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RESUMO 

 
O trauma torácico pode ser classificado em contuso/fechado e penetrante/aberto, que implica na 
alteração da fisiologia e anatomia dos órgãos intimamente ligados a perfusão, ventilação e 
manutenção da oxigenação e o setor de urgência e emergência é a porta de entrada a esses 
pacientes. Todos os dias 16 mil pessoas morrem no mundo devido lesões traumáticas e o Brasil é 
o quinto colocado em número de acidentes de trânsito no mundo, o aumento da violência urbana 
reflete diretamente na complexidade do atendimento nas emergências. O procedimento 
metodológico adotado foi o levantamento bibliográfico em bases de dados fidedignas, com seleção 
de 24 arquivos. Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo identificar a atuação do 
enfermeiro no atendimento em unidade de urgência e emergência ao paciente com trauma 
torácico. Foi possível concluir que o enfermeiro é o profissional que passa mais tempo com o 
paciente, tornando-se o profissional imprescindível na avaliação do caso através do exame físico, 
e norteamento dos cuidados a serem prestado a fim de prevenir sequelas e complicações. 

 
Palavras chave: traumatismo torácico, intervenções imediatas, lesões e ferimentos. 

Linha de Pesquisa: Urgência e emergência. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Thoracic trauma can be classified as blunt / closed and penetrating / open, which implies changes 
in the physiology and anatomy of organs closely related to perfusion, ventilation and oxygenation 
maintenance, and the emergency department is the gateway to these patients. . Every day 16,000 
people die worldwide from traumatic injuries and Brazil is ranked fifth in the number of traffic 
accidents in the world, the increase in urban violence directly reflects the complexity of emergency 
care. The methodological procedure adopted was the bibliographic survey in reliable databases, 
with selection of 24 files. Given this, the present study aims to identify the nurse's role in the care of 
urgency and emergency unit to patients with chest trauma. It was concluded that the nurse is the 
professional who spends more time with the patient, becoming the indispensable professional in  
the evaluation of the case through physical examination, and guiding the care to be provided in 
order to prevent sequelae and complications. 

 
Keywords: chest trauma, immediate interventions, injuries and injuries. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O serviço de emergência no Brasil hoje em dia é a porta de entrada para o 

Sistema Único de Saúde (SUS), durante o dia-dia da população situações de 

emergência se encontram presentes a todo o momento. Desta forma, as unidades 

de emergência precisam estar preparadas para receber os diversos tipos de 

vítimas, decorrentes de acidentes, também devem possuir profissionais 

capacitados para que o atendimento seja ágil e de qualidade (SILVA; SILVA, 

2009). 

Paixão et al., (2018) enfatiza que o setor de emergência é um ambiente 

crítico que possui riscos potenciais aos pacientes, diante disso o atendimento, às 

características do atendimento, a gravidade dos casos clínicos e o aumento de 

agravos à saúde por causas externas é recomendado o emprego de rotinas de 

inspeção através de protocolos de assistência ao paciente em situação de 

emergência. 

A sistematização do cuidar envolve cinco fases sequenciais: histórico, 

diagnóstico, planejamento, implementação e a avaliação, denominado Processo 

de Enfermagem. Embora o atendimento seja padronizado, existe a importância do 

olhar individualizado, onde o enfermeiro utiliza um instrumento de sistematização 

da assistência de enfermagem (SAE) a fim de estruturar, sistematizar e 

individualizar o processo de cuidar (LINS, et al. 2013). 

De acordo com Cavalcante (2015) o enfermeiro é o profissional habilitado 

para garantir a segurança do paciente, pois sua rotina de trabalho permite passar 

mais tempo com os pacientes prestando lhes cuidados. 

Para tanto, devemos nos atentar as dificuldades enfrentadas pelo 

enfermeiro durante a assistência ao cliente politraumatizado no serviço público de 

emergência reconhecendo as adversidades que este profissional enfrenta em seu 

dia-dia, para que possamos prestar um melhor atendimento buscando a qualidade 

e a segurança do paciente (SILVA; SILVA, 2009). 

Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo identificar a atuação do 

enfermeiro no atendimento em unidade de urgência e emergência ao paciente 

com trauma torácico. 
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Este estudo se justifica devido ao índice de acidentes que ocorrem no 

Brasil, atualmente nosso país é considerado o quinto colocado em número de 

acidentes de trânsito com vítimas, permanecendo atrás somente da Índia, China, 

Estados Unidos e Rússia. Todos os dias, torno de 16 mil pessoas no mundo 

morrem devido a lesões traumáticas, sem contar às vítimas que sobrevivem e 

apresentam sequela para vida toda (CAVALCANTI; ILHA; BERTONCELO, 2013). 

Dados do departamento de informações do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) revelam que no ano de 2017, ocorreram 36.430 mortes em 

decorrência de acidentes de trânsito no Brasil, sendo 12.262 números de casos 

somente na região sudeste. 

Para alcançar os objetivos do presente trabalho, serão levantadas 

informações a respeito das vítimas de trauma torácico. Utilizados como fonte de 

referência livros sobre o assunto e artigos científicos da área, obtidos a partir de 

bases de dados como Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Ministério da 

Saúde, protocolo do American College Of Surgeons Committee on trauma. 

Através do material científico obtido em tais bases de dados serão levantados 

tópicos visando organizar a revisão bibliográfica e, assim, responder as questões 

propostas em nosso objetivo. 

O trabalho foi iniciado em maio de 2019 e foi finalizado em setembro de 

2019, para sua construção foram usados 24 arquivos do ano de 2002 a 2019, em 

português, espanhol e inglês. 

 
 

2. DESENVOLVIMENTO 
 
 

Parreira et al., (2017) define trauma como uma ‘‘doença’’ que implica na 

transferência de energia do corpo com o meio ambiente, sucedendo assim, em 

lesões que alteram a fisiologia dos órgãos e sistemas. Mortes por trauma em todo 

mundo, tem a estimativa de cinco milhões de casos, gerando mais mortes do que 

a tuberculose, a malária, HIV/AIDS e condições maternos combinados. Para cada 

óbito ocorrido, há consultas em serviços de emergência, internações e 
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posteriormente consultas médicas, ocasionando em um custo incalculável nos 

aspectos sociais, econômicos e pela perda da vida humana. 

O politraumatismo geralmente ocorre de um acontecimento traumático em 

que pode ser queda, acidentes de trânsito, atropelamentos e ferimentos por 

armas de fogo, além de outras lesões graves que podem ocorrer devido a outras 

causas (MATTOS; SILVÉRIO, 2012). 

Devido ao aumento da violência urbana e o uso de meios de transportes 

cada vez mais velozes o trauma acaba por ser a principal causa de morte entre 

jovens no mundo atualmente. Apesar da abordagem inicial no trauma ser simples, 

na maioria dos casos, pois no exame físico, obtêm-se os indícios de diagnóstico, 

a pouca experiência e/ou a não observação de aspectos relevantes como um todo 

pode comprometer a vida do paciente (CUBA; BEZERRA, 2005). 

Segundo Mattos e Silvério (2012) a atenção ás vítimas de politraumatismo 

deve ser realizada integrando os sistemas de atendimento: prevenção, 

atendimentos pré-hospitalar e hospitalar, e a reabilitação. Além do mais, a vítima 

precisa de uma atenção especial e contínua, desde seu atendimento inicial, sua 

admissão no serviço de emergência até a alta hospitalar. 

Soares et al., (2015) enfatiza que, realizar o primeiro atendimento 

avaliando a vítima, estabilizando e a transportando tomando cuidados 

necessários até centro de referência, para receber o atendimento de emergência, 

diminui os episódios de lesões decorrentes de erros no atendimento no local. 

Segundo Mattos e Silvério (2012) a equipe de enfermagem, deve atuar de 

forma ágil e eficaz, com a finalidade de reduzir a gravidade das lesões e as taxas 

de mortalidade vítima de politraumatismo. 

De acordo com Rezende Neta et al., (2012) as sequelas advindas de 

traumas estão entre as consequências para o aumento de pessoas com 

deficiência que ocasionam limitações para realizar as atividades do dia-dia. O 

processo de reabilitação muitas vezes é acompanhado de distúrbios emocionais 

como a depressão, que pode muitas vezes interferir na reabilitação e na avaliação 

de qualidade de vida desses pacientes. 

Segundo Malvestio e Sousa (2008) os resultantes dos acidentes de trânsito 

na população são: óbitos ou sequelas causadas nas vítimas, custos altos de 

recursos médico-hospitalares e seguros. E os fatores relacionados ao trauma que 
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interferem na sobrevida do paciente são: a gravidade das lesões, o aspecto 

clínico apresentado, o atendimento inicial recebido, o próprio mecanismo 

causador do trauma. 

O atendimento ao trauma possui uma sistematização através do protocolo 

elaborado pelo Colégio Americano de Cirurgiões, The Advanced Trauma Life 

Support (ATLS), denominado ABCDE do trauma. Seu intuito é padronizar as 

condutas a serem seguidas no atendimento. Possui duas etapas, sendo elas: 

exame ou ABCDE primário que, tende estabilizar os sinais vitais e o 

reconhecimento de lesões; já o ABCDE secundário, realizando uma abordagem 

completa, através da manutenção da monitorização vitais e do exame físico 

céfalo-podálico (ATZINGEN; SCHMIDT; NONINO, 2008). O ABCDE identifica 

possíveis riscos à vida, conforme apresentado no quadro 1. 

 
 

Quadro 1: ABCDE do trauma 
 

ABCDE do trauma 
 

A Airway Manutenção de vias aéreas com restrição do colo do 
  útero e movimento da coluna 

B Breathing Respiração e ventilação 

C Circulation Circulação com controle da hemorragia 

D Disability Incapacidade (avaliar estado neurológico) 

E Exposure Exposição e controleda temperatura 

Fonte: American College Of Surgeons Committee on trauma. Advanced Trauma Life Suport – 
ATLS, 10° ed. 2018. 

 
 

O trauma torácico (TT) é resultado de uma força externa aplicada a caixa 

torácica, decorrente de acidentes de trânsito, quedas de grandes alturas, 

agressões ou lesões por esmagamento, causando alteração na fisiologia e 

anatomia, pois os órgãos torácicos participam da perfusão, ventilação e 

manutenção da oxigenação. Contudo, as lesões se, não tratadas e reconhecidas 

rapidamente, pode levar a complicações futuras, como a falência múltipla de 

órgãos. A hipóxia, hipertermia, hipercapnia, acidose e choque são resultados de 

um tratamento imediato inadequado (PHTLS, 2016). 
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Segundo Scapolan et al., (2010) e Kolhs et al., (2013) o TT é classificado 

em fechado ou penetrante, este causado por arma branca ou fogo, podendo 

acontecer combinado a outras lesões. É responsável por 25% das mortes em 

politraumatizados, porém a identificação correta do tipo de lesão e a conduta 

adequada no atendimento ao paciente utiliza-se em 85% dos casos suporte 

ventilatório, drenagem de tórax e analgesia. 

Felini, Alcacer, Cardona (2002) descrevem que as principais causas de 

trauma penetrante são arma branca e arma de fogo, (considera-se tipo da arma, 

quanto sua potencia) e, em comparação com o trauma contuso, é de uma menor 

gravidade. Lesões penetrantes localizadas abaixo do quarto espaço intercostal 

deve-se atentar a possibilidade de existir lesões abdominais. González (2019) 

descreve que o trauma torácico contuso (TTC) dá-se por lesões com objeto sem 

corte, e que em 85% dos casos não há a necessidade de cirurgias. No entanto, 

procedimentos invasivos são frequentes devido as existência de lesões graves 

que contribuem consideravelmente o risco de óbito. 

Segundo Mattos e Silvério (2012), o primeiro atendimento a vítima de 

politraumatismo, em ambiente hospitalar ocorre no setor de emergência, 

objetivando estabelecer o equilíbrio fisiológico. A realização da avaliação (exame 

primário) e a identificação de outras lesões (exame secundário) realizadas pela 

equipe de enfermagem tem o intuito de reduzir as taxas de mortalidade 

decorrentes de traumatismo e conter agravos. Cabendo ao enfermeiro o papel de 

avaliar e reconhecer as lesões, agravos, e o comando da assistência de 

enfermagem, a fim de proporcionar um atendimento seguro e efetivo. 

No exame físico primário realizado pelo enfermeiro, deve ser avaliado: 

obstrução de via aérea, pneumotórax aberto e hipertensivo, tamponamento 

cardíaco e o hemotórax maciço, por apresentarem um maior risco de morte. 

Durante o exame secundário, deve-se detectar e tratar: pneumotórax simples, 

tórax instável, ruptura traumática de aorta e diafragma, hemotórax, contusão 

pulmonar, traumatismo contuso do coração, ferimentos transfixantes do 

mediastino (ZANETTE; WALTRICK; MONTE, 2019). 

A presença de lesões no osso esterno pode ser um único indício de lesão 

cardíaca escondida e a presença de fratura nas costelas pode indicar uma 

contusão pulmonar grave subjacente. Durante a ausculta, murmúrios vesiculares, 
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diminuídos ou ausentes, sugerem a presença de um hemotórax, pneumotórax, 

aberto ou hipertensivo, a presença de crepitações auscultada na parte posterior 

do tórax pode sugerir uma contusão pulmonar, já o som de bulhas cardíacas 

abafadas caracteriza-se um tamponamento cardíaco. A percussão permite a 

busca por pneumotórax atrás do som timpânico ou hemotórax através do som 

maciço, expostos no quadro 2 (PHTLS, 2016). 

 
Quadro 2: Passos propedêuticos realizados no exame físico torácico. 

Passos Achados Indicativo de: 

INSPEÇÃO Lesões no esterno Lesão cardíaca escondida 

Fratura nas costelas Contusão pulmonar grave subjacente 

PERCUSSÃO Som timpânico Pneumotórax 

Som maciço Hemotórax 

PALPAÇÃO Crepitações (parte posterior) Contusão pulmonar 

 
AUSCULTA 

Murmúrios vesiculares diminuídos 

ou ausentes 

Hemotórax 

Pneumotórax aberto ou hipertensivo 

Bulhas abafadas Tamponamento cardíaco 

Fonte: NAEMT – National Association of Emergency Medical Technicians. PHTLS: Atendimento 

Pré-Hospitalar ao Traumatizado. 8. ed. 2017. 

 

Lima e Campos (2010) e Kolhs et al., (2013) descrevem que no 

atendimento ao trauma, o seu objetivo principal é além da manutenção da vida, 

proporcionar o retorno do paciente a sociedade, em condições mais próximas o 

possível das condições antes do evento causador do trauma. No atendimento ao 

traumatizado, o enfermeiro deve executar um trabalho com liderança, segurança 

e habilidades técnicas/científicas frente sua equipe. 

Cyrillo et al., (2009) e Sallum et al., (2012) enfatizam que entre as ações na 

rotina do enfermeiro os diagnósticos de enfermagem (DE), permitem a escolha de 

intervenções de enfermagem e resultados esperados, para assim, prover  

medidas de prevenção, controle, educação, e assistência à vítima. 

Para estabelecer os DE a vítima de trauma torácico o enfermeiro baseia-se 

na Taxonomia da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), 

(2018) apresentados no quadro 3. 
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Quadro 3: Descrição dos diagnósticos de enfermagem para a vítima de trauma torácico, segundo 
domínio e classe. 

DOMÍNIO CLASSE DIAGNÓSTICO 
Nutrição Hidratação Volume de líquidos deficiente. 

Risco de volume de líquidos deficiente. 

 
 
 

Segurança/proteção 

Infecção Risco de infecção. 

 
 

Lesão física 

Desobstrução ineficaz das vias aéreas. 

Integridade da pele prejudicada. 

Integridade tissular prejudicada. 

Risco de quedas. 

Risco de trauma físico. 

 
 
 

Atividade/repouso 

 
 

Respostas 
cardiovasculares/pulmonares 

Padrão respiratório ineficaz. 

Perfusão tissular periférica ineficaz. 

Risco de débito cardíaco diminuído. 

Risco de perfusão tissular cardíaca 

diminuída. 

Atividade/exercício Mobilidade física prejudicada 

Termorregulação Risco de termorregulação ineficaz. 

 
Percepção/cognição 

Cognição Confusão aguda. 

Comunicação Comunicação verbal prejudicada. 

 
Enfrentamento/tolerância 
ao estresse 

 
Respostas de enfrentamento 

Medo. 

Ansiedade. 

Conforto Conforto físico Dor aguda. 

Adaptado: Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2018 – 2020. 
Porto Alegre: Artes Médicas; 2018. 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O trauma é classificado como uma doença responsável por mortes em todo 

mundoe em geral o cuidado ao paciente com trauma torácico necessita de 

cuidados simples e rápidos como o suporte ventilatório, drenagem de tórax e 

analgesia. 

O atendimento sistematizado contribui para a redução de complicações e 

do óbito decorrente do trauma e o enfermeiro é o profissional que avaliae norteia 

os cuidados a serem prestados pela equipe de enfermagem, sendo então, 

imprescindível durante todo atendimento ao traumatizado, pois ele realiza a 

propedêutica do exame físico completo, inspeção, ausculta, percussão e palpação 

na busca de sinais de trauma torácico, como a assimetria do tórax, hematomas, 
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crepitações ósseas, enfisema subcutâneo, murmúrios vesiculares diminuídos ou 

ausentes, entre outros. 

Dentre as intervenções de enfermagem, no cuidado as vítimas de trauma 

torácico estão: monitorizar sinais vitais, puncionar acesso venoso, desobstruir vias 

aéreas, observar o padrão respiratório, se existir presença de secreções realizar 

aspiração, monitorar oxímetria de pulso, ofertar oxigenoterapia, manter grades 

elevadas e realizar a ausculta pulmonar. 

A atuação da enfermagem abrange uma visão ampla do ser humano, 

buscando sempre o cuidado ideal. Com base nos diagnósticos de enfermagem 

identificados, o enfermeiro direcionaas intervenções de enfermagem a serem 

adotadas, afim de, atingir os resultados esperados no atendimento. 
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