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RESUMO 

 

Pacientes com politraumas, são aqueles que possuem mais de uma lesão 

traumática. Os acidentes acontecem por diversos fatores e a cada dia vem 

aumentando. O primeiro atendimento  é o grande diferencial para o desfecho, e é a 

equipe responsável por parte do sucesso do tratamento obtido, no qual se inicia no 

atendimento pré hospitalar. Os profissionais de saúde, principalmente o enfermeiro, 

que tem como pressuposto o cuidado, não podem ignorar tais fatos, o que nos 

remete a questão: quais são os cuidados do enfermeiro prestados ao paciente 

politraumatizado no atendimento pré hospitalar?. Sendo assim, o presente trabalho 

tem como objetivo geral compreender a importância do atendimento pré hospitalar 

ao paciente politraumatizado., e como objetivos específicos: Conceituar Atendimento 

Pré Hospitalar e suas legislações, apontar as características dos pacientes 

politraumatizados de acordo com seu agravo de saúde, descrever a prática de 

enfermagem no Atendimento Pré Hospitalar.           Trata se de um estudo 

bibliográfico, descritivo de abordagem qualitativa. A busca dos artigos será por meio 

da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), onde pretende- se utilizar as seguintes bases 

de dados: Base de dados em Enfermagem (BDENF), Sistema Latino Americano e do 

Caribe de Informações em Ciências da Saúde (LILACS) e Sistema Online de Busca 

e Análise de Literatura Médica (MEDLINE). Utilizando como estratégias de busca 

nas bases de dados os seguintes descritores: enfermagem, atendimento pré, 

cuidado de enfermagem. Uma equipe que trabalha de forma organizada e 

sistematiza atendendo a singularidade de cada caso é o resultado positivo da 

educação permanente. 
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ABSTRACT 

 

Polytrauma with patients, who are those who have more than one traumatic injury. 

the accidents happen by several factors and every day is increasing. The initial care 

may be the great differential for the final outcome, and the team is responsible for 

part of the success of the treatment obtained, which starts in the prehospital care. 

The health professionals, especially the nurse, who has the assumption of care, can 

not ignore these facts, which brings us the question: what are the nursing care 

provided to the multi-trauma patient in prehospital care? Therefore, the main 

objective of the present study is to understand the importance of prehospital care for 

the polytraumatized patient, and to define the characteristics of polytrauma patients 

according to their health condition, as a specific objective: to define Prehospital Care 

and its legislation, the practice of nursing in Prehospital Care. It is a bibliographical 

study, descriptive of a qualitative approach. The search for the articles will be through 

the Virtual Health Library (VHL), where it is intended to use the following databases: 

Nursing Database (BDENF), Sistema Latino American and Caribbean Health 

Information Sciences (LILACS) and Online Medical Literature Search and Analysis 

System (MEDLINE). Using as search strategies in the databases the following 

descriptors: nursing, pre-care, nursing care. A team that works in an organized and 

systematized manner, taking into account the singularity of each case, is the positive 

result of permanent education. 

 

Key-words: Polytraumatized; Nurse; Prehospital Care.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

             Pacientes com politraumas , que são aqueles que possuem mais de uma 

lesão traumática. Os acidentes acontecem por diversos fatores e a cada dia vem 

aumentando. O atendimento inicial pode ser de grande importância para o desfecho, 

e a equipe tem relevância  no sucesso do tratamento alcançado, no qual se inicia no 

atendimento pré hospitalar. No Brasil, embora estejam legalmente definidas as 

atribuições funcionais, não há uma classificação nacional de competências 

específicas para cada membro da equipe de APH. 

            Ao decorrer de uma assistência ao politraumatizado, o enfermeiro junto a 

equipe deve estar organizado para prestar uma assistência  de excelência de forma 

que seja precoce diagnosticadas e tratadas as condições traumáticas que coloca em 

risco a vitima. Diante essas situações, tenta se minimizar os índices de morbidades 

e mortalidades fazendo necessário, um atendimento primário de qualidade, 

otimizando a redução possíveis de perdas funcionais e morbimortalidade causado 

pelos traumatismos múltiplos. 

              Visando que o paciente politraumatizado necessita de atendimento 

específico de acordo com o trauma, o enfermeiro atua como elemento fundamental  

frente a essa necessidade, logo o estudo se justifica tendo em vista que a sobrevida 

do paciente politraumatizado deve se a diversos fatores, que a princípio se inicia no 

atendimento pré hospitalar, diante aos politraumas, sendo a atuação do enfermeiro 

de suma importância agindo ativamente em todo processo de preservação do 

quadro de saúde, demonstrando a relevância do enfermeiro no atendimento pré 

hospitalar ao politraumatizado, todos os esforços contra o tempo seguem em função 

de um objetivo estabilizar o paciente, dando ao organismo condições de compensar 

os danos, até que o tratamento definitivo seja iniciado, minimizando o sofrimento e 

aumentando a perspectiva de vida. Sendo assim imprescindível que os enfermeiros 

e toda a equipe se especializem na área, façam sempre atualizações com os novos 

protocolos de atendimentos, a fim de viabilizar um atendimento de excelência. 

Os profissionais de saúde, principalmente o enfermeiro, que tem como 

pressuposto o cuidado, não podem ignorar tais fatos, o que nos remete a questão: 

Quais são os cuidados do enfermeiro prestados ao paciente politraumatizado no 

Atendimento Pré Hospitalar? 
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Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo geral compreender a 

importância do atendimento pré hospitalar ao paciente politraumatizado., e como 

objetivos específicos: Conceituar Atendimento Pré Hospitalar e suas legislações, 

apontar as características dos pacientes politraumatizados de acordo com seu 

agravo de saúde, descrever a prática de enfermagem no Atendimento Pré 

Hospitalar. 

 

           Trata se de um estudo bibliográfico, descritivo de abordagem qualitativa. 

A busca dos artigos será por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), onde 

pretende- se utilizar as seguintes bases de dados: Base de dados em Enfermagem 

(BDENF), Sistema Latino Americano e do Caribe de Informações em Ciências da 

Saúde (LILACS) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(MEDLINE). Utilizando como estratégias de busca nas bases de dados os seguintes 

descritores: enfermagem, atendimento pré, cuidado de enfermagem. Os critérios de 

inclusão estabelecidos foram: estudos dos últimos dez anos que se enquadrassem 

dentro da temática, artigos em português; e que estivessem o texto disponível na 

integra. Foi determinado como critérios de exclusão: resumos, artigos escritos em 

outros idiomas que não o português, artigos de jornais, editoriais e artigos repetidos 

nas bases de dados. Além da utilização de artigos científicos, o estudo optou por 

selecionar também, livros da temática estudada, além de manuais do Ministério da 

Saúde ou associações referentes à minha temática.
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2. ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR E SUAS LEGISLAÇÕES 

 

           O atendimento pré-hospitalar (APH) pode ser abrangido como a assistência 

concretizada fora do campo hospitalar, utilizando diversas metodologias 

disponibilizadas: direta, no qual o profissional vai até a vítima, ou indireta,  por meio 

da orientação médica via telefone, ou combinada, quando necessário, após o 

atendimento por telefone há obrigação de envio de viatura ao local da evento. 

(MINAYO, 2008) 

            O serviço de APH engloba todas as atitudes que acontecem antes mesmo 

vinda da vitima ao ambiente hospitalar, sendo de grande relevância de influir 

positivamente ou não nas taxas de mortalidades e morbidades ocasionadas pelo 

trauma. Com isso, uma assistência com excelência no local do acidente, o translado 

e a vinda precoce ao hospital, se torna uma peça chave de suma importância  para 

que a taxa de sucesso cresça. 

              APH é tudo que englobe qualquer assistência concretizada de forma direta 

ou indiretamente, fora do ambiente hospitalar, usando métodos e meios disponíveis 

adequados a realidade do acidente. Esse atendimento varia de acordo a 

necessidade, desde uma orientação médica via telefone, até mesmo o envio de uma 

ambulância básica ou avançada ao sítio da ocorrência onde há vitimas decorrentes 

de trauma, visando à conservação da vida e  minimizar as possíveis  sequelas. 

(BRASIL, 2003). 

               A certo tempo, ocorrem uma considerável acionamento  dos serviços 

hospitalares de urgência e emergência, decorrente a crescente da violência, dos 

acidentes ocorridos no trânsito e também por causa precariedade dos serviços da 

atenção básica. Com isso é ocasiona uma excesso de lotação nas unidades de 

urgência e emergência, com pacientes que poderiam ser inicialmente supridos nas 

UBS  ou em ambulatórios. (BRASIL, 2002) 

             Para Malvestio (2002) as fundamentais modalidades de APH são dar 

suporte básico, qualificado pela efetivação das manobras não invasivas, no qual é 

concretizado por profissionais habilitados em primeiros socorros, não 

obrigatoriamente graduados, mas que atuam sob supervisão de um médico; suporte 

avançado de vida, que consiste no atendimento que pode efetivar-se métodos 
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invasivos de suporte circulatório e/ou ventilatório, sendo executados privativos por 

médicos ou enfermeiros. 

               Nos dias atuais, Brasil é o 5º colocado em número de ocorrências em 

acidentes de trânsito, ficando atrás apenas da China, Estado Unidos da América, 

Índia e Rússia. Vem a óbito quase 16 mil pessoas por lesões de trauma, ainda 

assim, para cada vítima que vem a óbito, muitas outras se salvam, entretanto com 

possíveis sequelas. Com isso, lesões por trauma são consideradas um grande 

problema de saúde pública de grande dimensão (CAVALCANTI; ILHA; 

BERTONCELO, 2013). 

               Segundo Soares e outros autores (2015), o trauma se torna um dos mais 

terríveis problemas de toda a área social. As mortes por morte  causas cardíacas e 

até mesmo câncer regride em média 10 a 15 anos de vida de um cidadão, a 

decorrente do trauma chega a tirar 30 a 40 anos de uma vida altamente produtiva, já 

que acontece mas usualmente em pessoas, devido a imprudência. 

                O aumento no índice de morbimortalidade e sequelas causadas aos 

pacientes, bem como a complexidade e grandeza que abarca o cuidado aos 

pacientes politraumatizados, exigem da enfermagem atuações rápidas, inteligentes e 

contínuas às vítimas. Exercendo papel de extrema importância é fundamental na 

assistência à vítima de trauma e como coordenador da equipe de enfermagem, deve 

se programar e priorizar a assistência a ser proporcionada, ponderando as 

individualidades que se apresentam as vítimas e constituir medidas preventivas e 

reparadoras, propendendo à assistência integral e humanizada que envolva e 

englobe todas as necessidades humanas básicas (CAVALCANTI; ILHA; 

BERTONCELO, 2013). 

                 A atenção e o tipo de abordagem ao politraumatizado devem ser 

enérgicas, com  integração dos sistemas de atendimento: prevenção, atendimentos 

pré-hospitalar e hospitalar, e reabilitação. Pois a vítima de trauma necessita de 

atenção  especial, rápida e contínua, desde seu atendimento inicial, até a  admissão 

no serviço de emergência hospitalar, até o momento da alta ( caso ocorra) 

(MATTOS; SILVÉRIO, 2012) 

           Em decorrências do alto índice de óbitos por trauma entrou em consenso 

mundial dar mais atenção ao Atendimento Pré-Hospitalar (APH), em busca de 
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minimizar a morbimortalidade no atendimento ao traumatizado (REZENDE NETA et 

al., 2012). 

              Com os altos índices de casos de emergência demandam medidas ativas 

que carecem do menor de tempo possível para serem tomadas e iniciadas, no APH 

móvel a utilização de protocolos torna-se indispensável, dando ao enfermeiro, 

juntamente com a equipe, uma atuação com maior grau de independência e 

interdependência, originando otimização na assistência . Cada instituição tem o seu 

próprio protocolo para a atuação, que garanta a avaliação ágil, assim gastando 

menos tempo no atendimento, garantindo a eficácia e possibilidade minimizar 

possíveis erros. Para isso, é importante  que nos protocolos contemplem as 

intervenções e a estabilização dos estados circulatório, respiratório e neurológico, 

preservação da coluna com imobilização se necessário, translado seguro e rápido 

para o ambiente hospitalar apropriado mais próximo. (BUENO, 2010). 

              Os protocolos usados no serviço de atendimento móvel de urgência (Samu) 

no Brasil são fundamentados em protocolos internacionais  que são readaptados 

para a realidade brasileira, como na falta de vagas, deficiência dos setores  da 

atenção básica de saúde, déficit na composição da equipe, legislação vigente 

precária, dentre outros, é consenso, em diversos estudos, que toda unidade de 

saúde necessita ter seu próprio protocolo embasado na sua  necessidades 

epidemiológicas, recursos humanos, materiais, seguindo de acordo com legislação 

da categoria. 

             Sendo de muita importância e necessidade a qualificação dos profissionais 

atuante no APH, com capacitação feita de forma extrema e interna, de acordo que é  

preconizado pela portaria nº 2.048, do MS.  Atualmente estão sendo ofertados  

variados cursos com o objetivo de alocar o enfermeiro frente a circunstâncias 

súbitas, no qual demanda um elevado nível de expertise  para a assistência a vitima. 

Alguns desses cursos são: Basic Life Support (BLS), Prehospital Trauma Life 

Support (PHTLS), ), Manobras Avançadas de Suporte ao Trauma (MAST),  Advance 

Cardíaca Life Sopor (ACLS), Advance Trauma Life Support (ATLS) dentre outros. 

Sendo que alguns desses cursos mesmo assim não retratam na íntegra a realidade 

do ambiente pré hospitalar, visando mais o meio entra hospitalar, entretanto são 

esses curso que dão suporte teórico pra o APH 
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                   Conforme   a   Lei   do   Exercício   Profissional   N 7.498/86,  DE  25  DE  

JUNHO  DE  1986,  no  Art.  11  é função  do  Enfermeiro  exercer  todas  as  

atividades  de enfermagem, com atuação privativa nos cuidados diretos de  

enfermagem  a  pacientes  graves  com  risco  de  vida  e nos  cuidados  de  

enfermagem  de  maior  complexidade técnica e  que exijam  conhecimentos de  

base científica  e capacidade   de   tomar   decisões   imediatas   (BRASIL, 1986) 

              A lei segue expondo no  parágrafo  único  que  toda assistência    de    

enfermagem     em    atendimento    em Unidades  Móveis  de  UTI  e  Suporte  

Avançado  de  Vida tem que ser prestada pelo Enfermeiro. O Art. 2º delega as  

funções  a  serem  desempenhadas pelo enfermeiro, onde deverá desenvolver a 

sistematização   da Assistência   de   Enfermagem   como forma  de  registro  e  

anotações  pertinentes  à  profissão  e aos  respectivos  profissionais  de  

Enfermagem. Art.3º A Assistência de Enfermagem Pré Hospitalar tem que estar  

alicerçados  em  protocolos  Técnicos  específicos devidamente   assinados pelo   

diretor   técnico   e   pelo enfermeiro  responsável  técnico  de  enfermagem  da 

instituição ou empresa. (COFEN, 2005) 

           A legislação passou por muitos caminhos, em 1988 o Conselho Federal de 

Medicina (CFM) publicou um parecer N.1529/98 que trata sobre normas e 

procedimentos para o APH. Logo em 1999, o Ministério da Saúde (MS) publicou 

uma portaria baseada no parecer do CFM anteriormente descrito.  

No dia 23 de fevereiro de 2000, o Conselho Federal de Enfermagem publicou a 

resolução N.225, que dispõe sobre o cumprimento de prescrição medicamentosa/ 

terapêutica à distancia, assim autorizando a execução de prescrição médica através 

de rádio, telefonia e meios eletrônicos em situações de emergência, na qual haja 

iminente e grave risco de vida do paciente. Sendo necessário o profissional de 

enfermagem elaborar relatório e descrevendo o acontecimento. 

          No dia 22 de março de 2001, o Conselho Regional de Enfermagem de São 

Paulo- SP, publicou a DIR 001/2001/ homologado pelo COFEN através de decisão 

021/2001, em 3 de abril de 2004 que regulamentou a assistência de enfermagem em 

APH relacionado ao suporte básico e suporte avançado de vida. 

        Sendo assim todo o procedimento de APH de suporte básico ou avançado 

seja incondicionalmente prestado por enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem. Tendo responsabilidade de relatar ao conselho de acordo com o 
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código de ética dos profissionais de enfermagem, todo a situação em que não haja a 

atuação do enfermeiro.  

              A portaria 2048 de 05 de novembro de 2002 traz em suas  alíneas  as  

competências  e  atribuições  exigidas  ao profissional   enfermeiro.      É   de   

responsabilidade   do enfermeiro    supervisionar    e    avaliar    as    ações    de 

enfermagem  da  equipe  no  Atendimento  Pré-hospitalar;  executar  prescrições  

médicas  por  telemedicina; prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade 

técnica  pacientes  graves  e  com  risco  de  vida,  que exijam conhecimentos 

científicos adequados e capacidade   de   tomar   decisões   imediatas   

(BRASIL,2002). 

             A legislação de enfermagem para a assistência pré-hospitalar tem  ganhado  

foco  na  atualidade.  Conforme se constatou há inúmeros decretos e Resoluções 

que respaldam  o  enfermeiro  a  ter  autonomia  para  desenvolver   suas   

atividades. Mas para que o atendimento pré-hospitalar possa se expandir e 

proporcionar um atendimento eficaz e rápido. É necessário que se invista mais na 

formação acadêmica, desde os estágios curriculares da graduação  apresentando  

aos  acadêmicos  as  peculiaridades do atendimento pré-hospitalar 

(COUTINHO,2011). 
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3. CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS DE 

ACORDO COM SEU AGRAVO DE SAÚDE. 

 

 

        Nos últimos anos, estudos epidemiológicos brasileiros indicam a progressão 

das taxas de mortalidade, morbidade e invalidez causadas por trauma, o que o 

caracteriza como grave problema social no país. Suas repercussões econômicas 

também são graves, uma vez que pode não só prejudicar a possibilidade de trabalho 

das vítimas, como demandar alto custo com a reabilitação, em virtude das 

incapacidades temporárias ou permanentes dele decorrentes. Além disso, entre as 

probabilidades de prejuízos ocasionados pelo trauma estão expressivos déficits 

físicos, mentais e cognitivos, com comprometimento da qualidade de vida das 

vítimas e de seus familiares (MELIONE, JORGE; 2008). 

Os acidentes com varias etiologias são uma realidade comum e cotidiana que levam 

ao Serviço de Emergência grande número de vítimas, em vários níveis de gravidade 

e são causa de morte ou de incapacidades de um elevado número de indivíduos 

(RAMOS; SANNA, 2010). 

Dentre as inúmeras causas de atendimentos no pronto-socorro está o trauma, 

que pode ser entendido como o resultante da transferência de energia entre um 

objeto em movimento com o organismo da vítima, ou entre a vítima em movimento 

com um objeto parado (PHTLS, 2011). 

O número de vítimas de trauma é superior que a grande parte de outros tipos de 

doentes, ficando atrás somente de doenças cardiovasculares. Além disso, a chance 

de sobrevivência de um traumatizado que recebe uma assistência hospitalar 

adequada é maior do que em outro paciente em estado grave (PHTLS, 2011). 

Segundo relatam Sgarbi, Silva Jr (2006), o politrauma pode ser caracterizado 

por um estado de lesões múltiplas no qual um indivíduo é acometido, caracterizado 

por reações sistêmicas e sequências que podem levar a falência ou disfunção dos 

órgãos vitais, motivo pelo qual são considerados traumas de natureza gravíssima e 

que exigem cuidados imediatos. 

Uma das definições adotadas se refere ao conjunto de agressões causadas 

subitamente por um agente físico, de etiologia, natureza e extensão muito variadas, 
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podendo estar situada e afetar de maneira grave diferente segmentos corpóreos 

(FINCKE, 2011).  

Independente de sua melhor definição ou abordagem, o fato é que o trauma é 

uma doença que representa um problema de saúde pública de grande magnitude e 

transcendência no Brasil, que tem provocado grande impacto na morbidade e na 

mortalidade da população (GONÇALVES, et al., 2009) 

Para Martins (2010) o trauma, mais do que uma grave doença, é considerado um 

problema social e comunitário em todo o mundo. Sem dúvida, constitui-se, hoje, em 

um problema expressivo e comum de toda área da saúde. 

O trauma é um importante problema de saúde pública mundial. É a terceira 

causa global de mortalidade e a primeira na faixa etária de 5 a 40 anos no Brasil, 

estima-se que, a cada ano, mais de 100.000 brasileiros morrem devido ao trauma, 

que deixa aproximadamente 1.500.000 feridos (ATLS, 2010; DACIN; CAVAZZOLA, 

2012). 

Nos politraumatismos a mortalidade é classificada em três níveis 

subsequentes: imediata, precoce e tardia. Imediata: as mortes são relativas às que 

acontecem logo após o acidente devido a lesões cerebrais graves, traumatismos 

cervicais e lesões em grandes vasos ou coração. Precoce: refere às mortes 

ocorridas dentro de duas horas após o trauma, causa por traumatismos crânio 

encefálicas, torácicas, abdominais e hemorragia; Tardia: relacionam à ocorrência de 

septicemia e falência múltiplas dos órgãos, podendo também estar ligada ao 

traumatismo crânio-enfálico (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, 2013). 

Na assistência aos politraumas, os profissionais devem usufruir de 

conhecimentos que o permite visarem situações que representam risco imediato de 

vida a vítima. Para efetividade das prioridades de condutas baseadas nas 

necessidades de cada politraumatizado, a equipe de saúde deve utilizar os critérios 

sequenciais das vias aéreas: atenção à coluna cervical; verificação dos sinais 

sugestivos de comprometimento da respiração e ventilação; circulação e controle de 

hemorragias; exposição completa do paciente; atenção à família do politraumatizado 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, 2013). 

É essencial uma abordagem sistemática para a avaliação de um paciente em 

uma emergência. Em geral, a lesão mais dramática não é a mais grave. As 
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abordagens primárias e secundárias conferem ao enfermeiro uma conduta metódica 

para ajudar a identificar e priorizar as necessidades do paciente (NETTINA, 2014). 

A avaliação primária consiste em seguir um protocolo vigente na área onde o 

mesmo lhe possibilita a seguir cada etapa de acordo com a vitima. Consiste em A, B, 

C, D, E. Onde o A é as vias aeras e o controle da coluna cervical, o B consiste na 

verificação da respiração do paciente, o C na averiguação da circulação e o D tem 

como objetivo a avaliação do paciente quanto ao seu nível de consciência, também 

é nesse momento que irá ser realizado o exame físico para a avaliação da reação 

das pupilas (VIEIRA, 2016). 

A avaliação secundária é realizada no segundo momento do atendimento 

onde são vistos quais são as lesões, hemorragias. Nesse momento se consegue 

fechar o quadro clínico do paciente para que assim possa leva-lo para o hospital 

adequado. É uma avaliação rápida, porém minuciosa que possibilita fazer a 

realização correta das intervenções necessárias naquele caso (NETTINA, 2014) 

Para Sande (2010), o paciente traumatizado deve ser constantemente reavaliado 

assegurando que fatos novos não passem despercebidos e para identificar o 

agravamento de sintomas já detectados. À medida que as lesões graves são 

tratadas, outras lesões menos aparentes podem complicar. Patologias pré-existentes 

podem agravar o quadro do cliente e o prognóstico. 

Complementando o que foi dito, Cyrillo (2005) afirma que na avaliação do 

paciente no panorama do APH, o enfermeiro deve estar cauteloso e ágil ao 

identificar possíveis  traumas, saturação baixa, hemorragias, o diagnóstico gerado 

pela ingestão de bebidas alcoólicas e drogas, entre outras intercorrências que pode 

vim aparecer, sendo assim  deverá ser reavaliado durante todo translado, pois pode 

ser alterar as condições pós-trauma a qualquer momento. Não serão somente as 

características de distúrbios cognitivos e comportamento psicomotor que deverão 

estar agrupados para apontar o diagnóstico e sim todos dados de evidências 

coletados da cena e da vítima. 

Cyrillo (2005) ainda enfatiza que é de grande responsabilidades do enfermeiro 

nesse cenário de cuidados e assistência é assegurar nas suas intervenções a 

manutenção da permeabilidade das vias aéreas, ventilação e circulação. Por fim, 

Sande (2010) afirma que enfermeiro deve receber o paciente, avaliar as vias aéreas, 

imobilizar com auxilio a coluna cervical, verificar circulação e respiração eficaz, 
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providenciar o acesso venoso e conter hemorragias, monitorizar dados vitais, 

oximetria, auxiliar e expor o paciente. Enfim, todas as etapas do processo, sempre 

reavaliando o estado geral do cliente, suspeitando de lesões ocultas e não 

substituindo as alterações percebidas, mesmo que mínimas; e também gerenciando 

o registro em prontuário com a finalidade de ter um instrumento ético-legal para 

proteção da equipe. 

Dallor (2008) afirma que outra condição importante para garantir a eficácia do 

APH: a remoção da vítima deve ser feita com recursos adequados dentro de uma 

estabilidade hemodinâmica, em um atendimento por unidade de suporte básico ou 

avançado, segundo sua gravidade.  

Corroborando com o autor, Araújo (2012) afirma que é de extrema 

importância que a enfermagem leve em consideração alguns fatores que contribuem 

para uma rápida evolução do quadro clínico das vítimas de politrauma, entre estes 

se destacam a idade, alergias, medicamentos em uso, patologias associadas e 

gravidez, líquidos e alimentos ingeridos e o ambiente da ocorrência que constituem a 

cinemática do trauma. 

A equipe multidisciplinar que recebe e atende ao paciente politraumatizado na 

sala de emergência deve ter um alto padrão de conhecimentos técnico-científicos 

por se tratar de uma situação multicompartimental, o que muitas vezes culmina em 

uma visão fragmentada e limitada do indivíduo durante o atendimento inicial, com a 

supervalorização da técnica em detrimento à questão relacional da humanização 

(CALIL, 2010).  

Há conhecimentos comprovados que os primeiros momentos após o trauma 

do paciente significam a fronteira entre a vida e a morte, além de lesões 

permanentes. Porém, é responsabilidade do enfermeiro e da sua equipe assegurar 

um pronto atendimento humanizado em todos os níveis e classificações, visto que a 

situação de risco de morte do paciente significa um importante desequilíbrio, cuja 

repercussão é extramuros hospitalar (RIBEIRO, 2010). 

Do ponto de vista de Borges et al., (2009) a abordagem da humanização no 

atendimento inicial do politraumatizado abarca diferentes frentes de investigação, 

entre elas estão às relações com o paciente, objetivo principal desse estudo, equipe 

assistencial e tecnologia. Nesse sentido, é importante compreender que as vítimas 

atendidas nesse serviço não são patologias ou objetos de investigação científica, 
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são sujeitos e a razão do tratamento que está sendo oferecido (OLIVEIRA; DINIZ, 

2010). 
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4. PRÁTICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR. 

 

As situações de emergência, de modo geral, envolvem os casos em que se 

percebe a ocorrência de danos ou lesões de natureza gravíssima que afetam ou 

colocam em perigo a saúde e a vida do indivíduo (MORALES, 2001). 

A necessidade de fazer um diagnóstico preciso pode evitar vários problemas 

ao paciente, os sinais e sintomas que pode ser passado despercebido na avaliação 

primária, devem ser realizados com mais precisão na secundária, onde o exame é 

mais detalhado. Os diagnósticos de enfermagem é um julgamento clínico sobre as 

respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde/ 

processos vitais reais ou potenciais (NANDA 2009). 

Para proporcionar as condições de realização adequada dos serviços é 

imprescindível que o enfermeiro tenha consciência de seu papel e busque agir 

estabelecendo prioridades, mantendo o foco na execução das tarefas e não se 

deixar influenciar de modo tão direto pelos aspectos negativos observados durante a 

assistência realizada. Igualmente, algo que também se faz necessário, é haver uma 

adequada integração de equipes, demarcada por um processo de apoio mútuo entre 

todos os assistentes de saúde, tendo em vista que o atendimento dessa natureza é 

multidisciplinar (DAL, ROBAZZI, SILVA, 2010). 

É importante ressaltar que a equipe de enfermagem deverá estar atenta no 

momento da realização da assistência, principalmente quanto ao fator tempo, pois 

nesses casos, quanto mais rápido o suporte adequado for disponibilizado aos 

pacientes maiores serão as suas chances de recuperabilidade (CONDORIMARY, 

2003; GARLET, et al, 2009). 

Para Cavalcanti (2013), o enfermeiro possui papel fundamental na assistência 

à vítima de traumas. O Processo de Enfermagem foi desenvolvido com o intuito de 

sistematizar o conhecimento de enfermagem e se divide em seis etapas, sendo elas: 

histórico de enfermagem, diagnóstico, plano de assistência, prescrição, evolução e 

prognóstico. Este processo foi realizado visando uma assistência integral e 

humanizada que consiga atender as necessidades humanas básicas. 

Cyrillo (2009) entende que a normatização da assistência e a implantação do 

Processo de Enfermagem contribuem para a melhoria da qualidade da assistência e 

possibilita uma assistência qualificada, fazendo com que a implementação desse 
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processo se torne imprescindível. Isso porque esse instrumento auxilia o enfermeiro 

a avaliar o paciente, suas condições clínicas, além de poder iniciar as intervenções 

de enfermagem. 

Para Figueiredo (2011) concorda que o enfermeiro na unidade de 

emergência, além de ser o coordenador de assistência ao politrauma, ao paciente 

grave, orienta, delega, atua em situações de urgência /emergência, define 

prioridades e, por isso, necessita de discernimento e habilidades para lidar com 

“pessoas”. Na verdade, é um gerenciador da assistência que atua desde a 

montagem da unidade de emergência até a assistência direta ao politrauma. 

Motta (2012), na sua pesquisa mostra que para exercer sua atividade, o 

enfermeiro necessita inserir-se em vários ambientes relacionais e interacionais, seja 

junto à equipe, seja junto a vitima, de forma direcionada e consciente às 

singularidades específicas do paciente para que seja prestada uma assistência de 

forma integral e humana. 

Segundo Scalise (2011), um item imprescindível para a adequada assistência 

é a criação e utilização de protocolos pela equipe de enfermagem. Associações 

médicas têm criado protocolos universais, os quais têm sido divulgados no Brasil 

através de cursos, no entanto muitos profissionais não tiveram acesso a esse 

protocolo. 

Observa-se que Dacin; Cavazzola (2012), afirma que a presença do 

enfermeiro é de fundamental importância na assistência direta às vítimas, na 

capacitação técnica das equipes, na elaboração de protocolos de atendimentos e 

material didático e na supervisão do pessoal. Proporciona atendimento mais rápido, 

organizado, seguro e tranquilo, sendo considerado um ponto de apoio para as 

equipe. 

Segundo Campos (2013) e Neto (2014), é de suma importância que o 

enfermeiro colabore para o aprimoramento e atualização de sua equipe. Estes são 

alcançados através da educação continuada, uma vez que essa prática articula as 

concepções de enfermagem com os saberes científicos, que visa a uma assistência 

com eficácia e segurança mútua. Desta maneira, partilha-se o cuidado que 

possibilitara à equipe ser mais unida, resultando em efetividade e favorecendo o 

cuidado humanizado. 
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No nível de consciência a assistência de enfermagem prestada ao paciente 

politraumatizado é realizar avaliação pupilar, monitorar e anotar o estado de 

consciência, verificar as pupilas (simetria, fotorreagência e diâmetro) e verificar 

escore da escala de coma de Glasgow para avaliar nível de consciência 

(DIEPENBROCK, 2012). 

Para Souza (2009), o tratamento de um paciente politraumatizado de trauma 

grave requer avaliação rápida e sucinta das lesões e instituição de medidas 

terapêuticas de suporte de vida. Visto que o tempo é essencial, é desejável uma 

abordagem sistematizada, que possa ser facilmente revista e aplicada por estes 

profissionais. 

Os exames primário e secundário devem ser solicitados com frequência, com 

o objetivo de detectar qualquer deterioração do estado do doente e de identificar as 

medidas terapêuticas cabíveis a serem adotadas de maneira imediata dependendo 

do sistema ou órgão afetado (PIRES, 2010). 

A presença de enfermeiro no atendimento das ocorrências proporciona maior 

segurança na tomada de decisões e tranquilidade à equipe, além de ter iniciativa e 

satisfação em ajudar, sem medir esforços, agindo sempre em benefício do paciente. 

O enfermeiro como membro da equipe contribui na realização das intervenções e 

procedimentos durante o atendimento a fim de aumentar a sobrevivência das vítimas 

(PEREIRA, 2006). 

A atribuição do enfermeiro como supervisor da equipe de enfermagem é algo 

definido pela lei 7.498/86, que dispõe sobre exercício da enfermagem no Brasil que 

em seu artigo 15 afirma que técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem 

podem realizar suas determinadas funções sob supervisão de um enfermeiro 

(CARVALHO; GAMA; SALIMENA, 2017). 

Os enfermeiros supervisores em APH por se encontrarem-se longe das 

equipes de USB transfere as atribuições aos técnicos ou auxiliares de enfermagem 

19 que tem habilidade técnica para executar tal procedimento ou ação. O enfermeiro 

precisa ser consciente que sua orientação/supervisão deve ser dada de forma 

correta, pois caso algo ocorra ao paciente, com um membro da equipe de 

enfermagem sob supervisão do enfermeiro o mesmo também será responsabilizado 

pelo ato (BERNARDES et al, 2009). 
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Conforme Coutinho (2011) a supervisão de enfermagem no APH muitas 

vezes é vista como uma forma de fiscalizar, disciplinar, dominar e poder centralizado 

no profissional enfermeiro. Os enfermeiros argumentam que essa disciplina e 

domínio realizados por eles é uma forma de conduzir a assistência de forma 

organizada caso não haja essa disciplina, os cuidados se descompostura. 

Para que o enfermeiro seja um profissional do atendimento móvel são 

necessários alguns requisitos como: equilíbrio emocional, ser comunicativo, bom 

espírito de equipe, experiência anteriores em serviços de urgência emergência, 

competência técnica, física e psicológica para o trabalho (BRASIL, 2003). 

Como bem nos assegura LuchtembergI e Pires (2016) no APH o enfermeiro 

pode atuar diversos campos como; coordenação realizando o gerenciamento do 

montante dos instrumentos e materiais e medicações necessários para prestar os 

cuidados, a criação de escalas, na assistência direta ao paciente principalmente no 

suporte avançado de vida juntamente com o médico e socorrista, e educação 

continuada. No suporte básico de vida o enfermeiro como atua como supervisor à 

distância. 

Bernardes et al (2009) ressalta que são funções do profissional enfermeiro 

nos serviços de APH: gerenciar as atividades desenvolvidas pela equipe de 

enfermagem na USB e Unidades de Suporte Avançado (USA), realizar assistência 

de enfermagem que exigem maior competência técnica e cientifica aos pacientes 

com risco eminente de morte, cumprir as prescrições médicas por telemedicina e ter 

segurança e raciocínio clinico rápido para resoluções das adversidades que possam 

vir ocorrer.  

No suporte avançado de vida o enfermeiro, médico e socorrista atuam 

mutualmente com propósito de estabilizar o paciente no lugar onde aconteceu a 

ocorrência e encaminha-lo o mais rápido possível a uma unidade intra hospitalar. 

Diante do cenário de cada ocorrência são necessárias técnicas invasivas e 

procedimentos diversificados. Devido à utilização dessas técnicas e por se tratar de 

paciente graves há a necessidade de tais profissionais na USA (ADÃO; SANTOS, 

2012). 

De acordo Adão e Santos (2012) o enfermeiro desempenha atribuições que 

não se restringe apenas a assistência direta ao paciente no APH. Realiza também 

elaboração e revisão de regulamentações para o atendimento de urgências e 
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emergências, desenvolve atividades e instrumentos para aperfeiçoamento da 

equipe, promove educação continuada, capacitação técnica as equipes, mantém-se 

atualizado através de simpósios, congressos e especializações da área.  

De acordo Dias (2016) a aptidão dos enfermeiros que atuam no APH no Brasil 

estão em atraso se comparado com outros dois países que também oferecem o 

serviço APH móvel a população; Estados Unidos e França. Isso acontece porque 

nesses locais a atuação do enfermeiro é bastante concretizada. 

De acordo Romanzini e Bock (2010) o fato dos enfermeiros possuírem um 

preparo acadêmico deficiente e ausência de experiência em APH, é preciso, no 

mínimo, de três anos ou mais trabalhando no campo de urgência e emergência, para 

que o funcionário desenvolva as habilidades necessárias para agir em certas 

circunstâncias. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista que a sobrevida do paciente politraumatizado deve se a diversos 

fatores, que a princípio se inicia no atendimento pré hospitalar, diante aos 

politraumas, a atuação do enfermeiro é de suma importância agindo ativamente em 

todo processo de preservação do quadro de saúde, demonstrando a relevância do 

enfermeiro no atendimento pré hospitalar ao politraumatizado. 

A participação do enfermeiro no APH foi exposta a partir de legislações do Ministério 

da Saúde como também da categoria profissional. Sendo de suma importância, pois 

consegue promover interação, educação e comunicação dentro da equipe. Foi 

identificado nessa pesquisa o exercício do enfermeiro no APH como supervisor, e 

seu fundamental valor para uma gestão de qualidade. Foi observado que falta 

capacitação na graduação para o enfermeiro atuar no APH, sendo preciso trabalhar 

na urgência e emergência hospitalar para adquirir e desenvolver experiência para 

atuar. Outro aspecto que diz respeito ao enfermeiro é sua ausência no suporte 

básico de vida. O Cofen aponta que onde houver assistência de enfermagem deve 

haver um enfermeiro supervisando, no entanto, essa não é a realidade das USB. 

Uma equipe que trabalha de forma organizada e sistematiza atendendo a 

singularidade de cada caso é o resultado positivo da educação permanente. E com 

isso foi percebido ao longo da pesquisa que muitos indivíduos chegam para 

trabalhar no APH, sem qualquer instrução ou capacitação para atuarem, devido a 

deficiências adquiridas no período acadêmico. Em tal caso é importante que as 

instituições provedora de ensino abordem mais essa temática em seus cursos de 

enfermagem (graduação e técnico). É recomendável maior aprofundamento sobre a 

atuação do enfermeiro no APH visto que atualmente existe uma escassez de 

bibliografia sobre esse conteúdo. 
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