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Apresentação 

A coleção “Fundamentos e Técnica” tem como objetivo introduzir o es-
tudante de medicina no mundo das especialidades cirúrgicas, trazendo os 
fundamentos teóricos que dão respaldo à técnica utilizada na realização dos 
procedimentos cirúrgicos.

A primeira obra desta coleção é a Cirurgia do Trauma, uma vez que o 
atendimento ao paciente traumatizado configura um grupo significativo de 
doenças, cuja condução adequada deve compor o arsenal de competências 
de qualquer cirurgião com formação sólida.
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Prefácio 

“O exercício da cirurgia é, de per si, um constante desafio em decorrência 
das inúmeras variáveis que influenciam as indicações dos procedimentos 
e de sua execução. Da mesma forma, as características das afecções que 
motivam as intervenções cirúrgicas não obedecem, necessariamente, padrões 
clássicos e previsíveis, o que faz com que, não raramente, o cirurgião seja 
obrigado a tomar decisões difíceis, tanto no pré-operatório, como durante a 
intervenção, como no pós operatório”. Essas palavras, do Prof. Dário Birolini, 
refletem a beleza e sofisticação do exercício das especialidades cirúrgicas.

Normalmente, a escolha da carreira cirúrgica se dá ainda na graduação 
médica, quando o estudante se identifica com este perfil da especialidade, 
se encanta com a beleza da clínica cirúrgica e encontra vocação e prazer 
no ato operatório.

Por todas essas razões, com o objetivo de fornecer ao estudante de 
medicina interessado pela cirurgia o substrato fundamental da teoria e da 
técnica envolvidos na prática da cirurgia, que elaboramos este livro.

Esperamos que, com a contribuição dos diversos especialistas do time 
de professores da Sanar, possamos dar o suporte necessário para que você 
tome seus primeiros passos em direção a uma carreira de muito sucesso 
na cirurgia, e que, em última análise, seus pacientes se beneficiem de todas 
as competências que irá adquirir durante esta trajetória.

Bons estudos!
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CIRURGIA DO TRAUMA | CAPÍTULO 2

Atendimento inicial 
ao politraumatizado

Autora: Maria Clara de Camargo Traldi

Visão geral
Trauma é a principal causa de morte de pessoas entre 1 e 44 anos. De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de nove pessoas 
morrem a cada minuto por trauma ou violência e, 5,8 milhões de pessoas, de 
todas as faixas etárias, morrem a cada ano por trauma. No Brasil, o trauma 
é a principal causa de incapacidade, em todas as faixas etárias e em ambos 
os sexos. 

As mortes por trauma se distribuem em três picos — imediatas, precoces 
e tardias. O primeiro ocorre nos primeiros minutos após o trauma. A morte 
imediata resulta de trauma cranioencefálico e raquimedular alto graves, e 
ruptura de grandes vasos. Poucos desses pacientes podem ser salvos, em 
virtude da gravidade dessas lesões. Para reduzir esse pico são necessárias 
as medidas de prevenção. 

O segundo pico ocorre dentro de horas do trauma. A maioria dos pacien-
tes morre neste período, de até 4 horas após trauma. O terceiro pico ocorre 
entre dias e semanas, em razão de complicações relacionadas ao trauma 
ou disfunção múltipla de órgãos (Figura 1).
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34 CIRURGIA DO TRAUMA - FUNDAMENTOS E TÉCNICAS

Figura 1. Distribuição Temporal da Mortalidade de Trauma em Comparação com a 
Distribuição Trimodal Histórica
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Fonte: Banco de Imagens Sanar. Adaptado de: ATLS Student Manual, 10th Edition.

O atendimento sistemático do traumatizado é essencial para acessar o pa-
ciente de forma rápida e precisa e, assim, reduzir o número de mortes precoces. 

O Colégio Americano de Cirurgiões desenvolveu em 1979 o ATLS (Advanced 
Trauma Life Support), que propôs um protocolo para o atendimento inicial ao 
traumatizado. Ao longo dos anos, sofreu mudanças e atualizações, sendo 
atualmente utilizado em todo o mundo. O uso desse método de atendimento 
está associado à diminuição de mortalidade dos pacientes.

Atendimento inicial ao traumatizado
O atendimento inicial ao traumatizado inclui:

• preparação;

• avaliação primária (ABCDE) e reanimação;

• medidas auxiliares à avaliação inicial;

• avaliação secundária;

• cuidado definitivo/transferência.
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35ATenDIMenTO InICIAl AO pOlITRAUMATIzADO

Idealmente, o atendimento pré-hospitalar deve estar alinhado com o 
atendimento hospitalar, notificando quando o paciente será transportado 
ao serviço. Assim, a equipe de trauma poderá se preparar e organizar os 
recursos para o atendimento. 

Com a chegada do paciente no serviço, informações importantes devem ser 
obtidas com a equipe do atendimento pré-hospitalar: mecanismo de trauma, 
tempo do trauma até a transferência, lesões encontradas e suspeitas, sinais 
vitais na cena, medidas de ressuscitação adotadas na cena, idade, sexo.

Estando preparados para o atendimento e obtidas as informações anterio-
res, iniciaremos a avaliação primária. Ela deve ser constantemente repetida, 
e o paciente frequentemente reavaliado, a fim de identificar mudanças e 
deterioração. As medidas adjuntas podem ser realizadas simultaneamente 
à avaliação primária. 

Apenas daremos seguimento para a avaliação secundária, quando a ava-
liação primária for realizada por completo e o paciente apresentar resposta 
às medidas de ressuscitação adotadas.

Durante a avaliação primária já seremos capazes de determinar os recursos 
necessários para o tratamento definitivo, como tomografia computadorizada, 
especialistas (cirurgião, neurocirurgião, ortopedista), centro cirúrgico e unidade 
de terapia intensiva. Caso o serviço, onde o atendimento inicial foi realizado, 
não tenha tais recursos, o paciente deve ser preparado para transferência.

Avaliação primária
A sequência da avaliação primária — ABCDE — foi estabelecida pelo ATLS. 

Ela foi determinada de acordo com as condições que representam ameaça 
imediata à vida. Em situações de recursos limitados, seguir a sequência 
simplifica o atendimento e estabelece prioridades. Apenas seguiremos para 
o próximo passo da avaliação após a lesão ser identificada e manejada. Em 
centros avançados de trauma, o atendimento é feito em equipe, de maneira 
que as lesões ameaçadoras são simultaneamente avaliadas.

A sequência da avaliação primária é:

• Airway — via aérea e proteção da coluna cervical.

• Breathing — respiração e ventilação.

• Circulation — circulação com controle de hemorragia.

• Disability — disfunção/avaliação neurológica.

• Exposure — exposição/controle ambiente.

Cirurgia_do_Trauma.indb   35Cirurgia_do_Trauma.indb   35 04/11/21   17:4504/11/21   17:45



36 CIRURGIA DO TRAUMA - FUNDAMENTOS E TÉCNICAS

O ABCD pode ser rapidamente avaliado ao se apresentar ao paciente e 
perguntar o seu nome. A resposta apropriada demonstra que a via aérea está 
pérvia, a respiração não comprometida, e o paciente alerta.

Durante a avaliação, as condições ameaçadoras à vida devem ser tratadas 
assim que forem identificadas. Não é necessário chegar ao diagnóstico defi-
nitivo para tratá-las. Por exemplo, paciente não está com a via aérea pérvia, 
por rebaixamento do nível de consciência, não faremos nesse momento uma 
tomografia de crânio para avaliar a causa do rebaixamento, mas realizaremos 
a intubação para proteger a via aérea e evitar parada por hipóxia.

A. Via aérea
A obstrução da via aérea, que leva à hipóxia, é a principal causa de morte 

imediata após o trauma. O objetivo em A é a avaliação da via aérea e garantir 
sua permeabilidade.

Avaliação consiste em:

• Inspeção — abrir a boca do paciente, procurar por corpo estranho, 
secreção, sangramento, fraturas de mandíbula, queda da língua, 
queimadura facial;

• Sinais de obstrução — estridor, rouquidão, roncos, gorgolejos, agitação, 
torpor, cianose, uso de musculatura acessória;

• Oximetria.

Manejo inclui:

• Máscara de O2 com reservatório 12 a 15 L/min. Todos os pacientes 
receberão oxigênio suplementar, mesmo aqueles inicialmente sem 
alteração na via aérea;

• Aspirar via aérea, retirar corpo estranho;

• Manobras chin lift e jaw thrust;

• Cânula nasofaríngea ou orofaríngea;

• Dispositivos supraglóticos (máscara laríngea);

• Via aérea definitiva (intubação orotraqueal, nasotraqueal);

• Cricotireoidostomia (por punção ou cirúrgica).
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37ATenDIMenTO InICIAl AO pOlITRAUMATIzADO

Devemos ressaltar que um paciente inconsciente — Escala de Coma de 
Glasgow < 8 — não é capaz de manter via aérea pérvia, que, neste momento, 
deve ser assegurada.

Durante toda a avaliação é importante proteger a coluna cervical; quando 
for necessário abrir o colar cervical, outro membro da equipe deve restringir 
manualmente os movimentos. 

Sempre que uma medida for adotada, o paciente deve ser reavaliado. 
Apenas quando houver resposta à medida, passaremos para o próximo 
passo da avaliação.

B. Respiração
Mesmo após garantir a via aérea pérvia, o paciente ainda está sob 

risco de hipoxemia, caso apresente trauma torácico. Neste momento da 
avaliação, o objetivo é identificar pneumotórax hipertensivo, hemotórax 
maciço, pneumotórax aberto, tamponamento cardíaco, e lesões traqueal 
ou brônquica.

Avaliação consiste em:

• Inspeção do pescoço e do tórax — turgência jugular, feridas corto-con-
tusas, tórax instável;

• Palpação — fraturas de costela;

• Ausculta;

• Percussão — hipertimpanismo ou macicez;

• Raio X de tórax.

Assim que lesões ameaçadoras à vida forem identificadas, elas devem 
ser imediatamente tratadas. Menos de 30% dessas lesões necessitarão de 
intervenção em centro cirúrgico, e medidas realizadas na avaliação primária, 
como drenagem de tórax, serão suficientes para o seu tratamento.

C. Circulação
A hemorragia é a principal causa de morte prevenível no trauma. Nesse 

momento do atendimento, o objetivo é avaliar o status hemodinâmico, 
identificar a presença de choque e iniciar medidas para o tratamento 
(Figura 2).
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38 CIRURGIA DO TRAUMA - FUNDAMENTOS E TÉCNICAS

Avaliação inclui:

• Nível de consciência;

• Frequência cardíaca e característica do pulso;

• Perfusão periférica, temperatura da pele;

• Pressão de pulso e pressão arterial;

• Identificar sangramento externos ou internos.

As principais fontes de hemorragia interna são tórax, abdome, pelve, 
ossos longos e retroperitônio. Para auxiliar na identificação da fonte de 
sangramento podemos utilizar na avaliação inicial: Raio X de tórax, Raio X 
de pelve, FAST, E-FAST.

FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) é o exame 
ultrassonográfico direcionado, a fim de auxiliar na identificação da fonte 
de sangramento, principalmente no paciente instável cujo exame físico não 
é confiável. Quatro pontos são avaliados em busca de líquido livre: janela 
pericárdica, espaço hepatorrenal, espaço esplenorrenal e suprapúbico. O 
E-FAST inclui a avaliação do tórax.

Medidas consistem em:

• Controle do sangramento — pode ser realizado com compressão ou 
torniquete, em caso de sangramento externo, ou até ser necessário 
tratamento cirúrgico, por exemplo, quando a fonte da hemorragia é 
abdominal;

• Reposição volêmica.

Serão necessários dois acessos venosos periféricos calibrosos, e a repo-
sição volêmica será inicialmente guiada pela classificação de choque e, em 
seguida, de acordo com a resposta. Também devem ser coletados exames 
laboratoriais para tipagem sanguínea, prova cruzada, gasometria arterial 
com lactato, e teste de gravidez.
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39ATenDIMenTO InICIAl AO pOlITRAUMATIzADO

Figura 2. Classificações de Sinais e Sintomas na Hemorragia

Sinais e Sintomas de Hemorragia por Classe

Parâmetro Classe I
Classe II 

(leve)
Classe III 

(moderado)
Classe IV 
(severo)

Perda sanguínea 
aproximada

< 15% 15%-30% 31%-40% > 40%

Ritmo cardíaco / /
Pressão arterial  / 

Pressão de pulso

Ritmo respiratório /
Débito urinário

Escala de coma de 
Glasgow

Déficit básico 0 a -2 mEq/l
-2 a -6 
mEq/l

-6 a -10 
mEq/l

-10 mEq/l ou 
menos

Necessidade 
de reposição de 
hemoderivados

Monitorar Possível sim
protocolo de
transfusão 

massiva

Fonte: Banco de Imagens Sanar. Adaptado de: ATLS Student Manual, 10th Edition.

Quando o acesso venoso periférico não for possível, podemos lançar mão 
de acesso venoso central, acesso intraósseo, e dissecção venosa. 

Dentro das primeiras três horas do trauma, se disponível, utilizar ácido 
tranexâmico (Transamin, 1 g EV 8/8h). O uso de Transamin levou à redução 
de mortalidade em pacientes com hemorragia. Porém, se iniciado após três 
horas do trauma, está associado a maior risco de eventos trombóticos e não 
apresenta o mesmo benefício.

Outras causas de choque no paciente traumatizado são: choque obs-
trutivo por pneumotórax hipertensivo ou tamponamento cardíaco, choque 
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cardiogênico por contusão miocárdica, choque neurogênico por lesão medular 
alta. Lembrando que o choque no paciente traumatizado é hemorrágico, até 
que se prove contrário.

D. Neurológico
Avaliação neurológica direcionada, inclui:

• Pupilas — tamanho e reatividade;

• Nível de consciência — realizada pela avaliação da Escala de Coma 
de Glasgow (Figura 3). Três critérios são avaliados: resposta ocular, 
resposta motora e resposta verbal, recebendo uma pontuação;

Figura 3. Escala de Coma de Glasgow

Escala original Escala revisada Pontuação

Abertura ocular:
• Espontânea
• Ao chamado
• À dor
• Nenhuma

Abertura ocular:
• Espontânea
• Ao som
• À pressão
• Nenhuma
• Não testável

4
3
2
1

NT

Resposta verbal:
• Orientado
• Conversação confusa
• Palavras inapropriadas
• Sons incompreensíveis
• Nenhum

Resposta verbal:
• Orientado
• Confuso
• Palavras
• Sons
• Nenhum
• Não testado

5
4
3
2
1

NT

Melhor resposta motora:
• Obedece a comandos
• Localiza dor
• Flexão esquivando da dor
• Flexão anormal: decorticação
• Extensão anormal: descerebração
• Nenhuma (fácido)

Melhor resposta motora:
• Obedece a comandos
• Localiza dor
• Flexão normal
• Flexão anormal
• Extensão
• Nenhuma
• Não testável

6
5
4
3
2
1

NT

Fonte: Banco de Imagens Sanar. Adaptado de: ATLS Student Manual, 10th Edition.

• Sinais de lateralização e lesão medular.
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O objetivo do atendimento inicial é prevenir lesões secundárias; para isso, 
devemos priorizar a oxigenação e perfusão adequadas, e sempre realizar 
movimentação em bloco, até que seja excluída a lesão medular.

E. Exposição
O paciente deve ser despido, para permitir exame físico completo, e deve 

ser realizado controle e manutenção de temperatura, com manta térmica, 
a fim de evitar hipotermia. A temperatura do ambiente também deve ser 
controlada, e os fluídos a serem infundidos, sempre aquecidos. 

É importante lembrar que a hipotermia contribui com coagulopatia e 
disfunção múltipla de órgãos, e deve ser prevenida.

Medidas auxiliares incluem:

• Monitorização eletrocardiográfica;

• Oximetria de pulso;

• Capnografia;

• Gasometria arterial;

• Sonda vesical de demora — débito urinário é um indicador de perfusão 
tecidual, e sua monitorização é importante na avaliação do status he-
modinâmico. A sondagem vesical deve ser sempre realizada, sendo 
as contraindicações: uretrorragia, equimose perineal, deslocamento 
cranial da próstata;

• Sonda naso/orogástrica — realizam descompressão gástrica e dimi-
nuem o risco de broncoaspiração;

• Raio X de tórax, pelve — fazem parte da avaliação inicial, desde que 
não atrasem as condutas;

• FAST e E-FAST.

Avaliação secundária 
Assim que concluída a avaliação primária, e medidas de ressuscitação 

já tomadas, podemos iniciar a avaliação secundária.
A avaliação secundária consiste no exame físico completo e minucioso, 

da cabeça aos pés, a fim de identificar lesões despercebidas na avaliação 
primária. Também inclui a história clínica do paciente.
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Podemos utilizar o mnemônico AMPLA para obter história:

• A. Alergia.

• M. Medicamentos de uso habitual.

• P. Passado médico e prenhez.

• L. Líquidos e alimentos ingeridos recentemente.

• A. Ambiente e eventos relacionados ao trauma.

Durante a avaliação secundária, podemos realizar exames diagnósticos 
específicos, desde que o estado hemodinâmico esteja normalizado. O pa-
ciente deve ser monitorizado e constantemente reavaliado. 

Resumo

1. O atendimento sistemático do traumatizado é essencial para acessar 
o paciente de forma rápida e precisa, e, assim, diminuir o número de 
mortes precoces.

2. O atendimento inicial ao traumatizado inclui:

• preparação;

• avaliação primária (ABCDE) e reanimação;

• medidas auxiliares à avaliação inicial;

• avaliação secundária;

• cuidado definitivo/transferência.

3. A sequência da avaliação primária é:

• A. Airway — via aérea e proteção da coluna cervical;

• B. Breathing — respiração e ventilação;

• C. Circulation — circulação com controle de hemorragia;

• D. Disability — disfunção/avaliação neurológica;

• E. Exposure — exposição/controle ambiente.
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4. Durante a avaliação, as condições ameaçadoras à vida devem ser 
tratadas assim que forem identificadas. Após realizado o tratamento, 
o paciente deve ser reavaliado.

5. O paciente deve ser constantemente reavaliado. 

6. A avaliação secundária deve ser realizada quando concluída a avaliação 
primária e medidas de ressuscitação já iniciadas.
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