería. 

Descriptores: Enfermería. Atención Pre-hospitalaria. Heridas y traumatismos. Anciano.  
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INTRODUÇÃO 

As ocorrências de trauma, consideradas como causas externas, tornaram-se alvo das 

políticas públicas de saúde nas últimas décadas devido ao seu crescimento potencial em todo 

o mundo e, principalmente, suas consequências para a sociedade, pois resultam em mortes e 

incapacidades. 

Os coeficientes de trauma entre os jovens são elevados e a população idosa é cada 

vez mais acometida por este evento, devido à exposição prolongada aos fatores de risco 

ambientais, consequência da longevidade em consonância com a maior participação nas 

atividades da vida diária e no mercado de trabalho1-3. 

Para uma assistência adequada à pessoa idosa vítima de trauma, a equipe de saúde 

deve estar preparada para saber diferenciar as modificações relacionadas ao processo de 

envelhecimento das sequelas decorrentes do trauma. O idoso, embora exija as mesmas 

condutas de atendimento prestadas ao jovem, apresenta maior suscetibilidade a complicações, 

devido ao grau de fragilidade relacionado com a idade avançada, chances de infecções e 

sangramentos, instabilidade hemodinâmica, maior sensação de dor e presença de 

comorbidades decorrentes das doenças crônico-degenerativas4. 

Independente da idade, o prognóstico da vítima de trauma é tempo-dependente e está 

diretamente relacionado ao primeiro atendimento realizado4. Diante disto, os serviços de 

Atendimento Pré-Hospitalar Móvel (APHM) ganharam relevância na prestação da assistência 

às vítimas de trauma ao longo dos últimos anos e se diferenciam do atendimento hospitalar 

em relação aos aspectos organizacionais e assistenciais, já que realizam os cuidados em 

unidades móveis5. 

No APHM, a equipe de enfermagem enfrenta situações que exigem tomada de 

decisão e destreza sob estresse6, pois está presente nas Unidades de Suporte Básico (USB), 

onde são realizados procedimentos não invasivos para a manutenção dos sinais vitais da 

vítima, e nas Unidades de Suporte Avançado (USA), onde são realizados procedimentos 

ventilatórios e circulatórios invasivos nos casos de maior gravidade. Existem também as 

motolâncias, as quais promovem cuidados básicos para a estabilização da vítima até a 

chegada da USB ou USA, que, por sua vez, são responsáveis pelo transporte a uma unidade 

hospitalar para o tratamento definitivo5. 

As consequências do trauma em idosos para o sistema de saúde se refletem no 

aumento dos gastos dos serviços de emergência e das internações hospitalares. Entretanto, 

poucos estudos priorizam as causas externas em idosos, principalmente no âmbito pré-

hospitalar, o que contribui para a subnotificação dos casos de acidentes e violência nesta 
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camada da população e, consequentemente, para a estruturação inadequada do sistema de 

saúde. 

Frente a esta problemática, o presente estudo tem como objetivo descrever o 

atendimento prestado às pessoas idosas vítimas de trauma no âmbito pré-hospitalar móvel.   

 

MÉTODO 

Estudo descritivo, de abordagem quantitativa e delineamento transversal, do tipo 

documental retrospectivo, realizado a partir de fontes secundárias no Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência de Natal, Rio Grande do Norte (SAMU/Natal-RN). 

O levantamento de dados ocorreu entre julho a setembro de 2013, cuja população foi 

composta pelos pacientes aos quais correspondem as ocorrências de trauma atendidas pelo 

SAMU/Natal-RN. A amostra foi composta por 400 pacientes com idade igual ou superior a 

60 anos, vítimas de trauma, atendidos no período entre janeiro de 2011 a dezembro de 2012. 

Foram excluídos os registros de preenchimento ilegível, que dificultaram a análise para 

caracterização das vítimas.  

A cada cinco ocorrências de trauma em idosos, uma foi selecionada para a 

caracterização, ao utilizar o processo de amostragem aleatória sistemática, cuja constante de 

seleção dos indivíduos correspondeu a K=5,2, obtida através da fórmula K=N/n7, onde N 

correspondeu à população idosa vítima de trauma no período selecionado (N=2.080) e n à 

amostra pretendida (n=400), com erro amostral tolerado de 0,05.  

As variáveis consideradas nesta pesquisa foram: sexo e idade das vítimas, 

mecanismo do trauma, unidade destinada ao atendimento, destino da vítima e procedimentos 

realizados pela equipe de enfermagem ou com sua colaboração. 

A coleta de dados foi realizada através de um formulário elaborado a partir das 

diretrizes de atendimento ao trauma propostas pelo protocolo Pre-Hospital Trauma Life 

Support4. Após a validação do instrumento por juízes especialistas e sua pré-testagem, 

procedeu-se à análise retrospectiva dos Boletins Diários de Viatura (BDV), fichas de 

atendimento preenchidas manualmente pela equipe de enfermagem, e do Sistema de 

Gerenciamento Modular de Regulação Médica (GemRem), sistema eletrônico de 

preenchimento médico, no qual são armazenados os chamados solicitados. 

Os dados obtidos foram registrados no programa Statistical Package for Social 

Science (SPSS), versão 20.0. Para verificar associação entre as variáveis qualitativas, 

procedeu-se ao Teste Qui-Quadrado de Pearson (X²), com intervalo de confiança de 95% e 

nível de significância de 5% (p<0,005). 
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Em respeito às resoluções nº196/96(8) e nº 466/129, sobre pesquisas envolvendo seres 

humanos, o estudo foi realizado com o consentimento prévio da coordenação do 

SAMU/Natal-RN e parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), sob o nº 309.505 e Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 15503113.4.0000.5537. 

 

RESULTADOS 

No período em análise (janeiro de 2011 a dezembro de 2012), o SAMU/Natal-RN 

realizou 24.579 atendimentos a ocorrências de trauma, entre as quais 2.080 (8,46%) 

envolveram pessoas idosas. Destas, 400 ocorrências foram incluídas para caracterização no 

presente estudo.  

Observou-se uma prevalência do trauma em idosos do sexo feminino, correspondente 

a 52,25% das vítimas. Quanto à faixa etária, 38,25% possuíam idade entre 60 a 69 anos, 30% 

entre 70 a 79 anos e 31,75% possuíam 80 anos ou mais de idade. A média obtida foi de 74,19 

anos (dp ±10,25). 

Os resultados encontrados evidenciam que as USB são as mais acionadas para o 

atendimento à população idosa vítima de trauma, pois correspondem a mais de 85% dos 

atendimentos e estão presentes na assistência a todos os mecanismos de trauma, embora sejam 

mais representadas nos casos de queda de altura e da própria altura.  

Já as USA foram mais acionadas nas ocorrências de acidentes de trânsito e, em 

alguns casos, associadas ao suporte básico. Tais dados encontram-se sumarizados na Tabela 

01.  



93 
 

Tabela 01 – Distribuição das ocorrências de trauma em idosos atendidos pelo SAMU/Natal, 

conforme a unidade destinada. Natal, RN, 2013 

Mecanismo do 

trauma 

Unidade destinada 

Total 
USB USA 

USB+ 

USA 

USB+ 

Moto 

USA+USB+ 

Moto 

Quedas 212 2 8 5 0 227 

93,4% 0,9% 3,5% 2,2% 0% 100% 

Acidentes de 

trânsito 

104 5 13 1 2 125 

83,2% 4,0% 10,4% 0,8% 1,6% 100% 

Violência 6 2 4 1 0 13 

46,2% 15,4% 30,8% 7,7% 0% 100% 

Queimaduras 5 0 0 0 0 5 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Outros 24 2 4 0 0 30 

80% 6,7% 13,3% 0% 0% 100% 

Total 351 11 29 7 2 400 

87,8% 2,8% 7,2% 1,8% 0,5% 100% 

p* valor <0,001 

*p valor para o Teste Qui-Quadrado de Pearson 

Cabe ressaltar que o teste Qui-Quadrado de Pearson evidenciou uma associação 

significativa entre o mecanismo de trauma e a unidade destinada ao atendimento, com 

p<0,001.  

Em relação ao destino da vítima após o atendimento pré-hospitalar móvel, a Tabela 

02 permite constatar que há uma evidente concentração de transportes para os hospitais da 

rede pública em detrimento da rede privada. O hospital de referência recebeu mais de 55% 

das pessoas idosas vítimas de trauma atendidas pelo SAMU/Natal-RN. 

Tabela 02 – Distribuição das ocorrências de trauma em idosos atendidos pelo SAMU/Natal, 

conforme destino da vítima. Natal, RN, 2013 

Destino da vítima n % 

Hospital de referência em trauma 227 56,7 

Hospitais públicos 77 19,2 

Hospitais privados 61 15,3 

Permaneceu no local  32 8 

Instituto Técnico de Polícia 3 0,8 

Total 400 100,0 

 

A Tabela 02 permite observar que 8% das vítimas de trauma permaneceram no local 

da ocorrência. Tal fato foi decorrente de diversas causas, entre as quais se destacaram os 

óbitos, a não aceitação de atendimento ou transporte por parte da vítima e/ou seus familiares, 
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bem como a remoção não indicada pelo médico regulador da ocorrência. Nestes casos, a 

equipe de APHM fornece orientações quanto às condutas a serem realizadas, a fim de 

minimizar a chance de sequelas.  

Quanto aos procedimentos realizados no âmbito pré-hospitalar pela equipe de 

enfermagem, ou com sua colaboração, observou-se que estes não foram registrados na 

maioria das ocorrências, principalmente em relação à administração de medicamentos e 

intervenções respiratórias, cuja ausência de registro correspondeu a mais de 85% em cada, 

conforme pode ser identificado na Tabela 03. 

Tabela 03 – Distribuição dos procedimentos realizados pela equipe de enfermagem ou com 

sua colaboração no atendimento pré-hospitalar móvel. Natal, RN, 2013 

Procedimentos realizados n % 

Respiratórios 

Oxigenioterapia 34 8,5 

Intubação orotraqueal 8 2 

Outros 6 1,5 

NR 352 88 

Circulatórios 

Curativo compressivo 51 12,8 

Acesso venoso periférico 77 19,3 

Reanimação cardiopulmonar 5 1,3 

Curativo compressivo + acesso venoso periférico 22 5,5 

NR 245 61,3 

Reposição volêmica 

Solução Fisiológica 33 8,3 

Solução Ringer Simples 25 6,3 

Solução Ringer Lactato 26 6,5 

Solução Glicosada 2 0,5 

Solução fisiológica + outra (s) 10 2,5 

NR 304 76 

Imobilização 

Prancha rígida + colar cervical+ imobilização de membros 43 10,8 

Imobilização de membros 6 1,5 

Colete imobilizador dorsal + colar cervical 2 0,5 

Prancha rígida + colar cervical 138 34,5 

NR 211 52,8 

Administração de medicamentos 

Analgésicos 16 4 

Anti-hipertensivos 11 2,8 

Hipoglicemiantes 1 0,3 

Outro(s) 4 1 

NR 368 92 
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Entre as categorias de procedimentos realizados, houve prevalência das 

imobilizações e intervenções circulatórias, dos quais se destacaram o uso da prancha rígida 

associada ao colar cervical e a punção de acesso venoso periférico. Dentre os outros 

procedimentos, houve representatividade da oxigenioterapia, reposição volêmica com solução 

fisiológica e a administração de analgésicos.  

Houve associação significativa entre mecanismo do trauma e procedimentos 

respiratórios, circulatórios e de reposição volêmica, com X² menor que 0,001 (p<0,001) e para 

imobilização obteve-se p=0,001. Entretanto, não houve associação significativa entre 

administração de medicamentos e mecanismo do trauma, cujo X² foi correspondente a 

p=0,087.  

Ao avaliar a relação entre procedimentos realizados e unidade destinada ao 

atendimento, identificou-se associação significativa com os procedimentos respiratórios, 

circulatórios, reposição volêmica e administração de medicamentos, obtendo-se p<0,001 para 

todas estas categorias. Para os procedimentos de imobilização, não houve associação com o 

tipo de atendimento, cujo valor X² foi p=0,504. 

 

DISCUSSÃO 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constitui-se como um 

componente pré-hospitalar importante na rede de serviços do Sistema Único de Saúde, pois 

além de realizar o socorro precoce aos agravos de saúde de qualquer natureza, permite a 

organização dos serviços hospitalares por meio de sua Central de Regulação10.  

Na Central de Regulação está presente o médico regulador, o qual orienta o cidadão 

que aciona o serviço através da ligação ao número 192, bem como avalia a necessidade de 

enviar o recurso para o atendimento. O médico regulador, de acordo com seu julgamento, 

define qual a unidade mais adequada a ser mobilizada para o atendimento frente a cada 

situação10.   

As USB contam com uma equipe formada por condutor socorrista e técnico de 

enfermagem, os quais realizam ações não invasivas nos casos em que não são necessárias 

intervenções médicas diretas no local ou durante o transporte. Já as USA, tripuladas por 

condutor socorrista, médico e enfermeiro, são destinadas ao atendimento de pacientes mais 

graves, que necessitam de cuidados médicos intensivos5.  

As motolâncias, tripuladas por um técnico de enfermagem, consistem em veículos de 

intervenção rápida utilizados para transpor os obstáculos relacionados ao tráfego intenso de 

veículos nas zonas urbanas, bem como o acesso a áreas limítrofes, em que se torna difícil a 
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chegada da USB e/ou USA. Por não dispor de meios para a locomoção dos pacientes, as 

motolâncias comumente são associadas ao acionamento das USB ou USA, ou são acionadas 

para fornecer apoio a estas em situações diversas11. 

No presente estudo observou-se um número maior de atendimentos por USB, o que 

se deve, provavelmente, ao fato de que em muitos casos a USA é acionada após avaliação da 

vítima pela equipe de suporte básico, bem como em virtude dos mecanismos de trauma 

prevalentes, os quais geram lesões menos graves, embora possam ser identificadas 

complicações tardiamente.  

As motolâncias, por garantirem o apoio às unidades de transporte, comumente são 

associadas às USB e/ou USA, como pôde ser identificado nas 2,3% das ocorrências que 

envolveram este tipo de veículo. O menor número de atendimentos realizados pelas 

motolâncias também pode ser atribuído ao fato de que estas não circulam à noite, devido à 

menor visibilidade, exposição à violência, redução dos congestionamentos de trânsito e menor 

número de ocorrências11, fato identificado neste estudo. 

Embora a regulação tenha como finalidade garantir o acesso equânime das vítimas à 

rede assistencial de saúde, observou-se neste estudo a maior concentração de atendimentos 

(57,5%) em uma unidade hospitalar, em detrimento de outras, bem como a prevalência dos 

serviços públicos como destino final das vítimas.  

A operacionalização da Central de Regulação busca reduzir a superlotação dos 

hospitais, porém o atendimento pela unidade hospitalar de referência se baseia na política de 

vaga zero, pois deve ser realizado independente da existência de leitos vagos, já que as 

necessidades de urgência exigem respostas rápidas e adequadas10. Tal política explica o maior 

número de ocorrências de trauma em idosos destinadas ao hospital de referência em trauma, 

considerado como o de maior porte no atendimento às urgências no Estado do Rio Grande do 

Norte no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

A dificuldade de se obter leitos hospitalares é um problema generalizado, devido à 

superlotação dos hospitais. Porém, quando se trata de um paciente idoso este problema torna-

se mais complexo, já que não surgem vagas imediatas, principalmente em Unidades de 

Terapia Intensiva, as quais comumente são necessárias para estes indivíduos em virtude de 

seu acometimento por comorbidades12-13. 

 No que se refere aos aspectos assistenciais, em estudo realizado no ano 2008 acerca 

da capacitação em atendimento pré-hospitalar, 80% dos enfermeiros consideraram como 

fundamental a abordagem de conteúdos teóricos e habilidades referentes às urgências 

traumáticas que acometem pacientes idosos6. 
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Entretanto, ainda há falhas no atendimento específico ao idoso, como pôde ser 

evidenciado em dois estudos realizados sobre a atenção aos acidentes e violência contra 

idosos, cujos resultados apontaram que a maioria dos serviços não desenvolve atendimentos 

específicos à população idosa, há despreparo dos profissionais para o acompanhamento 

adequado dos idosos, bem como existem dificuldades para obtenção de leitos hospitalares, 

encaminhamentos ou transferências para estes indivíduos1,13.  

Os atendimentos de ocorrências pré-hospitalares em que a equipe consegue resgatar, 

estabilizar a vítima e transportá-la até uma unidade de referência são considerados fatores 

positivos relacionados ao APHM14. Este é considerado por diversos gestores e profissionais 

como um bem para o sistema de saúde brasileiro, pois sua eficácia já foi comprovada em 

vários países15.  

Embora o componente hospitalar seja importante para a continuidade da assistência à 

vítima de trauma, o prognóstico desta depende diretamente dos cuidados básicos e avançados 

prestados no âmbito pré-hospitalar, os quais comumente são baseados em protocolos4. 

A literatura12-13 aponta que não existem planos de atendimento ou protocolos de 

trauma direcionados aos idosos, o que dificulta a realização de uma assistência mais 

específica. Entretanto, os serviços pré-hospitalares se baseiam no Pre-Hospital Trauma Life 

Support4, direcionado às vítimas adultas.  

O PHTLS preconiza que a assistência à vítima de trauma deve seguir a sequência 

mnemônica A-B-C-D-E, onde: “A” corresponde à abertura de vias aéreas e controle cervical; 

“B” à manutenção da respiração; “C” aos procedimentos que garantem suporte circulatório; 

“D” à avaliação neurológica, por meio da Escala de Coma de Glasgow; e “E” à exposição da 

vítima e proteção do ambiente4.  

No presente estudo, observou-se que os registros acerca da realização destes 

procedimentos são incipientes e, portanto, foram divididos em categorias correspondentes à 

ventilação, circulação, reposição volêmica, imobilização e administração de medicamentos. 

Destes procedimentos, houve prevalência da imobilização com prancha rígida e colar 

cervical, a qual contribui para a prevenção da ocorrência ou agravamento de lesões 

neurológicas que atingem a medula espinhal4, bem como a grande realização de intervenções 

circulatórias, que incluíram a garantia de acesso venoso periférico e a reposição volêmica.  

A perda de sangue é a principal causa de choque hipovolêmico na vítima de trauma. 

O acesso venoso deve ser obtido ainda no âmbito pré-hospitalar, porém não se deve atrasar o 

transporte da vítima para a sua obtenção. Os procedimentos circulatórios aliados à reposição 
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volêmica contribuem para a garantia da circulação adequada em situações de hemorragia que 

podem levar ao choque, pois permitem a rápida reposição de fluido endovenoso4.  

Observou-se no presente estudo que a reposição volêmica na maioria das vítimas 

idosas foi realizada com a Solução Fisiológica (cloreto de sódio a 0,9%), o qual é considerado 

como uma segunda alternativa entre as soluções intravenosas, pois pode ocasionar 

hipercloremia, que, por sua vez, pode trazer consequências severas para os idosos, pois estes 

são mais suscetíveis às complicações cardiovasculares4.  

O PHTLS4 preconiza como principal solução utilizada para a reposição volêmica 

pré-hospitalar em traumatizados o Ringer Lactato, por ser o mais semelhante à composição 

eletrolítica do plasma e conter quantidades específicas de sódio, potássio, cálcio, cloreto e 

lactato. Estes íons comumente são perdidos em situações de trauma, principalmente quando 

há grandes hemorragias4.  

A oxigenioterapia, também observada entre os procedimentos mais realizados neste 

estudo, garante o aporte adequado de oxigênio para a prevenção de lesões de órgãos vitais 

como coração, cérebro, pulmões e rins. As vítimas de trauma necessitam de cuidados 

ventilatórios, especialmente a oxigenioterapia, não somente quando deixam de respirar, mas 

também quando apresentam comprometimento de vias aéreas, frequência respiratória acima 

de 20 movimentos por minuto, assim como respiração ruidosa4.  

Nos idosos, o maior enrijecimento da caixa torácica e redução da força da 

musculatura respiratória podem reduzir os volumes pulmonares, levando estes indivíduos a 

maior necessidade de suporte ventilatório4.  

Já a administração de analgésicos entre os medicamentos mais frequentes aponta 

para a dor como uma das principais consequências do trauma, conforme aponta estudo 

realizado acerca do cuidado à vítima de trauma com dor16. 

Estudo realizado acerca do impacto das variáveis clínicas e pré-hospitalares após 

acidentes de trânsito evidenciou que os procedimentos circulatórios básicos e avançados, 

procedimentos respiratórios avançados, reposição volêmica e medicamentos administrados 

influenciam na sobrevida das vítimas17. Quando estes são necessários, significa maior 

gravidade da vítima e menores chances de sobrevivência.  

 

CONCLUSÕES 

O presente estudo permitiu identificar o atendimento pré-hospitalar prestado às 

pessoas idosas vítimas de trauma, onde se observou que há uma prevalência de cuidados 

prestados pelas unidades básicas de atendimento. Vale salientar ainda que as vítimas são, em 
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sua maioria, destinadas ao hospital de referência no atendimento de urgências traumáticas do 

Rio Grande do Norte, o que demonstra a maior concentração de atendimentos na rede do 

Sistema Único de Saúde, bem como a prevalência da política de vaga zero. 

Aponta-se para a necessária redistribuição dos atendimentos intra-hospitalares por 

meio da Central de Regulação, a fim de impedir a superlotação dos hospitais de grande e 

médio porte, com o consequente congestionamento do fluxo de ambulâncias, com suas 

constantes dificuldades de obtenção de leitos hospitalares em virtude das altas taxas de 

ocupação e longo tempo de permanência das vítimas.  

O estudo permitiu ainda identificar que embora o atendimento aos traumatizados seja 

baseado no PHTLS, parece haver lacunas tanto no seguimento deste protocolo, como no 

registro das intervenções realizadas pela equipe de enfermagem. Sugere-se, portanto, a 

melhoria da qualidade dos registros de enfermagem, bem como o preparo da equipe para o 

seguimento da sequência ABCDE, com atenção para as especificidades do idoso. 

A incipiência de estudos desenvolvidos no âmbito pré-hospitalar acerca do 

atendimento à pessoa idosa dificultou a análise mais aprofundada dos resultados obtidos, bem 

como a sua generalização. Porém, acredita-se que os achados possam contribuir com 

informações fundamentais para a reorganização do atendimento pré-hospitalar móvel prestado 

às pessoas idosas vítimas de trauma. Aproveita-se para sugerir a criação de um protocolo 

específico direcionado a esta camada da população, cada vez mais atingida pelos eventos 

traumáticos, que incluem os acidentes e a violência.  
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6 CONCLUSÕES 

 

O estudo permitiu identificar que os idosos mais jovens são acometidos 

com maior frequência pelos eventos traumáticos em relação aos que possuem idade 

mais avançada, com distribuição semelhante entre os sexos, prevalência de 

doenças crônicas e uso de medicamentos atrelados ao evento traumático. 

Identificou-se ainda que entre os mecanismos de trauma destacam-se os 

acidentes domésticos e a violência contra o idoso, que embora sejam crescentes na 

população, ainda não recebem uma atenção específica das políticas públicas de 

saúde, que devem envolver não somente a prevenção destas ocorrências, como 

também o atendimento necessário e adequado a ser prestado. 

Um importante resultado encontrado neste estudo se refere a maior 

concentração de atendimentos destinados ao hospital de referência no atendimento 

ao trauma, o que aponta para a superlotação dos hospitais públicos e necessidade 

de expansão dos leitos hospitalares. Necessita-se ainda de uma demanda por uma 

força de trabalho de enfermagem com conhecimentos específicos em gerontologia e 

geriatria para o atendimento adequado à população idosa. 

Embora o APHM possua boa representatividade nos municípios e regiões 

brasileiras, observa-se ainda uma escassez de estudos desenvolvidos neste âmbito, 

especialmente direcionados à população idosa acometida por eventos de natureza 

traumática, o que dificultou a análise dos resultados obtidos no presente estudo com 

maior embasamento teórico.  

A abordagem metodológica utilizada, atrelada à incipiência da literatura e 

das informações contidas nas fichas de atendimento, comprometeu a generalização 

dos resultados, porém despertou para a necessidade de melhoria de condutas a 

serem realizadas no serviço, associadas principalmente aos registros de 

enfermagem acerca dos procedimentos realizados no âmbito pré-hospitalar e 

seguimento do atendimento preconizado pelos protocolos internacionais. 

Sugere-se a elaboração de um protocolo específico de atendimento ao 

trauma em idosos a fim de considerar as particularidades destes indivíduos, com 

suas potenciais chances de complicações e sequelas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – 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 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

A. IDENTIFICAÇÃO 

 
A.1 Idade: ________anos  

A.2 Sexo:  

A.2.1 □Masculino A.2.2 □Feminino 

 
A.3 Data do evento: ___/___/_____ 
 

 
A.4 Hora do evento:  ____h:___min 
 

A.5 Início do atendimento: 
___h:___min 

A.6 Final do atendimento: ___h:___min 
 

A. 7 Dia da semana do evento 

A.7.1 □Domingo    A.7.2 □Segunda    A.7.3 □Terça    A.7.4 □Quarta     
A.7.5 □Quinta    A.7.6 □Sexta    A.7.7 □Sábado  

A.8 Local do evento 

A.8.1 □Via pública  A.8.2 □Residência   

A.8.3 □Instituição   A.8.4 □Local de trabalho  

A.8.5 □Outro. Qual? ______________________________________________ 

 

A.9 Bairro do evento: ______________________________________________ 
 

B. ANTECEDENTES PESSOAIS 

B.1 □Alergias  

B.2 □Hipertensão  
B.3 □ Diabetes  

B.4 □Cardiopatia  
B.5 □Doença neurol.  

B.6 □Nenhuma doença  

B.7 □Não registrado  
B.8 □Outra patologia. Qual? 

________________________  

C. MECANISMO DO TRAUMA 

C.1 □Queda  C.1.1 □Altura  
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C.1.2 □Própria altura  

C.2 □Acidente de trânsito  C.2.1 □Colisão. Quais veículos? __________ 

C.2.2 □Capotamento. Qual veículo? _______  

C.2.3 □Atropelamento. Qual veículo? ______  

C.2.4 □Outro. Qual? ____________________  

C.3 □Queimadura  C.3.1 □1º grau C.3.2 □2º grau C.3.3 □3º grau 

 
C.3.4 Agente etiológico: _________________ 
  

C.4 □Ferimento por  

arma de fogo  
C.4.1 □Transfixante  

C.4.2 □Projétil alojado  

C.5 □Ferimento  

por arma branca  
C.5.1 □Superficial  
C.5.2 □Profundo  

C.5.3 □Empalamento  

C.6 □Afogamento  C.6.1 □Praia  

C.6.2 □Rio/lagoa  

C.6.3 □Piscina  
C.6.4 □Outro. Qual? ____________________  

C.7 □Envenenamento   
C.7.1 Agente etiológico: _________________  
 

C.8 □Outro. Qual? _______________________________________________  

D. TIPOS DE TRAUMA 

D.1 □Trauma cranioencefálico  D.6 □Femoral   

D.2 □Trauma raquimedular D.7 □Extremidades superiores  
D.3 □Torácico  D.8 □Extremidades inferiores  
D.4 □Abdominal  D.9 □Politraumatismo  
D.5 □ Pélvico  D.10 □Não registrado  

E. SINAIS VITAIS 
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E.1 Pressão arterial: ____x_____ mmHg 
 
E.3 Frequência cardíaca: _____ bpm 
 

E.5 □Ausentes 

 
E.2 Frequência respiratória: _____ mrpm 
 
E.4 Temperatura: _____ ºC 
 

E.6 □Não registrados 

 

F. ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

F.1 Abertura Ocular: ____ pts 
F.2 Resposta Verbal: ____ pts 
F.3 Resposta Motora: ____ pts 

F.4 Pontuação total: _____ pts 

G. ATENDIMENTO REALIZADO 

G.1 Unidade destinada 

G.1.1 □Suporte Básico  G.1.2 □Suporte Avançado G.1.3 □Motolância  
G.2 Procedimentos realizados 

G.2.1 Respiratórios 

G.2.1.1 □Oxigenoterapia  G.2.1.2 □Cânula orofaríngea  G.2.1.3 □Aspiração  
G.2.1.4 □Intubação 

orotraqueal  
 

G.2.1.5 □Traqueostomia  G.2.1.6 □Outro. 

Qual? ____________ 

G.2.2 Circulatórios 

G.2.2.1 □Curativo 

compressivo  
 

G.2.2.2 □Acesso venoso 

periférico  
G.2.2.3 □Flebotomia  

G.2.2.4 □Reanimação 

cardiopulmonar  
 

G.2.2.5 □Desfibrilação  G.2.2.6 □Outro. Qual? 

______________________ 

G.2.3 Reposição volêmica 

G.2.3.1 □ Solução Fisiológica               G.2.3.2 □Solução Ringer Simples     

G.2.3.3 □Solução Ringer Lactato          G.2.3.4 □Solução Glicosada  
G.2.4 Imobilização 

G.2.4.1 □Prancha rígida  G.2.4.2 □Colar cervical   

G.2.4.3 □Imobilização de membros  G.2.4.4 □Colete imobilizador dorsal  

G.2.5 □Administração de medicamentos. Qual (is)? 

 

 

H. DESFECHO DA OCORRÊNCIA  

H.1 Transporte 
H.1.1 □Sim  

H.2 Óbito  H.2.1 □Sim  
H.2.2 □Não  H.1.2 □Não  
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H.3 Destino da vítima: _________________________________________________ 
 

 
H.4 Tempo resposta: _____h:_____min 
 

I. OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 

*Considera-se trauma para este estudo a definição dos capítulos XIX e XX da 

Classificação Internacional de Doenças em sua décima revisão (CID-10).  
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APÊNDICE B – Carta aos especialistas 

 

CARTA CONVITE 

 

Natal, ____ de ___________ de 2013 

Ilmo. (ª) Sr. (a) _________________________________, 

Solicitamos a valiosa colaboração de V. Sª no processo de validação do instrumento de 

coleta de dados de caracterização da ocorrência de traumas na população idosa atendida por um 

serviço pré-hospitalar móvel de Natal, Rio Grande do Norte.  

Após a validação, este instrumento será aplicado no projeto de dissertação de Mestrado 

vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), intitulado “Trauma em idosos 

atendidos pelo serviço pré-hospitalar móvel”. Este tem como objetivo geral caracterizar a 

ocorrência de traumas na população idosa atendida pelo serviço pré-hospitalar móvel. 

O instrumento em apreço consiste em um formulário a ser preenchido pela própria 

pesquisadora durante o período de coleta de dados a partir de fontes secundárias.  

Os dados coletados serão tratados de forma sigilosa, com aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFRN sob o parecer de número 309.505 e CAAE 15503113.4.0000.5537.  

A escolha para sua participação no processo de validação deve-se à reconhecida 

experiência no atendimento pré-hospitalar móvel e/ou aos conhecimentos científicos na área de 

metodologia do ensino/pesquisa.  

Agradecemos a atenção e estamos à disposição para maiores esclarecimentos.  

 

Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Rejane Maria Paiva de Menezes 

(Coordenadora da Pesquisa) 

___________________________________________ 

Hilderjane Carla da Silva 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN 
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APÊNDICE C – Instruções para a análise e validação do instrumento 

 

INSTRUÇÕES PARA A ANÁLISE E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO 

O objeto de análise é o instrumento de caracterização das pessoas idosas vítimas de 

trauma atendidas pelo serviço pré-hospitalar móvel. 

Os avaliadores serão especialistas com experiência mínima de dois anos em atendimento 

pré-hospitalar móvel, título de mestre e vinculados a um serviço de atendimento pré-hospitalar, bem 

como expertises devidamente reconhecidos em metodologia da pesquisa.  

O formulário para validação do instrumento contém um espaço para a identificação do 

avaliador, quanto ao nome, idade, titulação, instituição à qual está vinculado e tempo de experiência 

em atendimento pré-hospitalar ou na validação de instrumentos, assim como uma tabela para o 

preenchimento da avaliação.  

Os itens do instrumento são identificados por letras (exemplo, A – Identificação), os quais 

incluem os subitens, identificados no instrumento por letras e números (por exemplo, A.1 – 

Identificação do sexo).  

Para cada item, o avaliador poderá escolher ao marcar com um X uma entre cinco opções 

quanto à clareza (1= descordo totalmente; 2=descordo parcialmente; 3=indeciso; 4=concordo 

parcialmente; 5=concordo totalmente) e quanto à relevância (1= descordo totalmente; 2=descordo 

parcialmente; 3=indeciso; 4=concordo parcialmente; 5=concordo totalmente). Caso considere 

necessária a exclusão, modificação ou inclusão de um item ou subitem, devido à necessidade de 

esclarecimentos ou irrelevância, o avaliador deverá identificá-lo e justificar o motivo, no espaço 

disponível para tal.  

Devido à importância desta etapa para a realização do estudo, solicitamos que a avaliação 

preenchida seja entregue no prazo máximo de dez dias para que os resultados sejam analisados e 

possamos prosseguir para a próxima fase.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato através do seguinte endereço eletrônico: 

hilderjanecarla@hotmail.com 

 

Atenciosamente,  

_________________________________________ 

Hilderjane Carla da Silva 

(Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/UFRN) 

  

mailto:hilderjanecarla@hotmail.com
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APÊNDICE D – Termo de consentimento livre e esclarecido aos especialistas 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP: 59072-970; Fone: 3215-3196 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Trauma em idosos atendidos pelo 

serviço pré-hospitalar móvel, que tem como pesquisador responsável a prof.ª Dr.ª Rejane Maria 

Paiva de Menezes. 

Esta pesquisa pretende caracterizar a ocorrência de traumas na população idosa atendida 

pelo serviço pré-hospitalar móvel e foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, sob o parecer número 309.505 e CAAE 15503113.4.0000.5537. 

Os motivos que nos levaram a fazer este estudo são o crescente número de ocorrências de 

trauma na população idosa, a ausência de protocolos específicos para prestar o atendimento a estas 

vítimas no âmbito pré-hospitalar, o que dificulta a assistência de enfermagem, e a incipiência de 

estudos sobre a temática.  

Caso decida participar, você deverá analisar e validar o conteúdo do formulário de 

caracterização de vítimas de trauma, que será utilizado na fase de coleta de dados.  

Durante a validação do instrumento, que consistirá na sua análise quanto à relevância e 

clareza dos itens contemplados, a previsão de riscos é mínima, visto que sua identidade será 

preservada.  

Como benefícios, os resultados deste estudo poderão contribuir para o fortalecimento de 

políticas públicas que enfatizem o trauma na população idosa como problema de saúde pública e 

trarão subsídios para a melhoria do serviço no que se refere à assistência de enfermagem mais 

direcionada às especificidades da pessoa idosa vítima de trauma.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Rejane 

Maria Paiva de Menezes, cujo telefone é: (84) 9158-1245. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 
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Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, Rejane Maria Paiva de Menezes.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos e benefícios que ela trará para mim e ter 

ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Trauma em idosos 

atendidos pelo serviço pré-hospitalar móvel, e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal, _____ de _______________ de  _______  

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

___________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

  

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE E – Formulário para validação do instrumento 

 

QUESTIONÁRIO PARA VALIDAÇÃO DO CONTEÚDO DO INSTRUMENTO 

 

Nome completo do avaliador: ____________________________________________________ 

Titulação: ____________________________________________________________________ 

Instituição(ões) de vínculo: ______________________________________________________ 

Tempo de experiência em atendimento pré-hospitalar: ________________________________ 

Tempo de experiência em metodologia da pesquisa: __________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DOS ITENS/SUBITENS 

ITENS/SUBITENS 

CLARO RELEVANTE 

(1)=Descordo totalmente; 

(2)=descordo parcialmente; 

(3)=indeciso; (4)=concordo 

parcialmente; (5)=concordo 

totalmente 

(1)=Descordo totalmente; 

(2)=descordo parcialmente; 

(3)=indeciso; (4)=concordo 

parcialmente; (5)=concordo 

totalmente 

A. Identificação (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

A.1 Idade em anos (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

A.2 Sexo (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

A.3 Data do evento (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

A.4 Hora do evento (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

A.5 Início do 

atendimento 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

A.6 Final do 

atendimento 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

A.7 Dia da semana do 

evento 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

A.8 Local do evento (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

A.9 Bairro do evento (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

B. Antecedentes 

pessoais 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

B.1 Alergias (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

B.2 Hipertensão (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

B.3 Diabetes (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

B.4 Cardiopatia (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

B.5 Doença 

neurológica 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 
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B.6 Nenhuma doença (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

B.7 Não registrado (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

B.8 Outra patologia (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

C. Mecanismo do 

trauma 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

C.1 Queda (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

C.2 Acidente de 

trânsito 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

C.3 Queimadura (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

C.4 Ferimento  por 

arma de fogo 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

C.5 Ferimento por 

arma branca 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

C.6 Afogamento (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

C.7 Envenenamento (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

C.8 Outro (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

D. Tipos de trauma (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

D.1 Trauma 

cranioencefálico 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

D.2 Trauma 

raquimedular 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

D.3 Torácico (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

D.4 Abdominal (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

D.5 Pélvico (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

D.6 Femoral (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

D.7 Extremidades 

superiores 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

D.8 Extremidades 

inferiores 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

D.9 Politraumatismo (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

D.10 Não registrado (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

E. Sinais vitais (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

E.1 Pressão arterial (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

E.2 Frequência 

respiratória 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

E.3 Frequência 

cardíaca 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

E.4 Temperatura (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

E.5 Ausentes (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 
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E.6 Não registrados (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

F. Escala de Coma 

de Glasgow 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

F.1 Abertura ocular (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

F.2 Reposta verbal (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

F.3 Resposta motora (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

F.4 Pontuação total (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

G. Atendimento 

realizado 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

G.1 Unidade 

destinada 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

G.2 Procedimentos 

realizados 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

G.2.1 Respiratórios (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

G.2.2 Circulatórios (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

G.2.3 Reposição 

volêmica 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

G.2.4 Imobilização (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

G.2.5 Medicamentos 

administrados 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

H – Desfecho da 

ocorrência 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

H.1 Transporte (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

H.2 Óbito (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

H.3 Destino da vítima (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

H.4 Tempo resposta (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

I. Outras 

informações 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 
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SUGESTÕES  

1. Excluir os itens/subitens:  

 

 

 

2. Modificar os itens/subitens:  

 

 

 

 

3. Incluir os itens/subitens:  
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APÊNDICE F – Instrumento final 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 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

A. IDENTIFICAÇÃO 

 
A.1 Idade: ________anos  

A.2 Sexo:  

A.2.1 □Masculino    A.2.2 □Feminino 

A.3 Data do evento: 
___/___/_____ 

 
A.4 Hora do atendimento:  ________ 

A. 5 Dia da semana do evento 

A.5.1 □Domingo    A.5.2 □Segunda    A.5.3 □Terça    A.5.4 □Quarta     
A.5.5 □Quinta    A.5.6 □Sexta    A.5.7 □Sábado  

A.6 Local do evento 

A.6.1 □Via pública  A.6.2 □Residência   

A.6.3 □Instituição   A.6.4 □Local de trabalho  

A.6.5 □Outro. Qual? 

__________________________________________________________________ 
 

A.7 Bairro do evento: 
__________________________________________________________________ 
 

B. ANTECEDENTES PESSOAIS 

B.1 □Alergias  

B.2 □Hipertensão  
B.3 □ Diabetes  

B.4 □Cardiopatia  
B.5 □Doença 

neurológica 

B.6 □Nenhuma 

doença de base 

B.7 □Não registrado  
B.8 □Outra patologia. Qual? 

_______________________________  
B.9 Uso de medicamentos. Qual (is)? 
_______________________________ 

C. MECANISMO DO TRAUMA 

C.1 □Queda  C.1.1 □Altura. Qual altura? ____________________  

C.1.2 □Própria altura. Qual altura? ______________  

C.2 □Acidente de trânsito  C.2.1 □Colisão. Quais veículos? _______________ 
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C.2.2 □Capotamento. Qual veículo? ____________  

C.2.3 □Atropelamento. Qual veículo? ___________  

C.2.4 □Outro. Qual? _________________________  

C.3 □Queimadura  C.3.1 □1º grau C.3.2 □2º grau C.3.3 □3º grau 

 
C.3.4 Agente etiológico: _______________________ 
  

C.3.5 Superfície corporal atingida (%): __________ 

C.4 □Ferimento por  

arma de fogo  
C.4.1 □Transfixante  

C.4.2 □Projétil alojado  

C.5 □Ferimento  

por arma branca  
C.5.1 □Superficial  

C.5.2 □Profundo  

C.5.3 □Empalamento  

C.6 □Afogamento  C.6.1 □Praia  
C.6.2 □Rio/lagoa  

C.6.3 □Piscina  

C.6.4 □Outro. Qual? _________________________  

C.7 □Envenenamento   
C.7.1 Agente etiológico: ______________________  
 

C.8 □Outro. Qual? __________________________________________________  

D. TIPOS DE TRAUMA 

D.1 □Trauma cranioencefálico  D.6 □Femoral   

D.2 □Trauma raquimedular D.7 □Extremidades superiores  
D.3 □Torácico  D.8 □Extremidades inferiores  
D.4 □Abdominal  D.9 □Politraumatismo  
D.5 □ Pélvico  D.10 □Não registrado  

E. CONSEQUÊNCIAS DO TRAUMA 

E.1 □Fratura fechada E.4 □ Escoriações 

E.2 □ Fratura exposta E.5 □Amputação traumática 

E.3 □ Luxação E. 6 □Outra (s). Qual (is)? ________________ 

F. SINAIS VITAIS 
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F.1 Pressão arterial: ___x____ mmHg 
 
F.3 Frequência cardíaca: _____ bpm 
 

F.5 □Dor 

 
F.2 Frequência respiratória: _____ mrpm 
 
F.4 Temperatura: _____ ºC 
 

F.6 □Ausentes 

 

G. OUTROS SINAIS 

G.1 Saturação de oxigênio: ____ % G.2 Glicemia capilar: ____ mg/dL 

H. AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA 

  
H.2 Consciência:  
                              
                             

H.2.1 □Consciente 

H.1 Escala de Coma de Glasgow: 
_____ pts 

H.2.2 □Inconsciente 

H.2.3 □Rebaixamento de 

nível de consciência 
 

 H.3 Orientação  
G.3.1 □Orientado 

G.3.2 □Desorientado 

I. ATENDIMENTO REALIZADO 

I.1 Unidade destinada 

I.1.1 □Suporte Básico  I.1.2 □Suporte Avançado I.1.3 □Motolância  

I.2 Procedimentos realizados 

I.2.1 Respiratórios 

I.2.1.1 □Oxigenoterapia  I.2.1.2 □Cânula 

orofaríngea  

I.2.1.3 □Aspiração  

I.2.1.4 □Intubação 

orotraqueal  
 

I.2.1.5 □Traqueostomia  I.2.1.6 □Outro. Qual? 

___________________ 

I.2.2 Circulatórios 

I.2.2.1 □Curativo 

compressivo  
 

I.2.2.2 □Acesso venoso 

periférico  
I.2.2.3 □Flebotomia  

I.2.2.4 □Reanimação 

cardiopulmonar  
 

I.2.2.5 □Desfibrilação  I.2.2.6 □Outro. Qual? 

______________________ 

I.2.3 Reposição volêmica 

I.2.3.1 □ Solução Fisiológica              I.2.3.2 □Solução Ringer Simples     

I.2.3.3 □Solução Ringer Lactato          I.2.3.4 □Solução Glicosada  
I.2.4 Imobilização 

I.2.4.1 □Prancha rígida  I.2.4.2 □Colar cervical   
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I.2.4.3 □Imobilização de membros  I.2.4.4 □Colete imobilizador dorsal  

I.2.5 □Administração de medicamentos. Qual (is)? 

 

 

J. DESFECHO DA OCORRÊNCIA  

J.1 Transporte 
J.1.1 □Sim  

J.2 Óbito  J.2.1 □Sim  
J.2.2 □Não  J.1.2 □Não  

 
J.3 Destino da vítima: ________________________________________________ 
 

K. OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 

 

 

 

  



129 
 

APÊNDICE G - Carta de anuência da instituição proponente 
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APÊNDICE H – Carta de anuência da instituição emitente 
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APÊNDICE I – Termo de concessão de informações 
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APÊNDICE J - Termo de confidencialidade 
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APÊNDICE K – Termo de consentimento livre e esclarecido ao fiel guardião das 

informações 
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APÊNDICE L – comprovante de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXOS 

ANEXO A – Normas de publicação da Revista Eletrônica de Enfermagem 

 

 

POLÍTICA EDITORIAL 

A Revista Eletrônica de Enfermagem (REE), disponível no site 

http://www.fen.ufg.br/revista/, é um periódico de acesso aberto, gratuito e trimestral, 

destinado à divulgação arbitrada da produção científica na área de Ciências da Saúde 
com ênfase em Enfermagem. 

São aceitos manuscritos originais e inéditos, destinados exclusivamente à REE, que 

contribuam para o crescimento e desenvolvimento da produção científica da área da 
Saúde, da Enfermagem e de áreas correlatas. 

A REE publica artigos em português, inglês ou espanhol, destinados à divulgação de 

resultados de pesquisas originais, artigos de revisão sistemática, revisão integrativa e 
editorial. 

As opiniões e conceitos emitidos pelos autores são de exclusiva responsabilidade dos 

mesmos, não refletindo, necessariamente, a opinião da Comissão de Editoração e do 
Conselho Editorial da Revista. 

  

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Os manuscritos são analisados em uma primeira etapa, pela Comissão Editorial, que leva 

em consideração a observância do atendimento das normas editoriais, coerência interna 

do texto, pertinência do conteúdo do manuscrito à linha editorial do periódico e 
contribuição para a inovação do conhecimento na área. 

Uma vez aprovados na etapa preliminar, os manuscritos são encaminhados para 

apreciação do seu conteúdo. Para tanto, utiliza-se o modelo peer review, de forma a 

garantir o sigilo sobre a identidade dos consultores e dos autores. A análise do texto é 

feita com base no instrumento de avaliação da Revista. Os pareceres encaminhados 

pelos consultores são analisados pela Comissão Editorial que atenta para  o cumprimento 

das normas de publicação, conteúdo e pertinência. Após todo esse processo, os 

manuscritos são enviados aos autores com indicação de aceitação, reformulação ou 
recusa. 

Em caso de reformulação, cabe à Comissão Editorial o acompanhamento das alterações. 

As pesquisas provenientes do Brasil que envolvem seres humanos devem, 

obrigatoriamente, explicitar no corpo do trabalho o atendimento das regras da Resolução 

CNS 196/96, indicando número de aprovação emitido por Comitê de Ética, devidamente 

reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS). 

http://www.fen.ufg.br/revista/
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Não serão admitidos acréscimos ou alterações após o envio para composição editorial e 
fechamento do número. 

  

PROCESSO DE SUBMISSÃO 

Os manuscritos devem ser submetidos à REE exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de 

Editoração de Revistas, disponível no endereço: 

http://revistas.ufg.br/index.php/fen/author/submit/1, que emitirá um protocolo numérico 

de identificação. 

No momento da submissão o autor precisa anexar no sistema: 

 Arquivo do manuscrito no formato.doc; 
 Formulário de submissão para cada um dos autores (conforme modelo) 
 Aprovação do comitê de ética em pesquisa (autores brasileiros) ou declaração 

informando que a pesquisa não envolveu seres humanos. Para autores de outros 

países os procedimentos no texto são os mesmos, porém devem atender as 

orientações do país de origem para o desenvolvimento de investigações com seres 
humanos (http://www.wma.net/e/policy/b3.htm). 

Os formulários individuais, aprovação do comitê de ética ou declaração devem ser 

digitalizados em formato JPG ou PDF, com tamanho máximo de um megabyte (1 MB) 

para cada arquivo, e enviados para o sistema de submissão como “Documentos 
suplementares” (passo 4 do processo de submissão). 

No recebimento do manuscrito é feita a conferência do texto e da documentação. 

Havendo pendências serão solicitadas correções. O não atendimento dessas correções 

implica no cancelamento imediato da submissão. 

  

CATEGORIA DOS ARTIGOS 

Artigos Originais: são trabalhos resultantes de pesquisa original, de natureza 

quantitativa ou qualitativa, que agregam inovações e avanços na produção do 
conhecimento científico. Máximo de 15 laudas. 

Artigos de Revisão: serão aceitas apenas revisões sistemáticas ou revisões 

integrativas de literatura que sejam fundamentadas em referencial metodológico 

adequado ao objeto de estudo e alcance pretendidos, organizadas por procedimentos 

rigorosos e detalhados na condução da pesquisa. Máximo de 15 laudas. (A submissão 

de artigos nessa categoria está temporariamente suspensa, pois está sendo 
reformulada a sua política editorial) 

Editorial: destina-se à publicação da opinião oficial da revista sobre temas relevantes da 
área de Enfermagem e Saúde. 

  

ESTRUTURA DO ARTIGO 

Os manuscritos devem ser estruturados de forma convencional, contemplando os 

seguintes itens: introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. O conteúdo do 

http://revistas.ufg.br/index.php/fen/author/submit/1
http://www.fen.ufg.br/fen_revista/pre-textuais/docs/formulario-individual-solicitacao-submissao.doc
http://www.wma.net/e/policy/b3.htm
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texto deve expressar contribuições do estudo para o avanço do conhecimento na área da 
enfermagem. 

Introdução: texto breve que apresente de forma clara e objetiva o problema estudado, 

fundamentado em referencial teórico pertinente e atualizado. Deve ser enfatizada a 

relevância da pesquisa em razão de lacunas do conhecimento identificadas, e a sua 
justificativa. Ao final, devem-se apresentar os objetivos da pesquisa. 

Métodos: definir tipo de estudo, local e período em que a pesquisa foi realizada. 

Apresentar fonte de dados, delimitando, no caso da população estudada, os critérios para 

inclusão e exclusão e seleção do número de sujeitos. Detalhar procedimentos de coleta e 

fundamentos da análise de dados, incluindo o conteúdo dos instrumentos de coleta de 

dados. Pesquisas realizadas no Brasil devem explicitar cuidados éticos, informando 

aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para pesquisas com seres 

humanos e número de aprovação da pesquisa em comitê de ética em pesquisa. Autores 

estrangeiros devem informar os procedimentos adotados no país de origem da pesquisa. 

Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, sem incluir 

interpretações ou comentários pessoais. Resultados expressos em tabelas e figuras são 
encorajados, mas deve-se evitar a repetição das informações em forma de texto.  

Discussão: deve ser concebida a partir dos dados e resultados obtidos, enfatizando as 

inovações decorrentes da investigação e evitando a repetição de informações 

apresentadas em seções anteriores (introdução, método e resultados). Todos os 

resultados devem ser discutidos, tendo como apoio em referencial teórico estritamente 

pertinente, atualizado e que permita identificar concordâncias e divergências com outras 

pesquisas já publicadas. 

Conclusão: texto articulado a partir dos objetivos do estudo, fundamentado nas 

evidências encontradas com a investigação. Deve mostrar claramente o alcance do 

estudo por meio de conclusões gerais que possam ser detalhadas e fundamentadas ao 

longo do item. Se pertinente podem ser apresentadas limitações identificadas e lacunas 

decorrentes da realização da investigação. Generalizações, quando pertinentes, são 
incentivadas. 

  

FORMATAÇÃO DO MANUSCRITO 

 Formato .doc; 
 Papel tamanho A4; 
 Margens de 2,5 cm; 
 Letra tipo Verdana, tamanho 10; 
 Espaçamento 1,5 entre linhas em todo o texto; 
 Parágrafos alinhados em 1,0 cm. 

  

INSTRUÇÕES PARA O PREPARO DOS MANUSCRITOS 

Título: deve ser apresentado em alinhamento justificado, em negrito, conciso, 

informativo, com até 15 palavras. Use maiúscula somente na primeira letra do título que 

deve ser apresentado nas versões da língua portuguesa, inglesa e espanhola. Não utilizar 

abreviações no título e no resumo. A sequência de apresentação dos mesmos deve ser 
iniciada pelo idioma em que o artigo estiver escrito. 
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Autoria: 

 Os autores devem ser identificados após o título, por ordem de autoria (se houver 

mais de um), com credencial na sequência do nome. Devem constar as seguintes 

informações: nome completo, formação universitária, titulação, instituição de 

origem e e-mail – preferencialmente, institucional. 
 A autoria dos manuscritos deve expressar a contribuição de cada uma das 

pessoas listadas como autor no que se refere à concepção e planejamento do 

projeto de pesquisa, obtenção ou análise e interpretação dos dados, redação e 

revisão crítica. 

Resumo: deve ser apresentado na primeira página do trabalho, com no máximo 150 

palavras, nas versões em português, inglês (abstract) e espanhol (resumen), 
em   sequência do titulo. 

Descritores: ao final do resumo devem ser apontados de 3 (três) a 5 (cinco) descritores 

que servirão para indexação dos trabalhos. Para tanto os autores devem utilizar os 

“Descritores em Ciências da Saúde” da Biblioteca Virtual em Saúde (http://decs.bvs.br/), 
usando o descritor exato. 

Siglas e abreviações: para o uso de siglas e abreviações, os termos por extenso, 

correspondentes devem preceder sua primeira utilização no texto, com exceção de 
unidades de medidas padronizadas. 

Notas de rodapé: devem ser indicadas por asteriscos, iniciadas a cada página e 

restritas ao mínimo indispensável. 

Ilustrações: são permitidas, no máximo, seis tabelas ou figuras que devem estar 

inseridas no corpo do texto logo após terem sido mencionadas pela primeira vez. Os 

títulos de tabelas e figuras devem conter informações precisas, indicando local do estudo 

e ano a que se referem os dados. As ilustrações e seus títulos devem estar centralizados 

e sem recuo, não ultrapassando o tamanho de uma folha A4. 

Citações: para citações “ipsis literis” de referências devem-se usar aspas na sequência 

do texto. As citações de falas/depoimentos dos sujeitos da pesquisa devem ser 
apresentadas em letra tamanho 10, em estilo itálico e na sequência do texto. 

Referências: 

 Não ultrapassar 25 referências, exceto para artigos de revisão. Devem 

representar e sustentar o estado da arte sobre o tema, ser atualizadas e 

procedentes, preferencialmente, de periódicos qualificados. 
 Deve-se evitar o uso de dissertações, teses, livros, documentos oficiais e resumos 

em anais de eventos. A exatidão das informações nas referências é de 

responsabilidade dos autores. 
 Quando são enviadas fora das normas , acarretam em  atraso o processo de 

avaliação do manuscrito. 
 No texto devem ser numeradas consecutivamente, de acordo com  a ordem em 

que forem mencionadas pela primeira vez, identificadas por números arábicos 

sobrescritos entre parênteses, sem espaços da última palavra para o parêntese, 

sem menção aos autores. 
 Ao fazer a citação sequencial de autores, separe-a por um traço ex. (1-3); quando 

intercalados utilize vírgula ex. (2,6,11). 
 As regras de referência da REE têm como base as normas adotadas pelo Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (estilo Vancouver), publicadas no 

http://decs.bvs.br/
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ICMJE - Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals 
(http://www.icmje.org/index.html). 

Agradecimentos e Financiamentos: agradecimentos e/ou indicação das fontes de 
apoio da pesquisa, devem ser informados ao final do artigo. 

  

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS 

Artigos em periódicos 

Estrutura: Autores. Titulo do artigo. Titulo do periódico. Ano de 
publicação;Volume(Número):Páginas. 

Observações: 

1. Após o ano de publicação, não usar espaços. 

2. Usar os títulos abreviados oficiais dos periódicos. Para abreviatura de periódicos 

consultar: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=curre
ntlyindexed[All]. 

3. Ao listar artigos com mais de seis autores, usar a expressão et al após o sexto autor. 

Artigo em periódico científico 

 Artigo Padrão 

Esperidião E, Munari DB. Holismo só na teoria: a trama dos sentimentos do graduando de 
enfermagem. Rev. esc. enferm. USP. 2004;38(3):332-40. 

Ramos Filho AOA, Castro TWN, Rêgo MAV, Alves FO, Almeida LC, Sousa MV, et al. 

Fatores preditivos de recidiva do carcinoma mamário. Revista Brasileira de Cancerologia. 

2002;48(4):499-503. 

 Volume com suplemento 

Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- 

and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. 
Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9. 

 Número com suplemento 

Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 
Suppl 7):S6-12. 

 Número sem volume 

Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total 
joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8. 

 Sem volume ou número 

http://www.icmje.org/index.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=currentlyindexed%5bAll%5d
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=currentlyindexed%5bAll%5d
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Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002:1-6 

 Artigo em uma língua diferente do português, inglês e espanhol 

Hirayama T, Kobayashi T, Fujita T, Fujino O. [A case of severe mental retardation with 

blepharophimosis, ptosis, microphthalmia, microcephalus, hypogonadism and short 

stature-the difference from Ohdo blepharophimosis syndrome]. No To Hattatsu. 
2004;36(3):253-7. Japanese. 

 Artigo sem dados do autor 

21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184. 

 Artigo em periódico eletrônico 

Santana RF, Santos I. Transcender com a natureza: a espiritualidade para os idosos. 

Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2005 [cited 2006 jan 12];7(2):148-58. Available from: 
http://www.fen.ufg.br/revista/revista7_2/original_02.htm. 

 Artigo aceito para publicação 

Santana FR, Nakatani AYK, Freitas RAMM, Souza ACS, Bachion MM. Integralidade do 

cuidado: concepções e práticas de docentes de graduação em enfermagem do estado de 
Goiás. Ciênc. saúde coletiva. In press 2009. 

Livros: 

 Com único autor 

Demo P. Autoajuda: uma sociologia da ingenuidade como condição humana. 1st ed. 
Petrópolis: Vozes; 2005. 

 Organizador, editor, compilador como autor 

Brigth MA, editor. Holistic nursing and healing. Philadelphia: FA Davis Company; 2002. 

 Capítulo de livro 

Medeiros M, Munari DB, Bezerra ALQ, Alves MA. Pesquisa qualitativa em saúde: 

implicações éticas. In: Ghilhem D, Zicker F, editors. Ética na pesquisa em saúde: 

avanços e desafios. Brasília: Letras Livres UnB; 2007. p. 99-118. 

 Instituição como autor 

Secretaria Executiva, Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios e 
conquista. Brasília (Brasil): Ministério da Saúde, 2000. 44 p. 

 Livro com tradutor 

Stein E. Anorectal and colon diseases: textbook and color atlas of proctology. 1st Engl. 
ed. Burgdorf WH, translator. Berlin: Springer; c2003. 522 p. 

 Livro disponível na Internet 

http://www.fen.ufg.br/revista/revista7_2/original_02.htm
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Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos; Ministério da Saúde. Por que 

pesquisa em saúde? Série B. Textos Básicos de Saúde. Série Pesquisa para Saúde: 

Textos para Tomada de Decisão [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2007 [cited 

2009 Mar 09]. Available from: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pq_pesquisa_em_saude.pdf. 

Monografia, dissertação e tese 

 Monografia 

Tonon FL, Silva JMC. O processo de enfermagem e a teoria do autocuidado de Orem no 
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Trabalhos em eventos científicos 
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ANEXO B – Normas de publicação da revista Cadernos de Saúde Pública 

 

 

Instruções para Autores 

Cadernos de Saúde Pública/Reports in Public Health (CSP) publica artigos 

originais com elevado mérito científico que contribuam ao estudo da saúde 

pública em geral e disciplinas afins. 

Recomendamos aos autores a leitura atenta das instruções abaixo antes de 

submeterem seus artigos a CSP. 

1.  CSP ACEITA TRABALHOS PARA AS SEGUINTES SEÇÕES: 

1.1 - Revisão: revisão crítica da literatura sobre temas pertinentes à Saúde 

Coletiva (máximo de 8.000 palavras e 5 ilustrações); 

1.2 - Artigos: resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou 

conceitual (máximo de 6.000 palavras e 5 ilustrações); 

1.3 - Comunicação Breve: relatando resultados preliminares de pesquisa, ou 

ainda resultados de estudos originais que possam ser apresentados de forma 

sucinta (máximo de 1.700 palavras e 3 ilustrações); 

1.4 - Debate: artigo teórico que se faz acompanhar de cartas críticas assinadas 

por autores de diferentes instituições, convidados pelas Editoras, seguidas de 

resposta do autor do artigo principal (máximo de 6.000 palavras e 5 

ilustrações); 

1.5 - Fórum: seção destinada à publicação de 2 a 3 artigos coordenados entre 

si, de diferentes autores, e versando sobre tema de interesse atual (máximo de 

12.000 palavras no total). Os interessados em submeter trabalhos para essa 

seção devem consultar o Conselho Editorial; 

1.6 - Perspectivas: análises de temas conjunturais, de interesse imediato, de 

importância para a Saúde Coletiva, em geral a convite das Editoras (máximo de 

1.200 palavras); 

1.7 - Questões Metodológicas: artigos cujo foco é a discussão, comparação ou 

avaliação de aspectos metodológicos importantes para o campo, seja na área 

de desenho de estudos, análise de dados ou métodos qualitativos (máximo de 

6.000 palavras e 5 ilustrações); artigos sobre instrumentos de aferição 

epidemiológicos devem ser submetidos para essa seção obedecendo 
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preferencialmente às regras de  Comunicação Breve (máximo de 1.700 

palavras e 3 ilustrações); 

1.8 - Resenhas: resenha crítica de livro relacionado ao campo temático de CSP, 

publicado nos últimos dois anos (máximo de 1.200 palavras); 

1.9 - Cartas: crítica a artigo publicado em fascículo anterior de CSP (máximo de 

1.200 palavras e 1 ilustração); 

2.  NORMAS PARA ENVIO DE ARTIGOS 

2.1- CSP publica somente artigos inéditos e originais, e que não estejam em 

avaliação em nenhum outro periódico simultaneamente. Os autores devem 

declarar essas condições no processo de submissão. Caso seja identificada a 

publicação ou submissão simultânea em outro periódico o artigo será 

desconsiderado. A submissão simultânea de um artigo científico a mais de um 

periódico constitui grave falta de ética do autor.  

2.2- Serão aceitas contribuições em Português, Inglês ou Espanhol. 

2.3- Notas de rodapé e anexos não serão aceitos. 

2.4- A contagem de palavras inclui somente o corpo do texto e as referências 

bibliográficas, conforme item 12.13. 

3.  PUBLICAÇÃO DE ENSAIOS CLÍNICOS 

3.1- Artigos que apresentem resultados parciais ou integrais de ensaios 

clínicos devem obrigatoriamente ser acompanhados do número e entidade de 

registro do ensaio clínico.  

3.2 - Essa exigência está de acordo com a recomendação do Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(BIREME)/Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)/Organização Mundial 

da Saúde (OMS) sobre o Registro de Ensaios Clínicos a serem publicados a 

partir de orientações da OMS, do International Committee of Medical Journal 

Editors (ICMJE) e do Workshop ICTPR.  

3.3- As entidades que registram ensaios clínicos segundo os critérios do 

ICMJE são:  

-  Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR) 

-  ClinicalTrials.gov 

-  International Standard Randomised Controlled Trial Number (ISRCTN) 

-  Nederlands Trial Register (NTR) 
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-  UMIN Clinical Trials Registry (UMIN-CTR) 

-  WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) 

-  FONTES DE FINANCIAMENTO  

4.1- Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento ou suporte, 

institucional ou privado, para a realização do estudo.  

4.2- Fornecedores de materiais ou equipamentos, gratuitos ou com descontos, 

também devem ser descritos como fontes de financiamento, incluindo a 

origem (cidade, estado e país).  

4.3-  No caso de estudos realizados sem recursos financeiros institucionais 

e/ou privados, os autores devem declarar que a pesquisa não recebeu 

financiamento para a sua realização. 

-  CONFLITO DE INTERESSES  

5.1- Os autores devem informar qualquer potencial conflito de interesse, 

incluindo interesses políticos e/ou financeiros associados a patentes ou 

propriedade, provisão de materiais e/ou insumos e equipamentos utilizados no 

estudo pelos fabricantes. 

-  COLABORADORES 

6.1- Devem ser especificadas quais foram as contribuições individuais de cada 

autor na elaboração do artigo.  

6.2- Lembramos que os critérios de autoria devem basear-se nas deliberações 

do  ICMJE, que determina o seguinte: o reconhecimento da autoria deve estar 

baseado em contribuição substancial relacionada aos seguintes aspectos: 1. 

Concepção e projeto ou análise e interpretação dos dados; 2. Redação do 

artigo ou revisão crítica relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final 

da versão a ser publicada. Essas três condições devem ser integralmente 

atendidas. 

-  AGRADECIMENTOS 

7.1- Possíveis menções em agradecimentos incluem instituições que de 

alguma forma possibilitaram a realização da pesquisa e/ou pessoas que 

colaboraram com o estudo, mas que não preencheram os critérios para serem 

coautores. 

-  REFERÊNCIAS 

8.1- As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com 

a ordem em que forem sendo citadas no texto. Devem ser identificadas por 

números arábicos sobrescritos (p. ex.: Silva 1). As referências citadas somente 
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em tabelas e figuras devem ser numeradas a partir do número da última 

referência citada no texto. As referências citadas deverão ser listadas ao final 

do artigo, em ordem numérica, seguindo as normas gerais dos ( Requisitos 

Uniformes para Manuscritos Apresentados a Periódicos Biomédicos ).  

8.2- Todas as referências devem ser apresentadas de modo correto e 

completo. A veracidade das informações contidas na lista de referências é de 

responsabilidade do(s) autor(es).  

8.3- No caso de usar algum software de gerenciamento de referências 

bibliográficas (p.ex.: EndNote), o(s) autor(es) deverá(ão) converter as 

referências para texto. 

-  NOMENCLATURA 

9.1- Devem ser observadas as regras de nomenclatura zoológica e botânica, 

assim como abreviaturas e convenções adotadas em disciplinas 

especializadas. 

-  ÉTICA EM PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

10.1- A publicação de artigos que trazem resultados de pesquisas envolvendo 

seres humanos está condicionada ao cumprimento dos princípios éticos 

contidos na Declaração de Helsinki (1964, reformulada em 1975, 1983, 1989, 

1996, 2000 e 2008), da Associação Médica Mundial.  

10.2- Além disso, deve ser observado o atendimento a legislações específicas 

(quando houver) do país no qual a pesquisa foi realizada.  

10.3- Artigos que apresentem resultados de pesquisas envolvendo seres 

humanos deverão conter uma clara afirmação deste cumprimento (tal 

afirmação deverá constituir o último parágrafo da seção Métodos do artigo).  

10.4- Após a aceitação do trabalho para publicação, todos os autores deverão 

assinar um formulário, a ser fornecido pela Secretaria Editorial de CSP, 

indicando o cumprimento integral de princípios éticos e legislações 

específicas.  

10.5- O Conselho Editorial de CSP se reserva o direito de solicitar informações 

adicionais sobre os procedimentos éticos executados na pesquisa. 

-  PROCESSO DE SUBMISSÃO ONLINE 

11.1- Os artigos devem ser submetidos eletronicamente por meio do sítio do 

Sistema de Avaliação e Gerenciamento de Artigos (SAGAS), disponível em:  

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php 

. 
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11.2- Outras formas de submissão não serão aceitas. As instruções completas 

para a submissão são apresentadas a seguir. No caso de dúvidas, entre em 

contado com o suporte sistema SAGAS pelo e-mail: csp-

artigos@ensp.fiocruz.br .  

11.3- Inicialmente o autor deve entrar no sistema  SAGAS . Em seguida, inserir 

o nome do usuário e senha para ir à área restrita de gerenciamento de artigos. 

Novos usuários do sistema SAGAS devem realizar o cadastro em “Cadastre-

se” na página inicial. Em caso de esquecimento de sua senha, solicite o envio 

automático da mesma em “Esqueceu sua senha? Clique aqui”.  

11.4- Para novos usuários do sistema SAGAS. Após clicar em “Cadastre-se” 

você será direcionado para o cadastro no sistema SAGAS. Digite seu nome, 

endereço, e-mail, telefone, instituição. 

-  ENVIO DO ARTIGO 

12.1- A submissão  onlineé feita na área restrita de gerenciamento de artigos  

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php 

. O autor deve acessar a "Central de Autor" e selecionar o link "Submeta um 

novo artigo".  

12.2- A primeira etapa do processo de submissão consiste na verificação às 

normas de publicação de CSP. O artigo somente será avaliado pela Secretaria 

Editorial de CSP se cumprir todas as normas de publicação.  

12.3- Na segunda etapa são inseridos os dados referentes ao artigo: título, 

título resumido, área de concentração, palavras-chave, informações sobre 

financiamento e conflito de interesses, resumos e agradecimentos, quando 

necessário. Se desejar, o autor pode sugerir potenciais consultores (nome, e-

mail e instituição) que ele julgue capaz de avaliar o artigo.  

12.4- O título completo (nos idiomas Português, Inglês e Espanhol) deve ser 

conciso e informativo, com no máximo 150 caracteres com espaços.  

12.5- O título resumido poderá ter máximo de 70 caracteres com espaços.  

12.6- As palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5 no idioma original do 

artigo) devem constar na base da Biblioteca Virtual em Saúde  BVS .  

12.7-  Resumo. Com exceção das contribuições enviadas às seções Resenha, 

Cartas ou Perspectivas, todos os artigos submetidos deverão ter resumo em 

Português, Inglês e Espanhol. Cada resumo pode ter no máximo 1.100 

caracteres com espaço.  

12.8- Agradecimentos. Agradecimentos. Possíveis agradecimentos às 

instituições e/ou pessoas poderão ter no máximo 500 caracteres com espaço.  
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12.9- Na terceira etapa são incluídos o(s) nome(s) do(s) autor(es) do artigo, 

respectiva(s) instituição(ões) por extenso, com endereço completo, telefone e 

e-mail, bem como a colaboração de cada um. O autor que cadastrar o artigo 

automaticamente será incluído como autor de artigo. A ordem dos nomes dos 

autores deve ser a mesma da publicação.  

12.10- Na quarta etapa é feita a transferência do arquivo com o corpo do texto 

e as referências.  

12.11- O arquivo com o texto do artigo deve estar nos formatos DOC (Microsoft 

Word), RTF (Rich Text Format) ou ODT (Open Document Text) e não deve 

ultrapassar 1 MB.  

12.12- O texto deve ser apresentado em espaço 1,5cm, fonte Times New 

Roman, tamanho 12.  

12.13- O arquivo com o texto deve conter somente o corpo do artigo e as 

referências bibliográficas. Os seguintes itens deverão ser inseridos em 

campos à parte durante o processo de submissão: resumos; nome(s) do(s) 

autor(es), afiliação ou qualquer outra informação que identifique o(s) autor(es); 

agradecimentos e colaborações; ilustrações (fotografias, fluxogramas, mapas, 

gráficos e tabelas). 

12.14- Na quinta etapa são transferidos os arquivos das ilustrações do artigo 

(fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas), quando necessário. Cada 

ilustração deve ser enviada em arquivo separado clicando em “Transferir”.  

12.15-  Ilustrações . O número de ilustrações deve ser mantido ao mínimo, 

conforme especificado no item 1 (fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos e 

tabelas).  

12.16- Os autores deverão arcar com os custos referentes ao material 

ilustrativo que ultrapasse esse limite e também com os custos adicionais para 

publicação de figuras em cores. 

12.17- Os autores devem obter autorização, por escrito, dos detentores dos 

direitos de reprodução de ilustrações que já tenham sido publicadas 

anteriormente.  

12.18-  Tabelas. As tabelas podem ter até 17cm de largura, considerando fonte 

de tamanho 9. Devem ser submetidas em arquivo de texto: DOC (Microsoft 

Word), RTF (Rich Text Format) ou ODT (Open Document Text). As tabelas 

devem ser numeradas (números arábicos) de acordo com a ordem em que 

aparecem no texto.  

12.19-  Figuras. Os seguintes tipos de figuras serão aceitos por CSP: Mapas, 

Gráficos, Imagens de Satélite, Fotografias e Organogramas, e Fluxogramas.  
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12.20-  Os mapas devem ser submetidos em formato vetoriale são aceitos nos 

seguintes tipos de arquivo: WMF (Windows MetaFile), EPS (Encapsuled 

PostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics). Nota: os mapas gerados 

originalmente em formato de imagem e depois exportados para o formato 

vetorial não serão aceitos.  

12.21-  Os gráficos devem ser submetidos em formato vetoriale serão aceitos 

nos seguintes tipos de arquivo: XLS (Microsoft Excel), ODS (Open Document 

Spreadsheet), WMF (Windows MetaFile), EPS (Encapsuled PostScript) ou SVG 

(Scalable Vectorial Graphics). 

12.22- As imagens de satélite e fotografias devem ser submetidas nos 

seguintes tipos de arquivo: TIFF (Tagged Image File Format) ou BMP (Bitmap). 

A resolução mínima deve ser de 300dpi (pontos por polegada), com tamanho 

mínimo de 17,5cm de largura.  

12.23- Os organogramas e fluxogramas devem ser submetidos em arquivo de 

texto ou em formato vetorial e são aceitos nos seguintes tipos de arquivo: 

DOC (Microsoft Word), RTF (Rich Text Format), ODT (Open Document Text), 

WMF (Windows MetaFile), EPS (Encapsuled PostScript) ou SVG (Scalable 

Vectorial Graphics).  

12.24- As figuras devem ser numeradas (números arábicos) de acordo com a 

ordem em que aparecem no texto.  

12.25- Títulos e legendas de figuras devem ser apresentados em arquivo de 

texto separado dos arquivos das figuras.  

12.26-  Formato vetorial. O desenho vetorial é originado a partir de descrições 

geométricas de formas e normalmente é composto por curvas, elipses, 

polígonos, texto, entre outros elementos, isto é, utilizam vetores matemáticos 

para sua descrição.  

12.27-  Finalização da submissão. Ao concluir o processo de transferência de 

todos os arquivos, clique em “Finalizar Submissão”.  

12.28-  Confirmação da submissão. Após a finalização da submissão o autor 

receberá uma mensagem por e-mail confirmando o recebimento do artigo 

pelos CSP. Caso não receba o e-mail de confirmação dentro de 24 horas, entre 

em contato com a secretaria editorial de CSP por meio do e-mail:  csp-

artigos@ensp.fiocruz.br . 

-  ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO ARTIGO 

13.1- O autor poderá acompanhar o fluxo editorial do artigo pelo sistema 

SAGAS. As decisões sobre o artigo serão comunicadas por e-mail e 

disponibilizadas no sistema SAGAS.  
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13.2- O contato com a Secretaria Editorial de CSP deverá ser feito através do 

sistema SAGAS. 

-  ENVIO DE NOVAS VERSÕES DO ARTIGO 

14.1- Novas versões do artigo devem ser encaminhadas usando-se a área 

restrita de gerenciamento de artigos  http://www.ensp.fiocruz.br/csp/ do 

sistema SAGAS, acessando o artigo e utilizando o link "Submeter nova 

versão". 

-  PROVA DE PRELO 

15.1- Após a aprovação do artigo, a prova de prelo será enviada para o autor 

de correspondência por e-mail. Para visualizar a prova do artigo será 

necessário o programa Adobe Reader ou similar. Esse programa pode ser 

instalado gratuitamente pelo site: 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 

15.2- A prova de prelo revisada e as declarações devidamente assinadas 

deverão ser encaminhadas para a secretaria editorial de CSP por e-mail ( 

cadernos@ensp.fiocruz.br ) ou por fax +55(21)2598-2514 dentro do prazo de 72 

horas após seu recebimento pelo autor de correspondência. 

 


