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Resumo 
 

Objetivos: esse estudo deseja avaliar a adesão de diferentes profissionais de saúde 

ao protocolo assistencial para o atendimento da criança vítima de trauma. Como 

objetivo secundário avaliamos, também, a relação da adesão com desfechos clínicos. 

Métodos: estudo descritivo da assistência ao trauma pediátrico conduzido de Outubro 

de 2017 a Março de 2018 no Hospital João XXIII. A assistência primária ao trauma foi 

observada e foi verificada a adesão ao protocolo assistencial de cada etapa dessa 

assistência. A influência do turno de atendimento, gravidade do paciente e 

especialidade do profissional sobre a adesão ao protocolo foi também avaliada. Por 

fim, analisou-se a relação entre adesão e desfechos, como número de exames 

submetidos, necessidade de tratamento intensivo, necessidade de cirurgia, ventilação 

mecânica, uso de hemocomponentes, tempo de internação e mortalidade. 

Resultados: foram observados 64 pacientes de um total de 274 admissões 

pediátricas em um período de 6 meses. A idade média dos pacientes foi de 7,3 anos. 

40,6% dos pacientes eram vítimas de quedas e a maioria das lesões foram 

classificadas como graves (59,4%). Cinquenta por cento dos atendimentos primários 

foram realizados por cirurgiões, 34,4% por residentes de cirurgia geral e 15,6% por 

pediatras. A média de adesão ao protocolo de atendimento foi de 34,1%. A adesão 

entre cada passo do protocolo foi de 17,2% para o exame da via aérea (A); 59,4% 

para o exame da respiração (B), 95,3% para avaliação neurológica (D) e 18,8% para 

a exposição do paciente (E). Não houve influência significativa na performance do 

exame físico a depender da especialidade e turno de atendimento, no entanto a 

adesão foi menor em pacientes mais graves. Pacientes que foram mais bem 

examinados, independente da gravidade, foram submetidos a menos exames 

tomográficos (área da curva ROC: 0.661; p:0.027). Por fim, não foram observadas 

outras relações significativas entre adesão e desfecho. Conclusão: o estudo 

demonstra que a execução do protocolo de atendimento ao paciente pediátrico vítima 

de trauma é baixa, independente da especialidade. Verificou-se um menor número de 

uso de tomografias, quando uma melhor avaliação do exame físico foi realizada. 

Sugere-se que a avaliação padronizada do paciente deve ser incentivada e pode ser 

uma maneira de reduzir exames radiológicos desnecessários em crianças. 
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Abstract 
 

Objectives: this study aims to quantify the adherence of trauma assessment protocols 

among different types of frontline trauma providers. As a secondary objective, it was 

also evaluated if adherence is associated with improved clinical outcomes for children. 

Methods: A descriptive study of pediatric trauma care in Hospital João XXIII was 

conducted between October 2017 and March 2018. Trauma primary survey 

assessments were observed and adherence to each step of a standardized primary 

assessment protocol was recorded. Adherence to the assessment protocol was 

compared considering different types of providers, the time of presentation, and 

severity of injury. The relationship between protocol adherence and clinical outcomes 

including mortality, length of hospital stay, admission to pediatric intensive care unit, 

use of blood components, need of mechanical ventilation, and number of imaging 

exams performed were also assessed. Results: Emergency Department evaluations 

of 64 patients of 274 pediatric admissions were observed over a period of 6 months. 

The mean patient age was 7.3 years. 40.6% of patients presented due to fall injuries 

and a majority sustained injury categorized as severe (59.4%). 50% of the primary 

assessments were performed by general surgeons, 34.4% by residents in general 

surgery and 15.6% by pediatricians. There was an average adherence rate of 34.1% 

to the trauma primary assessment protocol. Adherence among each specific step 

included airway: 17.2%; Breathing: 59.4%; Circulation: 95.3%; Disability: 28.8%; 

Exposure: 18.8%. No differences between specialties or time of presentation (day vs 

night) were observed as an influencer in physical assessment. Therefore, adherence 

was lower in severe patients than non-severe patients. Patients with a more thorough 

primary assessment, independent of severity, underwent fewer CT scans (ROC curve 

area: 0.661; p:0.027). Finally, no other associations between adherence and outcomes 

were observed. Conclusions: Our study demonstrates that trauma assessment 

protocol adherence among trauma providers is low for both surgeons and non-

surgeons. Thorough initial assessment reduced the use of CT scans, suggesting that 

standardized pediatric trauma assessments may be a way to reduce unnecessary 

radiologic imaging among children. It suggests that a standardized assessment should 

be encouraged, because it could decrease number of unnecessary radiologic exams 

in a child patient.
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Epidemiologia e Importância 
 
Trauma é a principal causa de morte de crianças e adolescentes. A soma de 

todas as outras causas de morte nesta faixa etária não ultrapassa o número de mortes 

consequentes ao trauma (1).  

Aproximadamente 5.000 crianças morrem anualmente no Brasil na faixa etária 

entre 1 e 14 anos, vítimas de trauma. E a mortalidade representa apenas uma 

pequena fração desse problema. Além do número expressivo de mortes, há uma taxa 

de internação de 261 para cada 100.000 habitantes, ou seja, aproximadamente 375 

crianças são internadas por dia no Brasil devido a trauma (1, 2). Estima-se, ainda, 

que, para cada morte decorrente de trauma, há outras 60 admissões para 

observações e/ou tratamentos em pronto atendimentos (3), significando 300.000 

atendimentos pediátricos por ano. Somente em Minas Gerais, a mortalidade de 

crianças e adolescentes por trauma é maior do que a mortalidade infantojuvenil de 

toda a Argentina e do Chile somadas por essa mesma causa. Sendo assim, o trauma 

é o principal problema de saúde de crianças e adolescentes no Brasil (2). 

No entanto, apesar dos números supracitados, o trauma pediátrico ainda é uma 

doença negligenciada e epidêmica, não só no Brasil como mundialmente (4). Mesmo 

nos Estados Unidos, que possuem sistemas de trauma pediátricos bem organizados, 

17,4 milhões de crianças e adolescentes até 15 anos não possuem acesso a esses 

sistemas (5). 

 

1.2 Sistema de Trauma Pediátrico e Centro de Trauma Pediátrico 
 
Um sistema de trauma pediátrico é considerado um dos maiores avanços em 

cuidado da criança vítima de trauma. E ele consiste em (6): 

• presença de hospitais, centros de referência, com equipe especializada e 

multiprofissional e com recursos apropriados para o tratamento do trauma 

pediátrico; 

• estabelecimento de protocolos regionais e específicos para abordagem do 

trauma pediátrico; 
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• incentivo à pesquisa, à educação em trauma pediátrico e a programas de 

prevenção (7); 

• incentivo a programas de reabilitação, uma vez que de 50% a 70% das 

crianças vítimas de trauma necessitam de alguma forma de reabilitação (8); 

• presença de acordos de transferência e regulação intermunicipais. 

O pleno funcionamento desse sistema, como disposto acima, é capaz de 

reduzir de maneira significativa a morbimortalidade infantojuvenil. Nesse sentido, 

trabalhos científicos demonstram que esse sistema diminui: o número de acidentes, o 

tempo de atendimento hospitalar, o número de cirurgias relacionadas a trauma, o 

tempo de recuperação e, por fim, diminui a mortalidade (9–11). 

O cerne desse sistema está no centro de trauma pediátrico (6). É a partir dele 

que os cuidados assistenciais são ofertados, que os programas de prevenção, 

educação e reabilitação são promovidos. E, por fim, são os profissionais desse centro 

que diagnosticarão as lacunas atuais e lutarão por políticas públicas para melhoria do 

sistema. 

Um hospital pode ser considerado um centro de trauma pediátrico nível 1 (o 

que deveria ser o mais bem preparado e equipado), quando há mais de 200 

internações por ano de crianças e adolescentes até 15 anos incompletos (12). Esse 

centro pode ser tanto um hospital pediátrico como, também, pode ser um centro de 

trauma de adultos que atenda crianças, desde que possua recursos específicos para 

este fim. Segundo o American College of Surgeons (ACS), esses recursos seriam: 

serviço de trauma pediátrico com, pelo menos, dois cirurgiões pediátricos horizontais; 

leitos de reanimação pediátricos; equipamentos específicos por idade; registro de 

trauma pediátrico; educação médica continuada e programas de prevenção 

específicos (12). A literatura médica já demonstrou não haver diferença do prognóstico 

da criança de ser atendida em um hospital totalmente pediátrico ou em um hospital de 

adultos que seja preparado conforme os requisitos acima (13). O contrário, também, 

já foi demonstrado: pacientes atendidos em centros de trauma não preparados 

possuem prognóstico pior (13, 14). 

Apesar disso, há ainda poucos sistemas e centros de trauma como o descrito. 

Hospitais preparados para atender o trauma pediátrico são a minoria, além de serem 

centralizados em poucos centros urbanos, dificultando o acesso a toda a população.  
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Outras lacunas referentes ao atendimento a trauma persistem: inconsistências nos 

sistemas de triagem, atrasos nas transferências secundárias e poucos trabalhos na 

literatura sobre o tema — quase nenhum sobre como melhorar esse atendimento e, 

por fim, o sistema como um todo (15, 16). 

Para se ter uma ideia sobre a abrangência dos centros de trauma pediátrico 

nos Estados Unidos, é pertinente citar Athey e colaboradores, que acreditam que 

apenas 6% das emergências americanas têm todo o equipamento e estrutura 

necessários para o atendimento pediátrico. Os autores destacam que 10% dos 

hospitais americanos internam pacientes pediátricos graves sem terem centro de 

terapia intensiva pediátrica e outros 7% utilizam leitos em unidades de tratamento 

intensivo de adultos para admissão de crianças graves (17). Concluíram que as 

emergências pediátricas não estão integradas e que faltam muitas melhorias. 

No Brasil, a realidade não é diferente. A maioria dos atendimentos por trauma 

acontecem em hospitais, em que não há especialidade médica adequada. E quanto 

ao trauma pediátrico, o atendimento se torna menos organizado ainda (18). Os centros 

de trauma, além disso, são restritos a grandes cidades e há, também, falta de 

infraestrutura para tratamento da criança, falta de protocolos assistenciais específicos 

e, até mesmo, falta de confiança desses profissionais em ofertar atendimento 

adequado à população pediátrica (19–22). 

 

1.3 Medindo a Qualidade de Assistência ao Trauma Pediátrico 
 

No Brasil, da mesma forma que no restante do mundo, há escassez de estudos 

sobre epidemiologia do trauma pediátrico e sobre a qualidade de atendimento ao 

paciente com esse quadro (23–25). Não foi encontrado, por exemplo, nenhum estudo 

brasileiro que avalie a qualidade de assistência ao trauma pediátrico, em um centro 

de trauma; muito menos propostas de intervenção para sua melhoria, reforçando a 

negligência da sociedade no mais importante problema de saúde pediátrico. 

Existe, portanto, uma grande lacuna. Como desenvolver um sistema de trauma 

pediátrico para enfrentar o problema? Sendo o cerne do sistema o centro de trauma 

pediátrico, como torná-lo uma referência? Como assegurar sua qualidade de 

tratamento? Por onde começar? 
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Acredita-se que o primeiro passo é entender as particularidades de cada região, 

através de estudos epidemiológicos. É preciso conhecer o mecanismo de trauma mais 

comum, a população mais vulnerável, os segmentos corporais mais afetados (26). 

Apenas com isso consegue-se estimar as prioridades, o número de profissionais e 

especialidades desejados e os programas de prevenção a serem desenvolvidos. O 

segundo passo é caracterizar a qualidade do atendimento atual e do seu centro de 

trauma para reconhecer o que precisa ser melhorado (26). 

Para caracterizar a qualidade de atendimento de um centro de trauma, alguns 

indicadores podem ser avaliados. Os indicadores de qualidade para trauma pediátrico 

mais sugeridos pela literatura são (26): 

• Mortalidade (26);  

• Número de cirurgias de órgãos sólidos (por exemplo, esplenectomia) (27);  

• Tempo para tratamento de traumatismo cranioencefálico (28); 

• Tempo de correção de fratura de fêmur (29). 

Estes são indicadores confiáveis para avaliar a qualidade de um determinado 

hospital ou região. Porém, também são indicadores que não estão sendo utilizados a 

curto prazo, sobretudo a mortalidade, visto que as taxas de óbitos hospitalares podem 

ser baixas, já que a maioria dos óbitos ocorrem fora do hospital (1). Os outros 

indicadores descritos necessitam tempo de investigação, já que dependem de lesões 

específicas, que podem ser raras à análise de um único centro em um pequeno 

espaço de tempo.  

Devido a essas críticas, a adesão ao protocolo assistencial tem se mostrado 

um indicador sensível de qualidade, por estar relacionada com melhores desfechos e 

poder ser avaliada em cada paciente e tratamento decorrente de trauma pediátrico 

(30, 31). 

 

1.4 Protocolo Assistencial como Indicador de Qualidade 
 

O primeiro protocolo assistencial para assegurar cuidados adequados ao 

paciente traumatizado, independente de sua localidade, foi iniciado em 1978 com o 

curso ATLS® (Advanced Trauma Life Support). O ATLS® foi planejado para padronizar 

o atendimento inicial do doente vítima de trauma, independente da especialidade do 
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médico. Desde então, o ATLS® já foi disseminado por mais de 60 países, incluindo o 

Brasil (8).  

Evidenciou-se que essa padronização e consequente educação médica 

continuada melhoram a performance no atendimento, além do prognóstico do 

paciente, diminuindo o tempo de decisão clínica. Especialmente, há uma redução 

importante no tempo para realização de exames e para o tratamento definitivo, 

tornando a adesão ao protocolo um bom indicador para a avaliação da qualidade do 

hospital (32, 33). 

Carter e colaboradores, em estudo retrospectivo conduzido em um centro de 

trauma pediátrico em Washington, foi o primeiro a avaliar a adesão ao protocolo em 

sua instituição. Concluiu que apenas 13,9% dos médicos aderiam a toda a 

metodologia do protocolo ATLS® em sua assistência (30).  

No Brasil, Abib e colaboradores têm sido pioneiros na caracterização da 

qualidade do atendimento do trauma pediátrico. Seu grupo já descobriu que apenas 

60% dos cirurgiões que atendem crianças sentem-se seguros para o atendimento, e 

66% se sentem emocionalmente despreparados ou não possuem material específico 

para a cirurgia (20, 22, 34). Mas, ainda não foi medido o impacto dessa insegurança 

na avaliação inicial e tratamento. Há ainda outros fatores que dificultam o tratamento 

adequado, como os fatores socioeconômicos da família e os aspectos psicológicos 

decorrentes da separação da criança de seus pais (20, 22, 34–36). 

Nesse contexto, este trabalho visa estudar a qualidade de assistência do 

trauma pediátrico, no centro de trauma do estado de Minas Gerais, a partir da análise 

da adesão ao protocolo assistencial.  

Certamente, diagnosticar a qualidade deste atendimento contribuirá para a 

reestruturação do centro de trauma e, assim, do sistema de trauma como um todo, 

diminuindo a morbidade e, consequentemente, a mortalidade das crianças em longo 

prazo. É urgente mais estudos sobre o maior problema de saúde da população 

infantojuvenil. 
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2. OBJETIVOS 
	

Objetivo geral: 

• Identificar a taxa de adesão dos profissionais de saúde ao protocolo de 

atendimento do trauma pediátrico, no centro de trauma referência do 

estado de Minas Gerais, o Hospital João XXIII (HJXXIII). 

 

Objetivos específicos: 

• Identificar possíveis fatores que tenham influenciado na taxa de adesão; 

• Identificar o efeito da adesão sobre desfechos clínicos; 

• Caracterizar o perfil do profissional que atende o trauma pediátrico; 

• Caracterizar a epidemiologia do trauma pediátrico atendido no hospital. 

• Sugerir propostas para melhoria do atendimento ao trauma pediátrico a 

partir dos resultados descritos. 
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3. MÉTODO 
 

3.1 Aprovação em Comitê de Ética, Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido e Inserção na Plataforma Brasil 
 

Em Junho de 2017, o projeto foi aprovado pelos serviços de Cirurgia Geral e 

do Trauma e de Pediatria do HJXXIII. Foi, então, encaminhado para o Comitê de Ética 

da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pela 

administração do Hospital João XXIII, sendo aprovado conforme Parecer 094B/2017. 

Seguiu-se a isso seu cadastro na Plataforma Brasil, quando então foi adicionada a 

Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, como instituição 

coparticipante. A aprovação pode ser conferida na Plataforma Brasil, número: 

73087617.2.0000.5119 (anexo 1). Cópia da aprovação do Comitê de Ética pode ser 

visualizada no anexo 2. 

Cartas-convites foram enviadas aos profissionais de saúde que atuam na Sala 

de Politraumatismo do Hospital João XXIII, além de terem sido realizadas 

apresentações sobre a pesquisa em reuniões das equipes de Cirurgia Geral e da 

Pediatria. 

O profissional participante preencheu o termo de consentimento livre e 

esclarecido (conforme anexo 3), que permitiu a observação do seu atendimento por 

um estudante de Medicina. Garantiu-se a preservação da identidade do médico. Não 

houve recusa de participação por parte dos médicos do serviço ao longo do projeto. 

 

3.2 Tipo de Estudo 
 

Trata-se de um estudo descritivo. 

 

3.3 Cenário do Estudo 
 

No estado de Minas Gerais, o hospital referência para trauma é o Hospital João 

XXIII. O hospital é reconhecido pela sua relevância no atendimento de trauma, tendo 

sido eleito, em 2013, o melhor hospital de emergência do país em pesquisa realizada 

pelo Ministério da Saúde, além de já ter sido considerado um dos maiores hospital 



11 
	

	
	

para trauma da América Latina (37, 38). São realizados por mês: 8.300 atendimentos 

médicos, 540 cirurgias e 980 internações. Além de atender a demanda espontânea, o 

hospital participa da rede de urgência e emergência da cidade e do estado, recebendo 

pacientes transferidos de outras unidades de saúde. Na rede municipal, ele é 

responsável pelo atendimento de todos os pacientes pediátricos com queimaduras, 

traumas cranioencefálicos (TCE) moderados a graves, politraumatismo com TCE, 

além de ser referência para 5 das 9 macrorregiões de Belo Horizonte. Na rede 

estadual, o hospital é responsável por todos os casos de trauma pediátrico quando o 

hospital mais equipado de uma macrorregião exceder as suas capacidades de 

atendimento, seja por número excessivo de doentes ou por falta de recurso. Nesse 

caso, o doente é transferido via central de regulação, após contato com o coordenador 

de plantão (39). 

Vinte por cento dos atendimentos do HJXXIII correspondem à população 

infantojuvenil. São atendidos casos de trauma contuso, trauma penetrante, acidentes 

com animais, queimaduras, pequenas suturas, ingestão de corpos estranhos, além de 

outros casos clínicos que chegam sob demanda espontânea. São 8 leitos de terapia 

intensiva pediátrica e 10 leitos de internação pediátrica (40). 

O hospital pode ser considerado um centro de trauma de referência para todas 

as faixas etárias, sendo classificado como um hospital nível 1 de atendimento à 

criança traumatizada, segundo o critério do ACS, independente de ser um hospital 

que atende majoritariamente adultos (12). 

 

3.4 Elaboração da Pesquisa 
 

Diante dos fatos apresentados e considerando que a intervenção mais rápida 

para o fortalecimento de um sistema de trauma pediátrico em Minas Gerais seria 

melhorar a qualidade do atendimento das crianças que chegam ao hospital de 

referência, decidiu-se compreender a situação atual do hospital em relação ao trauma 

pediátrico. Para isso, a pesquisa almejou: 

• Avaliar a qualidade de atendimento à criança vítima de trauma, através da 

taxa de adesão ao protocolo assistencial; 

• Identificar fatores que influenciaram na taxa de adesão, sendo eles: 

o Especialidade do profissional que realizou o primeiro atendimento; 
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o Gravidade do paciente à admissão; 

o Turno de atendimento (manhã, tarde, noite) da admissão do paciente. 

• Identificar o efeito da adesão sobre critérios de desfecho: 

o Tempo de internação em enfermaria e centro de terapia intensiva; 

o Tempo de ventilação mecânica; 

o Uso de hemocomponentes; 

o Necessidade de cirurgia; 

o Número total de exames de imagem (radiografias, ultrassonografias e 

tomografias) realizados nas primeiras 24 horas; 

o Número de tomografias realizadas nas primeiras 24 horas; 

o Óbito. 

• Caracterizar a epidemiologia do trauma pediátrico atendido no HJXXIII; 

• Identificar o perfil do profissional que atende esse público; 

 

3.4.1 Amostra 
 

3.4.1.1 Critérios de Inclusão 
 

• Crianças e adolescentes de 0 a 14 anos; 

• Vítimas de trauma (ou seja, diagnóstico enquadrado no capítulo XIX ou XX 

do Código Internacional de Doenças); 

• Atendidos na Sala de Politraumatismo do hospital. Os pacientes atendidos 

nessa sala são triados pela equipe de enfermagem de acordo com o 

Protocolo de Manchester (41) como paciente emergente (vermelho) ou 

muito urgente (laranja). O Protocolo de Manchester possui mais de 50 

fluxogramas de classificação (exemplos: fluxograma para o bebê doente, 

fluxograma para o trauma cranioencefálico) e depende, portanto, da 

anamnese apresentada na hora da triagem. O fluxograma mais utilizado 

em casos de trauma é o fluxograma para trauma maior, que considera 

casos de emergência (vermelho) e muito urgentes (laranja): pacientes com 

comprometimento de via aérea, consciência alterada, dispneia, choque, dor 

importante (maior ou igual a 6 na escala analógica de dor) e mecanismo de 

trauma significativo (41); 
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• O atendimento foi observado por um estudante da equipe; 

• O atendimento foi realizado por um cirurgião, pediatra ou residente do 

serviço; 

• Os profissionais de saúde participantes deveriam ter TCLE assinado. 

 

3.4.1.2 Critérios de Exclusão 

 

• Pacientes com 15 anos ou mais; 

• Outra classificação do Protocolo de Manchester: azul, verde ou amarelo; 

• Pacientes que receberam atendimento e diagnóstico em outros serviços e 

que foram encaminhados para avaliação de especialidades, por exemplo, 

neurocirurgia e cirurgia plástica. 

• Urgências e emergências não traumáticas. 

 

3.4.1.3 Cálculo do Número Amostral e Tempo de Coleta 

 

O projeto inicial utilizou como principal indicador de qualidade a adesão aos 

protocolos assistenciais, baseado, sobretudo, no ATLS®. A hipótese nula considerada 

foi que os médicos aderissem ao protocolo e a alternativa foi que não houvesse 

adesão ao protocolo. 

O trabalho de Carter e colaboradores (30), similar ao proposto, encontrou uma 

adesão de 13,9% de todas as tarefas investigadas em estudo retrospectivo. 

Os autores deste projeto esperavam encontrar uma adesão de 10% em todos 

os critérios estabelecidos neste centro de trauma mineiro. 

Calculou-se, então, o número amostral a partir da hipótese de que 20% dos 

médicos aderissem ao protocolo, com uma margem de erro de 10%, uma margem 

considerada razoável para o tema proposto. O número amostral obtido foi de 62 

pacientes. 

Para estimar o tempo de coleta e decidir sobre a forma de coletar esses dados, 

o pesquisador principal observou a média dos pacientes até 14 anos completos 

admitidos na sala de traumatismo durante duas semanas, em estudo piloto. Observou, 

também, a frequência desses atendimentos durante os diversos dias da semana e o 

período de atendimento (manhã, tarde e noite). 
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Os resultados do estudo piloto mostraram um atendimento médio de 1,8 criança 

vítima de trauma por dia, atendidas na Sala de Politraumatismo e distribuídas de forma 

homogênea durante os dias da semana, havendo um maior atendimento durante o 

turno vespertino. 

Assim, o autor responsável convocou estudantes de Medicina da Universidade 

Federal de Minas Gerais para participar do projeto. Dez estudantes foram 

selecionados e distribuídos em plantões, conforme a escala abaixo: 

 
Quadro 1. Escala dos acadêmicos para a coleta de dados 

 

Números romanos correspondem aos acadêmicos (acadêmico I, acadêmico II). 

 

Foi obrigatória a presença dos alunos em pelo menos um dos dias da semana, 

respeitando a proporção de, pelo menos, 3 alunos durante o turno da manhã, 4 à tarde 

(frequência observada maior neste turno) e 3 à noite. Essa medida (distribuição dos 

alunos em todos os dias da semana) foi realizada a fim de diminuir o viés de coleta. 

Não seria possível distribuir aleatoriamente os alunos na escala, através de sorteio, 

uma vez que a grade curricular universitária é prioridade e optou-se pela cobertura 

parcial do plantão noturno devido à distribuição da incidência observada no piloto. 

Com esse turno de plantões, garantiu-se a observação dos atendimentos pelos alunos 

em 32% das horas semanais dos plantões. 

Considerando a média de atendimento observada pelo pesquisador 

responsável no estudo piloto de 1,8 atendimento por dia, em 180 dias (6 meses) 

esperava-se o atendimento de 324 pacientes com o perfil do estudo. Uma vez que os 

alunos estavam cobrindo 32% das horas semanais, estimou-se que estes 

observariam, então, 104 atendimentos, de forma prospectiva, número superior ao 

número amostral estimado de 62 pacientes. Dessa forma, definiu-se o período de 

coleta de 6 meses. 

 

 

Turno Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
Manhã  
(7-13h)   III  VII IX  

Tarde 
(13-19h) I  IV V   X 

Noite 
(19-23h)  II  VI VIII 	  
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3.4.2 Treinamento dos Alunos para a Coleta dos Dados 
 

Os acadêmicos foram devidamente treinados e registrados na Plataforma 

Brasil e no diretório de grupos de pesquisa da Plataforma Lattes (grupo de pesquisa: 

“Cirurgia Pediátrica: Assistência, Qualidade e Impacto Social”).  

Eles ficaram responsáveis por coletar dados referentes ao atendimento dos 

profissionais de saúde (variáveis coletadas podem ser conferidas no protocolo de 

pesquisa, anexo 4), de acordo com a escala de plantão estabelecida.  

As principais variáveis relacionadas à assistência foram coletadas a partir da 

observação do atendimento médico. As variáveis epidemiológicas, numéricas — 

como o registro de dados vitais — e os desfechos clínicos foram coletados por meio 

do prontuário eletrônico. Todos os pacientes com os critérios de inclusão foram 

acompanhados diariamente até a alta, para o registro, sobretudo, dos desfechos 

clínicos. 

O aluno pesquisador observou o atendimento, à distância necessária para não 

influenciar no atendimento. Pediu-se dispensa do TCLE para os pacientes, visto que 

não interferiu no tratamento deles (conforme carta de dispensa no anexo 5). O TCLE 

foi ofertado apenas aos profissionais de saúde.  

Como o estudante é uma figura neutra, em relação, por exemplo, ao 

pesquisador responsável (que foi residente do serviço e possui formação em Cirurgia 

Pediátrica), acredita-se que isso interferiu menos na rotina de atendimento do 

profissional, evitando-se um eventual constrangimento. 

Ressalta-se que os estudantes foram treinados através de dois cursos (teórico 

e prático) pelo pesquisador responsável, que é instrutor do ATLS®, além de na época 

ser organizador do curso do American College of Surgeons voltado para acadêmicos, 

chamado TEAM (Trauma Evaluation and Management). Portanto, o orientador possui 

grande experiência em treinamento. O trabalho foi facilitado, uma vez que todos os 

alunos possuíam interesse no tema e já haviam cursado as disciplinas na faculdade 

sobre trauma. 

O pesquisador responsável acompanhou a coleta de dados em uma fase 

experimental, até o momento em que os alunos se sentiram seguros em coletar esses 

dados sozinhos. O pesquisador ficou disponível através do telefone para esclarecer 
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as dúvidas surgidas no momento do atendimento. Tais medidas foram tomadas para 

diminuir os vieses de coleta.  

Ao final da pesquisa, o pesquisador responsável reavaliou todos os protocolos 

coletados e os prontuários médicos. Os dados foram coletados através da plataforma 

RedCap, disponível no site da Federação Mundial de Cirurgiões Pediátricos 

(www.wofaps.org/redcap/redcap_v7.6.5). 

 

3.4.3 Definição de Adesão ou Não ao Protocolo de Atendimento ao 
Paciente Vítima de Trauma 
 
Dois protocolos são recomendados para o atendimento da criança e 

adolescente vítima de trauma no hospital: o protocolo ATLS® (8) para o atendimento 

inicial e o protocolo próprio do hospital, que oferece suporte para a continuidade do 

tratamento após o atendimento inicial (42). 

Para determinar a adesão aos protocolos assistenciais durante o atendimento 

primário, criou-se o protocolo de pesquisa, que avaliava se o médico seguia pontos 

considerados essenciais desses protocolos (anexo 3). O protocolo de pesquisa foi 

também construído baseado na pesquisa publicada por Carter (30) e no guia de 

orientações para otimizar o atendimento do paciente traumatizado do Colégio 

Americano de Cirurgiões (12). 

Considerou-se a não adesão a um passo do protocolo assistencial quando o 

médico deixou de seguir etapas críticas da rotina de atendimento estabelecido, 

conhecida como ABCDE. Ficou definido como não adesão quando: 

• A (via aérea):  

o o profissional não protegeu a coluna do paciente que estava sem 

imobilização ou; 

o não ofertou oxigênio ao paciente grave (conforme critérios da seção 

3.4.4). Observação: pacientes em ventilação mecânica foram 

considerados adequados em relação à oferta de oxigênio. 

• B (respiração):  

o o profissional não aferiu a frequência respiratória (FR) ou; 

o não auscultou o tórax do paciente. 

• C (circulação):  
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o o profissional não aferiu a frequência cardíaca (FC) ou; 

o não iniciou reposição volêmica quando a FC e/ou a pressão arterial 

(PA) e/ou o tempo de enchimento capilar estavam alterados. 

• D (neurológico):  

o o profissional não calculou o valor na Escala de Coma de Glasgow 

(ECG). 

• E (exposição):  

o o profissional não examinou o dorso do doente ou; 

o não protegeu contra hipotermia os pacientes graves (conforme 

critérios do próximo tópico). Para proteger contra hipotermia, o 

profissional deveria cobrir o paciente com uma manta após a 

avaliação. 

Por fim, verificou-se se o profissional aferiu todos os dados vitais considerados 

essenciais (FC, FR, ECG e peso). Esse grupo de dados foi chamado de “Dados vitais”. 

 

3.4.4 Formação de Grupos para Identificação de Possíveis Fatores que 
Possam Ter Influenciado na Taxa de Adesão: 
 
 Para a análise dos fatores que possam ter influência na taxa de adesão, três 

grupos foram considerados: 

• Especialidade: os profissionais foram divididos em cirurgiões, pediatras, 

residentes de cirurgia e outros profissionais. 

• Gravidade: pacientes foram divididos em graves e não graves segundo os 

seguintes critérios para gravidade (34): 

o ECG <15; 

o necessidade de tomografia computadorizada (TC); 

o necessidade de via aérea definitiva; 

o RTS (Revised Trauma Score) <7 ou PTS (Pediatric Trauma Score) <8; 

o hemodinamicamente anormal; 

o necessidade de cirurgia imediata; 

o necessidade de internação; 

o óbito. 
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• Turno de atendimento: pacientes foram classificados como tendo chegado 

no período da manhã (7 às 13 horas), tarde (13 às 19 horas) ou noite (19 

às 23 horas). 

 

3.4.5 Critérios de Desfecho 
 

Critérios de desfecho foram estabelecidos, a fim de comparar a 

morbimortalidade dos pacientes entre os grupos anteriormente descritos. Os critérios 

escolhidos foram: 

• tempo de internação (em dias); 

• tempo de permanência em centro de terapia intensiva (CTI, em dias); 

• tempo de ventilação mecânica (VM, em dias); 

• número de bolsas de sangue; 

• número de exames de imagem e tomografia solicitados nas primeiras 24 

horas; 

• óbito. 

 

3.5 Caracterização dos Profissionais que Atenderam os Pacientes 
 

Durante o período da pesquisa foram enviados questionários aos médicos 

através de correio eletrônico (anexo 6) para obtenção dos seguintes dados: 

• idade; 

• tempo de formação; 

• taxa de realização de cursos de suporte básico à vida em trauma e pediatria 

(ATLS® e PALS®); 

• nível de confiança para o atendimento e realização de procedimentos em 

crianças; 

• tipo de especialidade realizada; 

• número de atendimento médio de pacientes pediátricos vítimas de trauma 

por semana; 

• identificação das dificuldades pessoais no atendimento à criança vítima de 

trauma. 
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3.6 Caracterização dos Pacientes Atendidos 
 

As características em estudo são apresentadas no quadro 2. As variáveis 

indicadas com asterisco foram apenas descritas, não sendo comparadas. Protocolo 

de pesquisa usado pelos estudantes para a coleta, encontra-se no anexo 4. 
Quadro 2. Características avaliadas 

Nome da característica Forma Informações 
Gênero Qualitativa F, se feminino; M, se masculino 

Mecanismo* Qualitativa 

0, se queda; 1, se AVM; 2, se 
atropelamento; 3, se bicicleta; 4, 

se queimadura; 5 se trauma 
penetrante; 6, se outros 

Turno Qualitativa 0, se manhã; 1, se tarde; 2, se 
noite 

Idade (anos) Quantitativa - 
Tipos de trauma* Qualitativa A definir 
Tipos de cirurgia* Qualitativa A definir 

Especialidade Qualitativa 0, se cirurgião; 1, se residente; 
2, se pediatra 

Paciente grave Qualitativa 0, se não; 1, se sim 
ECG Qualitativa 0, se < 15; 1, se ≥ 15 
Uso de tomografia Qualitativa	 0, se não; 1, se sim 
Via aérea definitiva Qualitativa 0, se não; 1, se sim 
Choque Qualitativa 0, se não; 1, se sim 
Cirurgia imediata Qualitativa 0, se não; 1, se sim 
Internação Qualitativa 0, se não; 1, se sim 
CTI Qualitativa 0, se não; 1, se sim 
Óbito Qualitativa	 0, se não; 1, se sim 
Adesão A, B, C, D e E Qualitativa	 0, se não; 1, se sim 
Dados vitais Qualitativa 0, se não; 1, se sim 
Porcentagem da adesão Quantitativa - 
Número de exames (24 horas) Quantitativa	 - 

Internação (dias) Quantitativa/ 
Qualitativa	 0, se não; 1, se sim	

Tempo de CTI (dias) Quantitativa/ 
Qualitativa	 0, se não; 1, se sim	

Sangue (bolsas) Quantitativa	 - 
Tempo de ventilação mecânica (dias) Quantitativa	 - 
Número de exames Quantitativa	 - 

Dificuldade Qualitativa	 0, se nenhuma; 1, se emocional; 
2, se técnica; 3, se material 

PALS® Qualitativa	 0, se não; 1, se sim 

ATLS® Qualitativa	 0, se não; 1, se sim 

Necessidade de curso Qualitativa	 0, se não; 1, se sim 
Tempo de formação (anos) Quantitativa	 - 
Atendimento semanal Quantitativa	 - 
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3.7 Análise Estatística 
 

A análise compreendeu duas etapas: 

Primeiramente, a análise descritiva, que se refere à demografia dos pacientes 

admitidos; além das taxas de adesão dos profissionais aos protocolos. 

Em segundo lugar foram feitas comparações entre: 

• especialidade e adesão a protocolos; 

• especialidade e gravidade; 

• especialidade e desfecho dos pacientes; 

• gravidade e adesão a protocolos; 

• gravidade e desfecho dos pacientes; 

• turno de atendimento e adesão a protocolos; 

• turno de atendimento e desfecho dos pacientes. 

O gênero, mecanismo de trauma, turno, idade, diagnóstico segmentar do 

trauma (por exemplo, trauma facial ou trauma pélvico) e necessidade de cirurgia são 

descritos com o objetivo de apresentar o perfil demográfico dos pacientes avaliados. 

Os resultados foram obtidos utilizando-se frequências e porcentagens para as 

características qualitativas e medidas de tendência central (média e mediana) e 

medidas de dispersão (desvio padrão) para as quantitativas. Foram feitos histograma 

e gráfico box plot para a idade. 

As comparações entre os profissionais e as características qualitativas foram 

realizadas por meio do teste Qui-Quadrado de Pearson ou pelo teste Exato de Fisher 

(nos casos com frequência esperada inferior a 5). As associações foram quantificadas 

pela OR (Odds Ratio), com seus respectivos intervalos de 95% de confiança. 

As comparações com as características quantitativas foram realizadas a partir 

do teste F (ANOVA), se as suposições de normalidade e homocedasticidade fossem 

satisfeitas, e pelo teste de Kruskal-Wallis, caso contrário. A normalidade foi avaliada 

por meio do teste Shapiro-Wilk, e a homocedasticidade pelo teste de Levene. 

Quando foi constatada diferença com significância estatística na comparação 

entre os profissionais, foram realizadas comparações entre eles dois a dois com o 

objetivo de localizar as diferenças. Foi utilizado o teste t-Student nos casos em que 

se utilizou o teste F (ANOVA), ou o teste Mann-Whitney, nos casos em que se adotou 
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o Kruskal-Wallis, corrigindo-se também o nível de significância pelo método de 

Bonferroni ou pelo de Tukey.  

 As comparações das características de interesse com o turno foram realizadas 

através da mesma metodologia proposta no parágrafo acima, uma vez que, assim 

como a variável “profissionais”, o “turno” é uma característica qualitativa composta de 

três categorias.  

As comparações entre a avaliação do paciente ser ou não ser grave (duas 

categorias) e as características qualitativas foram realizadas por meio do teste Qui-

Quadrado de Pearson ou teste Exato de Fisher (nos casos com frequência esperada 

inferior a 5). As associações foram quantificadas pela OR (Odds Ratio), com seus 

respectivos intervalos de 95% de confiança. 

As comparações das características de interesse com o perfil dos profissionais 

foram realizadas por meio da mesma metodologia disposta acima, uma vez que, 

assim como a variável “gravidade”, foram avaliadas duas especialidades (cirurgiões e 

pediatras). 

A variável “porcentagem de adesão” foi determinada a partir da soma de 

ocorrência dos itens “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “Dados vitais” e sua relação com o máximo 

que poderia ser obtido nesta pontuação (total igual a 6). 

A porcentagem de adesão ao protocolo foi avaliada em relação ao número de 

exames e do tempo de internação a partir do cálculo do coeficiente de correlação de 

Pearson (paramétrico) ou Spearman (não paramétrico).  

Foi construída uma curva ROC para analisar se o aumento da adesão ao 

exame físico estava relacionado a menor solicitação de tomografia. Analisou-se, 

também, o melhor ponto de corte dessa característica, ponderando sensibilidade e 

especificidade. Assim, foi descoberto a partir de qual porcentagem de adesão menos 

tomografias foram realizadas. 

As análises estatísticas foram realizadas nos programas R versão 3.2.5, 

MINITAB e PASW Statistics — SPSS versão 18. Foi considerado um nível de 

significância de 5%.  
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4. RESULTADOS 
 

4.1 Análise Descritiva 
 

No período de Outubro de 2017 a Março de 2018, foram observados 69 

pacientes de um total de 274 pacientes admitidos no hospital com os critérios de 

inclusão. Dos 69 pacientes, 5 foram excluídos por terem sido atendidos por outros 

profissionais que não o pediatra, cirurgião ou residente de cirurgia. 

Nesta seção são apresentadas as análises descritivas do gênero, mecanismo, 

turno, idade, tipos de trauma e cirurgia dos pacientes atendidos. As características 

qualitativas são descritas através de frequência e porcentagem (n (%)); e a idade, 

única variável quantitativa, por meio da média, desvio padrão e mediana (média ± D. 

P. (mediana)). 

Do total, 23 (35,9%) pacientes eram do gênero feminino e 41 (64,1%) do 

masculino; 26 (40,6%) pacientes foram internados por terem sofrido quedas, 13 

(20,3%) por acidente por veículo automotor (AVM), 12 (18,7%) por atropelamento, 7 

(10,9%) por acidentes com bicicleta, 2 (3,2%) por queimaduras, 1 (1,6%) por trauma 

penetrante e 3 (4,7%) por outros mecanismos que não os relatados; 12 (18,7%) 

atendimentos foram realizados no turno da manhã, 33 (51,6%) no turno da tarde e 19 

(29,7%) no turno da noite. Os pacientes tinham, em média, 7,3 anos, com desvio 

padrão de 4,1 e mediana de 8 anos (tabela 1).  
Tabela 1. Descrição do gênero, mecanismo, turno e idade, dos pacientes pediátricos observados 
no HJXXIII, entre Outubro de 2017 e Março de 2018 
 

Características Descrição 
Gênero  

Feminino 23 (35,9) 
Masculino 41 (64,1) 

Mecanismo  
Queda 26 (40,6) 
AVM 13 (20,3) 
Atropelamento 12 (18,7) 
Bicicleta 7 (10,9) 
Queimadura 2 (3,2) 
Trauma penetrante 1 (1,6) 
Outros 3 (4,7) 

Turno  
Manhã 12 (18,7) 
Tarde 33 (51,6) 
Noite                                                                                                                                            19 (29,7) 

Idade (anos) 7,3 ± 4,1 (8,0) 
AVM: acidente por veículo automotor. 
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A idade é descrita graficamente por meio do histograma e box plot na figura 1 

e na figura 2, respectivamente.  

Observa-se a distribuição dos pacientes em todas as idades avaliadas (figura 

1). Tem-se que 25% dos pacientes tinham até 4 anos (1º Quartil), 50% dos pacientes 

tinham até 8 anos (mediana) e 75% dos pacientes tinham até 10 anos (3° Quartil). 
 

  
Figura 1: Histograma da idade  Figura 2: Box plot da idade 

	
A tabela 2 mostra outras características dos pacientes analisados no estudo. 

Observa-se que a minoria dos pacientes apresentou trauma cranioencefálico com 

alteração da ECG. Além disso, foram solicitadas tomografias para 48,4% dos 

pacientes e 93,5% dos pacientes submetidos a tomografia realizaram tomografia de 

crânio, mesmo a maioria apresentando TCE leve (ECG>12). 

A minoria dos pacientes também apresentou choque, necessidade de cirurgia 

imediata, internação em enfermaria ou em centro de terapia intensiva (CTI).  

Quando observados outros desfechos, constatamos uma média de 2,3 exames 

de imagem por paciente. Apesar de a média de internação ser de 2,6 dias, a maioria 

dos pacientes não necessitou internação (mediana de 0), assim como não 

necessitaram uso de hemocomponentes e ventilação mecânica. 
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Tabela 2. Perfil dos pacientes vítimas de trauma, menores do que 15 anos, atendidos no HJXXIII 
entre Outubro de 2017 e Março de 2018  
 

Características Frequência e 
porcentagem 

Total de pacientes 64 (100,0) 
  
ECG (< 15) 8 (13,1) 
Uso de tomografia 31 (48,4) 
Via Aérea Definitiva 2 (3,1) 
Choque 7 (10,9) 
Cirurgia imediata 2 (3,1) 
Internação 14 (23,0) 
CTI 3 (4,9) 
Óbito  0 (0,0) 
Pacientes graves 38 (59,4) 
  

Outros Desfechos 
Média por 
paciente e 
mediana 

Exames (24 horas) 2,3 (2,0) 
Internação (dias) 2,6 (0,0) 
Tempo de CTI (dias) 0,6 (0,0) 
Sangue (bolsas) 0,1 (0,0) 
Tempo de VM (dias) 0,1 (0,0) 

ECG: Escala de Coma de Glasgow; CTI: 
centro de terapia intensiva; VM: ventilação 
mecânica. 

 

Em relação aos tipos de trauma, observou-se que 43 (67,2%) pacientes 

sofreram do tipo cranioencefálico, 18 (28,1%) do facial, 18 (28,1%) do de 

extremidades, 8 (12,5%) do torácico, 8 (12,5%) do abdominal, 4 (6,3%) do cervical, 3 

(4,7%) do pélvico, 2 (3,1%) do medular e 2 (3,1%) do de queimadura. Destaca-se que 

o mesmo paciente pode ter sofrido mais de um tipo de trauma, e, por isso, o total não 

soma 100%. Nessa casuística, 29 pacientes (45%) tiveram mais de um segmento 

corporal acometido, sendo que 24 tiveram TCE mais associação com outro segmento 

corporal (como exemplo: TCE mais trauma de extremidade, TCE mais trauma torácico 

e abdominal). 

 Do total, foram realizadas 2 (3,2%) cirurgias ortopédicas, 1 (1,6%) toracotomia, 

1 (1,6%) laparotomia e 1 (1,6%) cirurgia vascular. Destaca-se que apenas 1 (1,6%) 

paciente foi submetido a dois tipos de cirurgia (ortopédica e vascular). 
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Tabela 3. Descrição dos tipos de trauma e de cirurgia dos pacientes pediátricos observados no 
HJXXIII, entre Outubro de 2017 e Março de 2018 
 

Características Descrição 
Tipos de trauma  

Cranioencefálico 43 (67,2) 
Facial 18 (28,1) 
Extremidades 18 (28,1) 
Torácico 8 (12,5) 
Abdominal 8 (12,5) 
Cervical 4 (6,3) 
Pélvico 3 (4,7) 
Raquimedular 2 (3,1) 
Queimadura 2 (3,1) 

Tipos de cirurgia  
Ortopédica 2 (3,2) 
Toracotomia 1 (1,6) 
Laparotomia 1 (1,6) 
Vascular 1 (1,6) 

	
	
4.2 Análise Inferencial 
 
4.2.1 Comparação entre Especialidades 

 

A tabela 4 apresenta as comparações entre as características de interesse 

avaliadas nos pacientes vítimas de trauma e a especialidade dos profissionais que os 

atenderam.  

Dos 64 pacientes, 32 (50,0%) foram atendidos por cirurgiões, 22 (34,4%) por 

residentes e 10 (15,6%) por pediatras. Especifica-se que cirurgiões e pediatras são 

profissionais com residência médica e residentes são residentes de segundo ano da 

cirurgia geral que realizam estágio optativo no hospital. A idade dos pacientes era, em 

média, de 7,3 anos com desvio padrão de 4,1 e mediana de 8 anos; 41 (64,1%) eram 

do gênero masculino; 8 (13,1%) apresentaram ECG inferior a 15; 31 (48,4%) fizeram 

uso de tomografia; 2 (3,1%) necessitaram via aérea definitiva; 7 (10,9%) sofreram 

choque; 2 (3,1%) foram submetidos a cirurgia imediata; 14 (23,0%) foram internados; 

3 (4,9%) foram internados no CTI; nenhum veio a óbito; 38 (59,4%) foram 

considerados pacientes graves. 

Observa-se que as características idade, sexo, internação e CTI diferem entre 

as especialidades (valores-p iguais ou inferiores a 0,05). Os valores-p das 

comparações das especialidades duas a duas são apresentados na tabela 5. Apenas 
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os casos com significância estatística (valor-p em negrito) tiveram associação 

quantificada.  

Os pacientes atendidos pelos cirurgiões e residentes são 3,7 anos mais velhos 

que os atendidos pelos pediatras (IC95%: 0,33 a 7,16 e 0,12 a 7,31, respectivamente). 

A idade dos pacientes atendidos por cirurgiões e residentes não diferem entre si. 

Os residentes tiveram, aproximadamente, 8 vezes a chance de terem atendido 

pacientes do sexo masculino em comparação com os pediatras (IC95%: 1,48 a 42,58). 

O gênero dos pacientes atendidos por trauma não diverge quando comparados 

cirurgiões e residentes e cirurgiões e pediatras. 

Os pediatras tiveram 10 vezes a chance de terem atendido pacientes que foram 

internados em comparação com os residentes (IC95%: 1,48 a 67,55). A frequência de 

internação não apresenta diferenças quando comparados cirurgiões e residentes e 

cirurgiões e pediatras. 

Os pediatras tiveram mais chance de terem atendido pacientes que foram 

encaminhados ao CTI do que os cirurgiões; entretanto, esta associação não pode ser 

quantificada devido à casela nula (não há pacientes que foram internados no CTI entre 

aqueles atendidos por cirurgiões). A frequência de internação no CTI não apresenta 

divergências quando comparados cirurgiões e residentes e residentes e pediatras. 

Nenhum paciente veio a óbito, e, portanto, a comparação com a especialidade 

não pôde ser realizada. 

 
 

Tabela 4. Perfil dos pacientes vítimas de trauma, menores do que 15 anos, atendidos no HJXXIII, 
de acordo com a especialidade, entre Outubro de 2017 e Março de 2018   

Características Total Especialidade Valor-p Cirurgião Residente Pediatria 
Total de pacientes 64 (100,0) 32 (50,0)  22 (34,4) 10 (15,6)  
      
Idade (anos) 7,3±4,1 (8,0) 7,8±3,9 (8,5) 7,8±3,9 (8,0) 4,1±4 (2,5) 0,0271 
Sexo (masculino) 41 (64,1) 21 (65,6) 17 (77,3) 3 (30,0) 0,0364 
      
ECG (< 15) 8 (13,1) 6 (19,4) 2 (9,1) 0 (0,0) 0,3714 
Uso de tomografia 31 (48,4) 15 (46,9) 12 (54,5) 4 (40,0) 0,8384 
Via Aérea Definitiva 2 (3,1) 1 (3,1) 0 (0,0) 1 (10,0) 0,4054 
Choque 7 (10,9) 4 (12,5) 1 (4,6) 2 (20,0) 0,3084 
Cirurgia imediata 2 (3,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (20,0) 0,1434 
Internação 14 (23,0) 7 (24,1) 2 (9,1) 5 (50,0) 0,0404 
CTI 3 (4,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (30,0) 0,0034 
Óbito  0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) - 
Pacientes graves 38 (59,4) 20 (62,5) 12 (54,5) 6 (60,0) 0,8874 

1: F(ANOVA); 4: Teste Exato de Fisher; -: não realizado. ECG: Escala de Coma de Glasgow. 
CTI: centro de terapia intensiva. 
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Tabela 5. Comparações das especialidades duas a duas  
 

Características Especialidade Especialidade 
Residente Pediatra 

Idades (anos)    
 Cirurgião 1,0001 0,0281 
 Residente  0,0411 
Sexo    
 Cirurgião 0,5452 0,0702 
 Residente  0,0172 
Internação     
 Cirurgião 0,2682 0,2322 
 Residente  0,0172 
CTI    
 Cirurgião 1,0002 0,0132 
 Residente  0,0242 

1: Tukey (nível de significância = 0,05); 2: Método de Bonferroni (nível de 
significância = 0,017). CTI: centro de terapia intensiva. 

 
 

A tabela 6 apresenta as comparações entre as características que compõem a 

adesão e os desfechos observados nos pacientes vítimas de trauma e a especialidade 

dos profissionais que os atenderam. 

Em relação à adesão, nenhum profissional apresentou adesão completa ao 

protocolo; 8 (12,5%) preencheram os requisitos do item A; 11 (17,2%) do item B; 38 

(59,4%) do item C; 61 (95,3%) do item D; 12 (18,8%) do item E; 1 (1,6%) dos dados 

vitais; a porcentagem de adesão foi, em média, de 34,1%, com desvio padrão de 

17,9% e mediana de 33,3%. 

Quanto ao desfecho, observa-se que os pacientes foram submetidos a, em 

média, 2,3 exames, com desvio padrão de 1,7 e mediana de 2 exames; ficaram 

internados, em média, por 2,6 dias, com desvio padrão de 8 e mediana de 0 dia; ficam 

no CTI, em média, 0,6 dia, com desvio padrão de 3,1 e mediana de 0 dia; utilizaram, 

em média, 0,1 bolsa de sangue, com desvio padrão de 0,4 e mediana de 0 bolsa; 

usaram VM por, em média, 0,1 dia, com desvio padrão de 0,9 e mediana de 0 dia. 

Observa-se que os itens E (adesão) e o número de exames diferem entre as 

especialidades (valores-p iguais ou inferiores a 0,05). Os valores-p das comparações 

das especialidades duas a duas são apresentados na tabela 7. Apenas os casos com 

significância estatística (valor-p em negrito) tiveram associação quantificada.  

Os pediatras tiveram, aproximadamente, 9 vezes a chance de terem cumprido 

o item E da adesão em comparação com os cirurgiões (IC95%: 1,30 a 77,89). A 

frequência de adesão do item E não diverge quando comparados cirurgiões e 

residentes e residentes e pediatras. 
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Os pacientes atendidos pelos cirurgiões e residentes foram submetidos a mais 

exames do que aqueles atendidos por pediatras. A mediana dos cirurgiões e 

residentes é 2 unidades maior que a dos pediatras (IC95%: 1,0 a 3,0 para os dois 

casos). 

Destaca-se que nenhum profissional teve adesão completa ao protocolo e, por 

isso, a comparação com a especialidade não pôde ser realizada, assim como ocorreu 

com o óbito. Todos os pacientes atendidos pelos cirurgiões e residentes não 

internaram no CTI, não utilizaram bolsas de sangue e não usaram VM, logo as 

comparações não foram realizadas. 

	 
Tabela 6. Adesão ao protocolo de acordo com especialidade e desfecho dos pacientes vítimas 
de trauma, menores do que 15 anos, atendidos no HJXXIII, entre Outubro de 2017 e Março de 
2018 
 Características Total 

(observações) 
Especialidade Valor-p Cirurgião Residente Pediatria 

A
de

sã
o 

Completa 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) - 
A 8 (12,5) 3 (9,4) 5 (22,7) 0 (0,0) 0,1914 
B 11 (17,2) 6 (18,8) 4 (18,2) 1 (10,0) 1,0004 
C 38 (59,4) 20 (62,5) 11 (50,0) 7 (70,0) 0,5134 
D 61 (95,3) 31 (96,9) 22 (100,0) 8 (80,0) 0,0614 
E 12 (18,8) 3 (9,4) 4 (18,2) 5 (50,0) 0,0194 
Dados vitais 1 (1,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (10,0) 0,1564 
% de adesão 34,1±17,9 (33,3) 32,8±16,1 (33,3) 

 
34,9±18,5 (33,3) 

 
36,7±23,3 (33,3) 

 
0,8211 

       

D
es

fe
ch

o 

Exames (24 horas) 2,3±1,7 (2,0) 2,6±1,7 (2,0) 2,5±1,4 (2,0) 1,1±1,9 (0,5) 0,0132 
Internação (dias) 2,6±8,0 (0,0) 0,7±1,7 (0,0) 1,0±4,7 (0,0)  11,4±16,3 (1,0) 0,1122 
Tempo de 
CTI(dias) 0,6±3,1 (0,0) 0,0±0,0 (0,0) 0,0±0,0 (0,0) 3,7±7,1 (0,0) - 

Sangue (bolsas) 0,1±0,4 (0,0) 0,0±0,0 (0,0) 0,0±0,0 (0,0) 0,4±1,0 (0,0) - 
Tempo de VM 
(dias) 0,1±0,9 (0,0) 0,0±0,0 (0,0) 0,0±0,0 (0,0) 0,7±2,2 (0,0) - 
Óbito  0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0,0) - 

1: F(ANOVA); 2: Kruskal-Wallis; 4: Teste Exato de Fisher; -: não realizado. CTI: centro de terapia 
intensiva. 

 
 

Tabela 7. Comparações das especialidades duas a duas  
 

Características Especialidade Especialidade 
Residente Pediatra 

Adesão E    
 Cirurgião 0,4252 0,0122 
 Residente  0,0962 
Exames (24 horas)    
 Cirurgião 0,9142 0,0062 
 Residente  0,0082 

2: Método de Bonferroni (nível de significância = 0,017).		
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4.2.2 Adesão de Acordo com a Gravidade 
	

A tabela 8 apresenta as comparações entre as características que compõem a 

adesão e os desfechos observados nos pacientes vítimas de trauma e a gravidade 

dos pacientes.  

Observa-se que os itens A e (adesão), porcentagem da adesão e número de 

exames realizados estão associados à gravidade do paciente (valores-p iguais ou 

inferiores a 0,05).  

Os pacientes não graves tiveram mais chances de terem sido atendidos por 

profissionais com adesão ao item A do protocolo que os pacientes graves, entretanto 

esta associação não pode ser quantificada devido à casela nula (não há pacientes 

graves atendidos por profissionais com adesão ao item A do protocolo). 

Os pacientes não graves tiveram, aproximadamente, 6 vezes a chance de 

terem sido atendidos por profissionais com adesão ao item E do protocolo em 

comparação com os pacientes graves (IC95%: 1,28 a 38,85). 

Os pacientes graves tiveram, em média, 11,6% de adesão ao protocolo a 

menos que os pacientes não graves (IC95%: -20,34 a -2,94). 

Os pacientes graves fizeram, em média, 1,7 exame a mais que os pacientes 

não graves (IC95%: 0,95 a 2,48). 

Destaca-se que nenhum profissional teve adesão completa ao protocolo, e, por 

isso, a comparação com a gravidade não pôde ser realizada, assim como ocorreu com 

o óbito. Todos os pacientes não graves não internaram, não internaram no CTI, não 

utilizaram bolsas de sangue e não usaram VM, logo as comparações não foram 

realizadas. 
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Tabela 8.  Adesão ao protocolo de acordo com gravidade e desfecho dos pacientes 
vítimas de trauma, menores do que 15 anos, atendidos no HJXXIII, entre Outubro de 
2017 e Março de 2018. 
 

 Características Paciente grave Valor-p Sim Não 
A

de
sã

o 
Completa 0 (0,0) 0 (0,0) - 
A 0 (0,0) 8 (30,8) <0,0014 
B 6 (15,8) 5 (19,2) 0,7464 
C 22 (57,9) 16 (61,5) 0,7713 
D 35 (92,1) 26 (100,0) 0,2654 
E 3 (7,9) 9 (34,6) 0,0104 
Dados vitais 1 (2,6) 0 (0,0) 1,0004 
% de adesão 29,4±16,6 (33,3) 41,0±17,8 (50,0) 0,0101 

     

D
es

fe
ch

o Exames (24 horas) 3,0±1,7 (3,0) 1,3±1,1 (1,5) <0,0011 
Internação (dias) 4,4±10,1 (0,0) 0,0±0,0 (0,0) - 
Tempo de CTI (dias) 1,0±4,0 (0,0) 0,0±0,0 (0,0) - 
Sangue (bolsas) 0,1±0,5 (0,0) 0,0±0,0 (0,0) - 
Tempo de VM (dias) 0,2±1,2 (0,0) 0,0±0,0 (0,0) - 
Óbito  0 (0,0) 0 (0,0) - 

1: Teste t-Student; 3: Teste Qui-Quadrado de Pearson; 4: Teste Exato 
de Fisher; -: não realizado. CTI: centro de terapia intensiva. 

	

4.2.3 Adesão e Turno de Atendimento 
 

A tabela 9 apresenta as comparações entre as características que compõem a 

adesão e os desfechos observados nos pacientes vítimas de trauma e o turno em que 

foram atendidos. 

Observa-se que apenas o número de exames está associado ao turno (valor-p 

igual a 0,026). Os valores-p das comparações das especialidades duas a duas são 

apresentados na tabela 10. Apenas os casos com significância estatística (valor-p em 

negrito) tiveram associação quantificada. 

Os pacientes atendidos no turno da tarde realizaram, em média, 1,3 exame a 

mais que os atendidos no turno da noite (IC95%: 0,18 a 2,45). Não foi observada 

diferença no número de exames entre os pacientes atendidos pela manhã e à tarde e 

entre os atendidos pela manhã e à noite.  

Destaca-se que o número de bolsas de sangue foi comparado apenas entre os 

turnos da tarde e noite, uma vez que no turno da manhã esse recurso não foi utilizado. 

Todos os pacientes atendidos no turno da manhã e noite não usaram VM, logo esta 

comparação não foi realizada. 
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Tabela 9. Adesão ao protocolo de acordo com turno de atendimento e desfecho dos pacientes 
vítimas de trauma, menores do que 15 anos, atendidos no HJXXIII, entre Outubro de 2017 e 
Março de 2018. 
 

 Características Total Turno Valor-p Manhã Tarde Noite 

A
de

sã
o 

Completa 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)	 0 (0,0)	 - 
A 8 (12,5) 0 (0,0) 5 (15,2) 3 (15,8) 0,4184 
B 11 (17,2) 0 (0,0) 8 (24,2) 3 (15,8) 0,1844 
C 38 (59,4) 6 (50,0) 19 (57,6) 13 (68,4) 0,5854 
D 61 (95,3) 11 (91,7) 32 (97,0) 18 (94,7) 0,7594 
E 12 (18,8) 3 (25,0) 6 (18,2) 3 (15,8) 0,8314 
Dados vitais 1 (1,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,3) 0,4844 
% de adesão      34,1±17,9 (33,3) 27,8+13 (33,3) 35,4+19 (33,3) 36,0+18,6 (33,3) 0,3991 

       
 Paciente grave 38 (59,4) 8 (66,7) 21 (63,6) 9 (47,4) 0,4684 
       

D
es

fe
ch

o Exames (24 horas) 2,3±1,7 (2,0) 2,4±1,7 (2,0) 2,8±1,7 (2,0) 1,5±1,5 (1,0) 0,0261 
Internação (dias) 2,6±8,0 (0,0) 3,2±6,9 (0,0) 1,2±4,7 (0,0) 4,5±12,0 (0,0) 0,1882 
Tempo de CTI(dias) 0,6±3,1 (0,0) 0,3±0,9 (0,0) 0,5±3,1 (0,0) 0,9±3,9 (0,0) 0,7672 
Sangue (bolsas) 0,1±0,4 (0,0) 0,0±0,0 (0,0) 0,0±0,2 (0,0) 0,2±0,7 (0,0) 0,7245 
Tempo de VM (dias) 0,1±0,9 (0,0) 0,0±0,0 (0,0) 0,2±1,3 (0,0) 0,0±0,0 (0,0) - 
Óbito  0 (0,0) 0 (0,0)	 0 (0,0)	 0 (0,0)	 - 

1: F(ANOVA); 2: Kruskal-Wallis; 4: Teste Exato de Fisher; 5: Mann-Whitney; -: não realizado. CTI: 
centro de terapia intensiva. 

	
Tabela 10. Comparações dos turnos dois a dois 
 

Características Turnos Turnos 
Tarde Noite 

Exames (24 horas)    
 Manhã 0,7821 0,2731 
 Tarde  0,0201 

           1: Tukey (nível de significância = 0,05). 

	

4.2.4 Perfil dos Profissionais 
	

A tabela 11 apresenta as comparações entre as características dos 

profissionais e a especialidade. Destaca-se que este questionário foi respondido por 

21 profissionais, entre cirurgiões e pediatras.  

Do total, 11 (52,3%) disseram não ter nenhuma dificuldade, 1 (4,8%) afirmou 

ter dificuldade emocional; 1 (4,8%) dificuldade técnica e 8 (38,1%) material; 14 

(66,7%) profissionais tinham realizado o curso PALS® (Pediatric Advanced Life 

Support — Suporte Avançado à Vida em Pediatria); 13 (61,9%) o ATLS®; 18 (85,7%) 

afirmaram ter necessidade de curso; o tempo de formação destes profissionais foi de, 

em média, 15,9 anos, com desvio padrão de 9,1 e mediana de 13 anos; eles realizam, 

em média, 10 atendimentos semanais, com desvio padrão de 11,2 e mediana de 5 

atendimentos. 
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Observa-se que os itens PALS®, ATLS® e atendimento semanal diferem entre 

as especialidades (valores-p iguais ou inferiores a 0,05). 

Os pediatras tinham mais chances de ter PALS® que os cirurgiões, entretanto 

esta associação não pôde ser quantificada devido à casela nula (não há pediatras 

sem PALS®). 

Os cirurgiões tinham mais chances de ter ATLS® que os pediatras, entretanto 

esta associação não pôde ser quantificada devido à casela nula (não há cirurgiões 

sem ATLS®). 

Os pediatras apresentaram mais atendimentos semanais que os cirurgiões. A 

mediana dos pediatras foi 8 dias maior (IC95%: 3,0 a 14,0). 
 

Tabela 11. Perfil dos profissionais que atendem trauma pediátrico no HJXXIII 
 

Características Total Especialidade Valor-p Cirurgião  Pediatria 
Total 21 (100,0) 9 (42,9) 12 (57,1)  
Dificuldade    0,8904 

Nenhuma 11 (52,3) 5 (55,6) 6 (50,0)  
Emocional 1 (4,8) 1 (11,1) 0 (0,0)  
Técnica 1 (4,8) 0 (0,0) 1 (8,3)  
Material 8 (38,1) 3 (33,3) 5 (41,7)  

PALS® 14 (66,7) 2 (22,2) 12 (100,0) <0,0014 
ATLS® 13 (61,9) 9 (100,0) 4 (33,3)  0,0054 
Necessidade de curso 18 (85,7) 8 (88,9) 10 (83,3) 1,0004 
Tempo de formação (anos) 15,9±9,1 (13,0) 14,7+9,2 (11,0) 16,8+9,2 (15,0) 0,6101 
Atendimento semanal 10,0±11,2 (5,0) 7,8+15,9 (2,0) 11,7+6,2 (10,0) 0,0042 

      1: Teste t-Student; 2: Mann-Whitney; 4: Teste Exato de Fisher; -: não realizado.   
 
 

4.2.5 Porcentagem de Adesão e Desfechos 
	

Foi testada a associação entre a porcentagem de adesão ao protocolo e o 

número de exames e tempo de internação. Os coeficientes de correlação e seus 

respectivos valores-p são apresentados na tabela 12. 

Não foi observada correlação entre as variáveis (valores-p superiores a 0,05).  
 

Tabela 12. Coeficientes de correlação entre porcentagem de adesão e o número de exames e 
tempo de internação 
 

Características Coeficiente de 
correlação Valor-p 

Número de exames  -0,2231 0,077 
Tempo de internação (dias)   -0,0972   0,455 

                  1: Pearson; 2: Spearman. 
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4.2.6 Adesão e Indicação de Tomografia 
	

	
A tabela 13 apresenta a área sob a curva ROC, seu intervalo de confiança e o 

valor-p do teste de igualdade da área a 0,50 para porcentagem de adesão ao 

protocolo pela realização da TC. Observa-se que o valor da área sob a curva ROC foi 

0,661, variando entre 0,528 a 0,795, com 95% de confiança.  

Para que um teste seja considerado perfeito, espera-se que o valor da área da 

curva ROC seja igual a 1. Como o valor-p é inferior a 0,05, tem-se que a área da curva 

ROC é diferente de 0,50, sendo superior a este valor. 

	
Tabela 13. Área sob a curva ROC – realização de TC 
 

Área IC95%  Valor-p1 

0,661 0,528 a 0,795 0,027 
1: Hipótese: área = 0,50. 

 
	

Na figura 3 é apresentada a curva ROC para porcentagem de adesão (linha 

azul) por realização de TC. Vale lembrar que a curva ROC foi construída com sinal 

invertido para analisar se a maior adesão era relacionada a menor indicação e 

subsequente realização de TC, ou seja, uma relação inversamente proporcional. 
 

Figura 3: Curva ROC – realização de TC  
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A tabela 14 apresenta os pontos de corte para porcentagem de adesão ao 

protocolo para diversos valores de sensibilidade e especificidade. Considerando como 

ponto de corte igual ou menor que 50%, observou-se sensibilidade de 80,6%, e 

especificidade de 48,5%. 

 
Tabela 14. Pontos de corte para porcentagem de adesão ao protocolo por realização de TC de 
acordo com os valores da sensibilidade e especificidade 
 

Pontos 
Porcentagens 

Sensibilidade Especificidade 
≤ 0,0 0,0 100,0 
≤ 16,7 3,2 97,0 
≤ 33,3 45,2 72,7 
≤ 50,0 80,6 48,5 
≤ 66,7 100,0 12,1 
≤ 83,3 100,0 6,1 
> 83,3 100,0 0,0 
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5 DISCUSSÃO 
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5. DISCUSSÃO 
 

Este trabalho é o primeiro estudo encontrado que analisa a qualidade do 

cuidado no trauma pediátrico em um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento e, 

além disso, o primeiro a correlacioná-lo com desfechos. Esses resultados serão 

discutidos a seguir. Certamente, diagnosticar a qualidade deste atendimento contribui 

para a reestruturação do centro de trauma e, assim, do sistema de trauma como um 

todo, diminuindo a morbidade e, consequentemente, a mortalidade das crianças em 

longo prazo.  

 
5.1 Epidemiologia do Trauma Pediátrico 

 

O trauma pediátrico continua sendo a doença mais mórbida e de maior 

mortalidade no Brasil (24, 43, 44). No mundo, é a principal causa de morte entre 10 e 

19 anos. Um milhão de crianças morrem, anualmente, devido ao trauma, sendo a 

mortalidade apenas uma parcela do problema (43). Há trabalhos que demonstram que 

o número de internações pode ser até de 12 a 60 vezes o número de mortes, com 

muitos pacientes tendo sequelas definitivas (45, 46).  

Apesar de 95% das mortes acontecerem em países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, a própria Organização Mundial da Saúde reconhece a escassez de 

trabalhos relacionados para a maior compreensão do trauma pediátrico, sendo o 

trauma considerado, então, a doença mais negligenciada do mundo contemporâneo 

(43). Dessa forma, a primeira parte deste estudo visa a contribuir com a descrição da 

casuística locorregional, uma vez que esses dados podem ser úteis para a 

implementação e adequação de estratégias de atendimento mais resolutivas. 

Foi constatado que, na amostra analisada, a maioria dos acidentes aconteceu 

com crianças do sexo masculino, vítimas de queda, seguida por acidentes com 

veículos motorizados (fosse atropelamento, colisão de automóveis ou motocicletas, 

tabela 1), e o segmento corporal mais atingido foi o cranioencefálico (tabela 3). 

Esse padrão de trauma é o mesmo encontrado em países em desenvolvimento 

e desenvolvidos (43), considerado um reflexo do mundo contemporâneo e das 

particularidades anatômicas e comportamentais das crianças (47, 48).  
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No mundo contemporâneo e globalizado, as novas oportunidades de trabalho 

se concentram em cidades populosas, que estão em franco desenvolvimento, mas, 

geralmente, sem planejamento (43,49). Assim, famílias se deslocam diariamente, 

utilizando meios de transporte cada vez mais rápidos, e percorrem longas distâncias 

(as moradias com preço mais acessível encontram-se na periferia), aumentando a 

exposição a acidentes de trânsito (50).  

É comum a necessidade de ambos os pais trabalharem, e, para isso, 

necessitam manter seus filhos com cuidadores que possuem menor conhecimento 

sobre acidentes e suas formas de prevenção (43). Quando não é possível a 

contratação de um cuidador, creches são alternativas, mas podem ser ambientes 

onde a vigilância possa ser mais fragilizada, tornando a criança mais suscetível às 

quedas (43).  

Com essa relação: ambiente de trabalho, moradia, creches e escolas não 

integradas e distantes umas da outras, as iniciativas de prevenção tornam-se 

pulverizadas e de difícil avaliação (51), aumentando a exposição ao trauma. Vale a 

pena reforçar que pelos mecanismos encontrados a maioria dos traumas atendidos 

poderia ser prevenidos (quedas e acidentes de trânsito). 

Considerando as particularidades anatômicas, a criança possui a cabeça 

proporcionalmente maior em relação à cabeça do adulto, justificando a maior 

frequência do trauma cranioencefálico e do trauma facial na casuística apresentada 

(8). Por fim, o trauma também é mais frequente no sexo masculino em quase todas 

as faixas etárias (52). Acredita-se que esse fator está relacionado ao comportamento 

das crianças do gênero masculino. Normalmente, elas envolvem-se em situações 

mais aventureiras, de exploração, com maior exposição a fatores de risco (53). 

Neste trabalho, observou-se que o número de cirurgias é baixo (tabela 3). 

Apenas 6,25% dos pacientes necessitaram cirurgias. Foram uma laparotomia, uma 

toracotomia, uma cirurgia ortopédica e outra cirurgia ortopédica com reconstrução 

vascular no mesmo paciente. Apesar de a amostra ser pequena para essa análise, a 

importância desse dado é demonstrar que cada vez menos o trauma é uma doença 

cirúrgica. Vale lembrar que foi nas crianças que se iniciou o tratamento não operatório 

(com sucesso superior ao de adultos) de vísceras parenquimatosas com lesões de 

diversos graus (54). Assim, mais uma vez o trauma pediátrico está na vanguarda do 

conhecimento sobre trauma, o que mostra que o trauma é uma doença de tratamento 
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sobretudo conservador, ou seja, não cirúrgico, desde que os critérios para tal conduta 

sejam rigorosamente seguidos com o acompanhamento de um cirurgião após o 

atendimento inicial. 

 Isso reflete na organização de serviços de urgência e emergência. Não seria 

obrigatório o cirurgião ser a figura central no primeiro atendimento, como é 

estabelecido no HJXIII. Fica claro que o médico treinado para o atendimento do 

trauma, independente da sua especialidade, consegue conduzir a maioria dos casos, 

inclusive os mais graves. Assim, como no Brasil ainda não há diretriz única sobre onde 

e como a criança traumatizada deve ser atendida, este trabalho sugere que cada local 

deve avaliar a sua casuística local, melhorar o fluxo de atendimento de acordo com 

esta, disponibilizar material adequado e, por fim, treinamento das equipes envolvidas 

para que tenham habilidade em procedimentos de suporte avançado de vida 

pediátricos. Derrubando esse mito de que o trauma é uma doença complexa e de 

especialistas, incentiva-se a criação de centros de atendimento distribuídos ao longo 

do estado, o que poderia contribuir para a redução de transferências e da lotação dos 

centros especializados (55,56). 

Com isso, a mudança desse fluxo pode gerar, inclusive, uma melhor 

distribuição do papel das equipes dentro do próprio hospital de referência, otimizando 

os serviços das especialidades, sobretudo as cirúrgicas. 

 

5.2 Adesão ao Protocolo Assistencial 
 

A avaliação primária é o primeiro contato dos profissionais de saúde com a 

criança vítima de trauma e, por isso, a primeira chance em que se pode melhorar o 

cuidado e, assim, o prognóstico do paciente. Apesar de já ser reconhecido que a 

melhoria do conhecimento em trauma e a realização de treinamentos práticos 

otimizam a confiança do profissional em realizar a primeira avaliação, há poucos 

estudos que medem a adesão aos passos dessa avaliação e que correlacionam essa 

adesão com os desfechos clínicos (15,18,57–59). Esses poucos estudos reconhecem 

a necessidade de analisar o atendimento primário dos profissionais de saúde por meio 

de diferentes estratégias (uso de câmeras, simulações ou análise de prontuário). 

Assim como na maioria dos hospitais brasileiros que atendem o trauma 

pediátrico, o Hospital João XXIII é predominantemente um hospital de cuidados para 
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adultos e no qual o cirurgião exerce papel central, sendo o profissional responsável 

pelo atendimento dos traumas graves (40). No entanto, observou-se que, em alguns 

casos, pediatras estavam sendo requisitados ora pela equipe de enfermagem, ora 

pelos próprios cirurgiões, para realizarem o atendimento inicial de alguns pacientes. 

Os pediatras estão presentes no hospital para a condução de traumas leves, que são 

direcionados a outras salas de atendimento que não a Sala de Politraumatismo, outras 

urgências não pediátricas e para o acompanhamento dos casos internados. 

Devido a essa observação, decidiu-se estudar se a população atendida pelos 

pediatras diferia da população atendida pelos cirurgiões gerais e residentes, além de 

avaliar se a qualidade do atendimento dessas crianças era melhor. É importante essa 

avaliação, já que, se houvesse uma especialidade mais eficiente, seria necessário 

considerar um fluxograma que direcionasse as crianças para esta especialidade.  

No estudo, em nenhum dos atendidos foi cumprido todo o protocolo e não foi 

observada diferença no atendimento geral entre os diferentes profissionais estudados: 

cirurgiões gerais, pediatras e residentes em Cirurgia Geral (tabela 6). As taxas de 

adesão foram baixas em todos os grupos, mesmos em cirurgiões gerais e residentes 

que possuem maior treinamento em trauma e apesar de a maioria deles ser certificada 

pelo ATLS® e fazer parte do serviço de cirurgia de trauma do hospital. Esses achados 

estão de acordo com o estudo de Carter (30), no qual apenas 13,9% dos profissionais 

completaram todos os passos considerados essenciais na avaliação inicial. 

Apenas 34,1% do protocolo foi realizado, em uma média geral. Ainda não se 

sabe qual número de adesão média é o ideal. Além do estudo de Carter descrito, há 

um segundo trabalho que relata uma média de 85% a 95% de adesão, mas, inclusive 

neste, há uma dificuldade de se completar todo o protocolo (31). A despeito de não 

se saber a taxa média de adesão ideal, o relevante é entender que, com o aumento 

dessa taxa, há melhora do atendimento (33), e posteriormente será descrito que, 

também nesse estudo, uma adesão acima de 50% teve relação com melhor cuidado 

no atendimento, já que houve menor número de exames desnecessários solicitados. 

A etapa com menor adesão foi a via aérea (A), com a taxa de 12,5%. Esse 

número baixo foi decorrente da menor taxa de imobilização cervical em crianças 

menores e da falta de fornecimento de oxigênio suplementar. Em apenas 15,8% dos 

atendimentos a respiração (B) foi avaliada corretamente, principalmente pela falta da 

mensuração da frequência respiratória. Uma baixa adesão também foi notada na 
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exposição (E), com apenas 18,8% dos atendimentos adequados, sobretudo pela não 

avaliação do dorso do paciente.  

Em contrapartida, foi realizada uma melhor mensuração da frequência 

cardíaca, justificada pela disponibilidade de monitores com frequencímetro e 

manguitos automáticos, o que facilita a avaliação. Sabe-se que a obtenção de dados 

vitais em pacientes pediátricos pode ser desafiadora, por isso a disponibilidade desses 

dispositivos auxilia no atendimento pelo profissional (21). Por fim, obteve-se uma boa 

taxa de adesão ao exame neurológico (D), possivelmente e em parte porque a maioria 

dos pacientes estavam conscientes à admissão (maioria dos pacientes apresentavam 

ECG de 15), o que tornou a mensuração da ECG mais rápida. 

As diferenças vistas entre a taxa de adesão nesse estudo comparado a estudos 

internacionais são ainda de difícil explicação, sem referência na literatura para. 

Acredita-se que um dos fatores importantes seria o fato de no Brasil a maioria do 

trauma ser atendido por uma única pessoa, enquanto em países norte-americanos, 

atendimento é feito em equipe. Além disso, muitos estudos são feitos em ambientes 

de simulação e não na prática real, quando a disponibilidade de tempo pode ser menor 

e a atenção voltada para casos simultâneos. 

 

5.3 Diferenças entre as Especialidades 
Todas as especialidades apresentaram taxa de adesão média similar. A falta 

de diferença entre a qualidade do atendimento entre os grupos está em acordo com 

outros estudos e recomendações que defendem que o trauma pediátrico pode ser 

conduzido não só por cirurgiões gerais ou pediátricos, mas também por outros 

profissionais (60). 

Observou-se uma preferência em chamar o pediatra para atender crianças com 

menor idade (4,1 anos contra 7,8 anos dos cirurgiões e residentes), o que pode 

explicar a maior frequência de admissões no CTI, já que monitores adequados a essa 

faixa etária estão disponíveis nas unidades intensivas do hospital. Também houve 

maiores taxas de indicação de internação dos pacientes atendidos pelo pediatra, o 

que pode ser reflexo da faixa etária atendida e não da gravidade do doente, uma vez 

que o número de pacientes graves atendidos por cada grupo não diferiu 

significativamente entre os grupos. 
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Proporcionalmente, mais crianças do sexo feminino foram atendidas pelos 

pediatras, corroborando o fato de que quanto menor a idade, mais homogêneo é o 

público vítima de trauma. Quanto mais velhos, maior a chance de serem pacientes do 

sexo masculino, pelo comportamento explorador destes (53). 

Pediatras solicitaram menos exames de imagem em comparação aos 

cirurgiões e residentes, o que pode ser reflexo do maior contato semanal com esse 

público (tabela 11), ou seja, mais experiência com o público infantil. 

 

5.4 Gravidade e Turno de Atendimento 
 Utilizando os critérios de gravidade (20, 34) escolhidos no método do trabalho, 

em média, 59,4% dos pacientes atendidos foram considerados graves. Não foi 

observada diferença entre os grupos, ou seja, todas as especialidades atenderam, 

proporcionalmente, o mesmo número de pacientes graves. Esse dado demonstra que 

o Protocolo de Manchester para o trauma pediátrico pode não ser o melhor sistema 

de triagem para o hospital, dado o grande número de pacientes com trauma leve 

triados para a Sala de Politraumatismo. 

 É muito importante atentar a essa questão. O número excessivo de pacientes 

pode acarretar o estresse nas equipes de saúde, esgotar recursos e diminuir a 

qualidade do atendimento, impactando a taxa de morbidade (61–63). Percebe-se, 

então, que a simples organização do sistema de triagem poderia acarretar a melhoria 

da taxa de adesão ao protocolo, já que os médicos ficariam menos sobrecarregados 

com o número de pacientes e teriam mais tempo para dedicar ao trauma grave. 

 Infelizmente, não foi possível calcular os índices de gravidade de trauma já bem 

difundidos na literatura, como o PTS e o RTS, visto que esses escores demandam o 

conhecimento de dados vitais que não foram mensurados na maioria dos pacientes; 

incentiva-se, portanto, os profissionais a mensurarem esses dados, para uma melhor 

estimativa da gravidade dos pacientes atendidos e melhor elaboração do fluxo de 

atendimento. 

 Na tabela 8, observa-se que a adesão ao protocolo foi menor nos pacientes 

mais graves; em contrapartida, o número de exames de imagem solicitados na 

primeira avaliação foi maior. Resultaram nessa menor adesão o menor número de 

exposições do dorso no paciente, além da menor frequência no fornecimento de 

oxigênio a esses pacientes. 
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 A exposição do dorso no paciente, embora seja mais difícil no paciente grave, 

continua sendo importante (8) e deve-se encorajar essa etapa. Embora possa não ter 

sensibilidade elevada para o diagnóstico de muitas lesões intracorporais, ela é 

responsável pelo diagnóstico de lesões de partes moles, estudo do trajeto em 

ferimentos penetrantes e pela identificação de corpos estranhos, além do que muitas 

dessas lesões continuam sendo causa de lesões que passam despercebidas no 

primeiro atendimento (64).  

Observou-se, também, que muitos pacientes graves não receberam oxigênio 

suplementar. Atualmente, revisões sistemáticas têm sido realizadas, além de 

trabalhos prospectivos para a avaliação da necessidade real de oxigênio ou não nos 

pacientes vítimas de trauma (65–68). Esses trabalhos questionam o benefício do 

oxigênio no atendimento pré-hospitalar, ou na fase inicial do atendimento. No entanto, 

são trabalhos que excluem a população pediátrica, sabidamente mais sensível aos 

efeitos deletérios da hipoxemia, sobretudo no trauma cranioencefálico (69). 

Dessa forma, como ainda há carência de estudos sobre a utilização de oxigênio 

no trauma pediátrico, como na quase totalidade dos atendimentos dessa casuística 

não foram checados os sinais vitais e como esta medida ainda faz parte essencial dos 

protocolos de atendimento, ainda se encoraja o uso do oxigênio suplementar. Não se 

deve abandonar a prática até os profissionais estarem fazendo a avaliação completa 

pelo menos dos dados vitais da criança, visto que, no primeiro momento, o choro ou 

agitação do paciente pode ser decorrente de hipoxemia (8). É, portanto, preferível 

ofertar oxigênio, até que os dados sejam mais bem avaliados e as hipóteses 

diagnósticas formuladas. Lembra-se ainda de que são frequentes, na condução do 

trauma pediátrico, as lesões despercebidas, sobretudo, o não reconhecimento da 

instabilidade hemodinâmica, que diminui a distribuição de oxigênio (70). 

 Um número aumentado de exames de imagem em pacientes graves é 

condizente, mas reforça-se a importância de considerar que os exames são 

complementares e não substituem o exame físico adequado, até porque o presente 

estudo demonstrou que quanto maior a adesão ao atendimento inicial, menor foi a 

taxa de solicitação de tomografias. O atual número de tomografias desnecessárias 

solicitadas é considerado um dos cinco erros mais importantes na condução do 

trauma pediátrico (70). 
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 Não foram observadas, neste trabalho, diferenças na taxa de adesão em 

relação ao turno de atendimento. Notou-se apenas que à noite realiza-se menos 

exames de imagem nas primeiras 24 horas em relação ao turno vespertino. Não é 

possível afirmar isto, mas esse achado pode estar relacionado com a menor 

disponibilidade de plantonistas de radiologia à noite, que faz com que alguns exames 

de pacientes menos graves sejam postergados. 

 

5.5 Desfechos Clínicos 
  
 Não foi observada associação entre a taxa de adesão e os desfechos clínicos: 

mortalidade, tempo de internação, uso de sangue, número total de exames 

radiológicos solicitados (incluindo radiografias e ultrassonografias), necessidade de 

CTI e tempo de ventilação mecânica. Na verdade, a análise não foi possível para a 

maioria desses desfechos, dado o número insuficiente de pacientes para essas 

inferências, já que o cálculo amostral foi realizado para a análise descritiva da taxa de 

adesão. 

Como já foi comentado nesta dissertação, existe uma crítica ao uso desses 

indicadores, sobretudo o óbito, para análise da qualidade da assistência ao paciente 

em instituições hospitalares, pela necessidade de um grande número de pacientes 

para as diferenças serem observadas (26). A impossibilidade de análise verificada 

nessa casuística está, então, de acordo com essa crítica. Certamente, esses não 

seriam os melhores indicadores para o trabalho proposto. Por isso a escolha de 

analisar a taxa de adesão, além dos exames radiológicos, especialmente as 

tomografias como indicadores de qualidade. 

 Sabe-se que a solicitação de exames desnecessários é reconhecida como uma 

causa maior de atraso em transferências e, mesmo, causa de atraso no tratamento 

definitivo em centros de trauma que já possuem todos os recursos (33). Há, ainda, 

maior preocupação na realização de tomografias pelo risco aumentado de radiação, 

e, consequentemente, pelo aumento do risco de câncer ao longo da vida (70,71). 

Esses motivos são relevantes para tomar o número de exames tomográficos 

realizados como indicador de qualidade.  

Quanto menor o número de exames solicitados, sobretudo tomográficos, mais 

completa deve ter sido a avaliação inicial do paciente e mais confiança o médico deve 
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ter sentido em seu exame. Ressalta-se que não se deseja um índice zero, já que há 

indicação formal de realização de tomografia para determinadas situações no trauma. 

O que se deseja é diminuir o uso de tomografias desnecessárias que já foi observado, 

inclusive, no centro em estudo (72). Incentiva-se, portanto, o uso de outros exames 

de imagem complementares como triagem para a avaliação inicial (72). 

Além disso, em países com menos recursos financeiros e grandes distâncias 

territoriais, é sempre relevante reforçar ao profissional que trabalha em situações 

adversas que sua avaliação primária pode ser segura, mesmo sem tomografias, e 

muitas vezes será suficiente para a condução do trauma. Já é reconhecido na 

literatura que um dos problemas no desenvolvimento do sistema de trauma pediátrico 

é a pobre utilização dos recursos disponíveis no ambiente de trabalho (73).  

Este trabalho evidenciou que a maior adesão ao protocolo esteve associada à 

redução da realização de exames tomográficos nas primeiras 24 horas, sendo, até 

então, o primeiro trabalho conhecido que reforça os benefícios de se seguir o 

protocolo assistencial ao trauma pediátrico em um país em desenvolvimento. Estudos 

desse tipo são urgentes, já que não existem trabalhos suficientes para demonstrar o 

real impacto desses protocolos, inclusive o ATLS®, segundo as últimas revisões da 

plataforma Cochrane sobre o assunto (57,58,74). 

Nos atendimentos observados no estudo, foram solicitadas tomografias para 

48,4% dos pacientes. Destes, 29 (93,5%) pacientes foram submetidos à tomografia 

de crânio, apesar de 21 estarem com ECG de 15 à admissão, sendo considerados, 

assim, pacientes com trauma cranioencefálico leve, situação em que não é rotineira a 

solicitação de TC de crânio. É estimado um risco menor de 0,5% de lesões 

intracranianas graves em pacientes pediátricos admitidos sem alteração da 

consciência, independente da idade (75).  

Como se considerou o uso de TC como fator de gravidade, a indicação 

excessiva de tomografia para esses pacientes contribuiu para aumentar a taxa dos 

pacientes considerados graves, ou seja, a quantidade de pacientes graves atendidos 

deve ser ainda mais baixa do que a encontrada. Isso denota, novamente, a 

responsabilidade que envolve a indicação da TC. Além dos efeitos nocivos da 

radiação, a TC expõe a criança a um critério de gravidade, que pode aumentar seu 

tempo de observação e permanência em ambiente hospitalar, ao passo que o exame 
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físico mais completo poderia ser suficiente para aumentar a confiança do profissional, 

refletindo em sua conduta com a criança. 

Outros exames de imagem complementares são seguros e podem ser usados 

como triagem para a avaliação inicial, desde que não haja uma indicação formal para 

a tomografia (8,72). Mais trabalhos serão necessários para determinar se essa 

associação não foi ao acaso, uma vez que o cálculo amostral não foi realizado para 

essa inferência.  

 

5.6 Perfil dos Profissionais 
 

Um total de 21 profissionais respondeu ao questionário enviado aos endereços 

eletrônicos destes, sendo 9 cirurgiões e 12 pediatras. Na época do estudo, a equipe 

de cirurgia contava com 35 profissionais, e a equipe de pediatria com 20 profissionais 

que atuavam no pronto-socorro. Dessa forma, a taxa de resposta foi de 25,7% para 

cirurgiões e 60,0% para Pediatras, uma taxa até mais alta, sobretudo para o grupo de 

pediatras, em comparação às pesquisas, via correio eletrônico, com profissionais 

médicos. A resposta esperada oscila de 15 a 30% (76,77). 

Comparando cirurgiões e pediatras, 52,3% dos profissionais não tiveram 

nenhuma dificuldade no atendimento das crianças. Em contrapartida, 38,0% dos 

profissionais sentiram que as dificuldades apresentadas estão relacionadas a um 

problema de material. Apenas um cirurgião relatou dificuldade emocional no 

atendimento da criança e apenas um pediatra referiu dificuldade técnica. 

Como esperado, pediatras lidam mais frequentemente com crianças 

semanalmente e é interessante ressaltar que 100% realizaram o curso PALS®, mas 

apenas 33,3% fizeram o ATLS®. Em contrapartida, 100% dos cirurgiões realizaram o 

ATLS® e apenas 22% realizaram o PALS®. Percebe-se a lacuna: pediatras possuem 

menor formação no atendimento do trauma, e os cirurgiões menor formação 

relacionada ao atendimento de crianças. Destaca-se que o tempo médio de formação 

é semelhante, com uma média de 15,9 anos, então já teria havido tempo hábil para a 

realização dos cursos. 

Essa lacuna fica mais evidente quando se observa que 88,9% dos cirurgiões e 

83,3% dos pediatras ressaltam a necessidade de maior educação em trauma 

pediátrico.  
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5.7 Um Novo Problema para o Desenvolvimento da Cirurgia Globalmente 
 
 É uma grande preocupação, hoje, a garantia de acesso de todos os cidadãos 

a serviços de cirurgia que ofereçam segurança e qualidade. Sabe-se que a cirurgia é 

um pilar central da saúde, estando o desenvolvimento de uma sociedade 

intrinsecamente relacionado às doenças cirúrgicas, sobretudo pediátricas (78). 

Pacientes que demandam cuidados cirúrgicos ou que demoram a ter tratamento 

cirúrgico definitivo, podem ficar permanentemente desabilitados, contribuindo para a 

pobreza de uma nação (79,80).  

 Dessa forma, após os trabalhos sobre cirurgia global demonstrarem os 

problemas e diagnosticarem o impacto da falta de desenvolvimento de cirurgia em um 

determinado país e no mundo, a comunidade internacional tem buscado soluções 

para melhorar o acesso aos serviços de cirurgia e com qualidade. 

 A solução mais rápida, e desenvolvida já há algum tempo, seriam as missões 

humanitárias, mas que são alvos de críticas, por serem de curta duração e, 

ocasionalmente, não mudarem os indicadores de qualidade, sobretudo a mortalidade, 

necessitando inclusive de métodos de avaliação para demonstrarem sua eficácia 

(81,82). 

 A outra solução proposta e que parecia resolutiva seria, então, a capacitação 

profissional através de treinamento em cursos, protocolos e disseminação da 

informação médica (83). 

 No entanto, este trabalho insinua que a capacitação como fator isolado não 

está sendo suficiente. Como foi visto, profissionais experientes que conhecem o 

protocolo do atendimento à vítima de trauma não aderem a esse protocolo. 

 Fica claro também que apenas a introdução de um curso ou protocolo de 

atendimento, muitas vezes importado de um país desenvolvido, pode não ser 

adequado para mudar a realidade local de um país menos desenvolvido, se não for 

devidamente contextualizado e, sobretudo, monitorizada a sua aplicação. Assim, 

muitos dos investimentos realizados podem não estar atendendo as necessidades 

locais, sendo, então, recursos financeiros e pessoais desperdiçados. 

 Devido a esse olhar crítico sobre a introdução de cursos e protocolos 

assistenciais, os resultados deste trabalho foram discutidos com outros profissionais 
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em um dos congressos de cirurgia global mais influentes do mundo: o Bethune Round 

Table, no ano de 2019, na cidade de Edmonton, no Canadá (56). Foi discutido que 

apenas a educação médica isolada pode não ser a resposta para o aprimoramento da 

qualidade, o que gerou uma nova pergunta: qual seria então uma solução para 

desenvolver a qualidade da assistência às doenças cirúrgicas no mundo? 

 Os autores continuam estimulando a educação continuada, mas com 

ressalvas. Cursos e protocolos, quando importados, devem ser adaptados à realidade 

local. Para que isso seja possível, é necessário entender a epidemiologia, 

disponibilidade e qualidade do recurso material e humano de cada região. 

 

5.8 Considerações Finais e Possíveis Soluções 
	

Em estudo que será apresentado em breve pelo mesmo grupo de pesquisa 

desta dissertação, observou-se que, no Brasil, a maioria das doenças cirúrgicas 

pediátricas já são tratadas em todas as regiões brasileiras, homogeneamente, 

independente do nível de complexidade do hospital, com sobrevida aceitável. 

Derrubam-se os vários mitos de que as doenças cirúrgicas pediátricas, incluindo o 

trauma, normalmente são complexas, caras e que exigem mão de obra 

superespecializada. 

O Brasil, além disso, é o único país do mundo em que se conseguiu analisar 

se há recursos técnicos, logísticos e humanos suficientes para combater as doenças 

cirúrgicas. E os resultados foram satisfatórios dentro do padrão de qualidade da 

Comissão da Lancet para Cirurgia Global (78,84). 

A partir desta discussão e análise, é possível enxergar a direção para a 

melhoria do atendimento do trauma pediátrico. Ela não se encontra na criação de 

novos hospitais ou na graduação de novos médicos ou cirurgiões pediátricos. Ela se 

encontra na necessidade da reorganização do fluxo de atendimento e da qualidade 

de assistência no centro de trauma (60).  

Os passos iniciais seriam: 

• otimizar a triagem dos pacientes, diminuindo o número de traumas leves na 

sala principal de pronto atendimento (60,73); 

• identificar possíveis líderes em trauma pediátrico, independente da 

especialidade, para conduzirem os pacientes pediátricos mais graves (84); 
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• reescrever o protocolo assistencial do hospital, focando a epidemiologia agora 

conhecida e reforçar os pontos, principalmente, nos quais a adesão foi pior; 

• incentivar o uso do protocolo assistencial, através de intervenções já descritas 

na literatura para otimizar a adesão a estes, como o checklist e o treinamento 

simulado (31, 33); 

A criança necessita de cuidado médico diferenciado, mas não significa que seja 

mais complexo, caro ou com maior chance de complicações do que aquele 

dispensado ao adulto.  

A mudança permanente para um mundo melhor só ocorrerá quando os 

cuidados com as crianças e adolescentes forem melhores. Cidadãos que tiveram uma 

infância e adolescência saudáveis têm mais chance de serem adultos responsáveis e 

sensíveis para orquestrar as melhores ações quando estiverem na vida adulta (85). 

Assim, é dever da sociedade se comprometer com a população pediátrica. 

 

5.9 Limitações 
 

Esse estudo possui limitações. A primeira quanto a coleta de dados. O uso do 

estudante de medicina pode influenciar o atendimento, mas lembra-se que ele é a 

figura mais neutra, com conhecimento para a coleta, como descrito anteriormente. A 

randomização do estudante em dias alternados inviabilizaria o estudo, já que iríamos 

precisar de um maior número de estudantes, prejudicando inclusive o treinamento 

destes. O uso de câmeras, como feito e outros países, para observação do 

atendimento não é prática ainda regulamentada pelos conselhos de ética. 

Outra limitação importante é a correlação da porcentagem de adesão com os 

desfechos. Como o cálculo amostral não foi calculado para essas inferências, as 

associações encontradas, podem ter sido por acaso. No entanto, mantivemos os 

resultados e os cálculos realizados, visto que há ainda poucos estudos brasileiros 

sobre trauma pediátrico. Sendo assim, esses resultados direcionarão os futuros 

trabalhos a serem pesquisados, como a associação da adesão a protocolo com a 

realização de tomografias. 
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6. CONCLUSÕES 
 

A adesão ao protocolo assistencial para o atendimento do trauma pediátrico é 

de 34,1% entre os profissionais de saúde que atendem no Hospital João XXIII.  

Na investigação de possíveis fatores que influenciam na taxa de adesão no 

atendimento inicial observou-se que: 

• a especialidade do profissional não influenciou na taxa de adesão 

(p=0,821); 

• o turno de atendimento também não teve influência (p=0,399); 

• os médicos aderiram menos ao protocolo nos pacientes graves: p=0,010 

Em relação aos desfechos clínicos não se pôde analisar a associação entre 

taxa de adesão e mortalidade, uso de hemocomponentes, uso de ventilação mecânica 

e necessidade de internação em CTI, pelo pequeno número de pacientes submetidos 

a tais medidas. Não se observou relação entre a taxa de adesão e o tempo de 

internação, mas observou-se relação entre a taxa de adesão e o número de 

tomografias realizadas. Quanto maior a taxa de adesão, menor o uso de tomografias 

computadorizadas (p=0,027).  

Quanto ao perfil dos profissionais que atendem os pacientes pediátricos 

traumatizados, observou-se: 

• média de 15,9 anos de formação; 

•  a maioria refere a necessidade de curso voltado para trauma pediátrico; 

• Pediatras são mais certificados pelo PALS® e cirurgiões pelo ATLS®.  

Por fim, o perfil do trauma pediátrico atendido no Hospital João XXIII é criança 

do sexo masculino, com média de idade de 7,3 anos, vítima de queda e com 

traumatismo cranioencefálico. 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1 - Parecer de Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

	



 
	

	
	

	



 
	

	
	

	



 
	

	
	

	
	



 
	

	
	

	

	
	
	



 
	

	
	

8.2 Anexo 2 - Carta de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

 
 
 



 
	

	
	

Anexo 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Título do Projeto: Atendimento do Trauma Pediátrico em Minas Gerais. Situação 

Atual. 

 

 

Desejamos diagnosticar a situação do atendimento de trauma pediátrico, em 

uma das principais referências de atendimento à criança traumatizada no Brasil, o 

Hospital João XXIII. Sabemos, que, muitas vezes, o atendimento torna-se limitado por 

falta de recursos, infraestrutura e educação continuada. Desse modo, somente após 

um diagnóstico correto da situação atual, poderemos desenvolver estratégias para 

promover melhorias. 

Utilizaremos dados dos prontuários para o estudo e seu atendimento será 

observado por um pesquisador (acadêmico de Medicina), que anotará dados sobre a 

sequência desse atendimento.  

Esse banco de dados foi criado pelo Dr. Fabio Mendes Botelho Filho e pela Dra. 

Simone de Campos Vieira Abib, com apoio da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). Lembramos que não é necessário a identificação, sendo assim, sua 

identidade permanecerá sigilosa. 

Caso você aceite nos ajudar, solicitamos que você nos autorize a utilizar os 

dados para fins estatísticos/científicos exclusivamente. 

Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética das instituições responsáveis e 

quaisquer dúvidas referentes ao trabalho podem ser retiradas com os cirurgiões 

assistentes ou através do telefone: (31)34099443. 

Lembramos, por fim, que é permitido sair da pesquisa a qualquer momento que 

desejar. 

 

(continua...) 

 
 
 
 
 



 
	

	
	

Termo de Consentimento 
 

Eu li e compreendi todas as informações relatadas. Eu tive a oportunidade 
de questionar, e todas as perguntas foram respondidas. Uma cópia desse termo 
será entregue a mim. Portanto, eu concordo em fornecer os dados que respondi 
através de questionários para fins de pesquisa. 
 

 

 

 

Nome do Colaborador 

 

 

 

Assinatura do Colaborador     Data 

 

 

 

Termo de consentimento fornecido por: 
 
 
 

 

Nome 

 

 

 

Assinatura        Data 

 

  



 
	

	
	

Anexo 4 - Protocolo de Atendimento 
 

Nome do paciente: 

Prontuário: 
Idade: 
Sexo: 
Peso: 
Mecanismo de Trauma: 
 
Especialidade do profissional que atendeu a vítima: 

o Cirurgião Geral 

o Pediatra 

o Residente do Serviço 

o Outro: 

 

Material adequado disponível para esse atendimento: S N 

Se não, o que faltou: 

o Colar/ prancha 

o Máscara laríngea adequada 

o Tubos endotraqueais/Cânulas de traqueostomia 

o Dreno pleural do tamanho solicitado 

o Cateteres venosos adequados 

o Material para imobilização de membros 

o Unidade ventilatória/Laringoscopia 

o Fita de Broselow 

o Outros: 

o Escala visual para dor/ Para medida PTS 

 

Atendimento 
 A – Via Aérea: 

- Resposta ao chamado   S N 

- Oferta de oxigênio:      S N 

o Se sim, que tipo de oferta 



 
	

	
	

- Uso de cânula de Guedel adequada:  S N N/A 

- Necessidade de via aérea definitiva S N 

o IOT (intubação orotraqueal) 

§ Tentativas: 

o INT (intubação nasotraqueal) 

o Crico 

o TQT 

- Houve pré-oxigenação antes:  S N N/A 

- Uso correto de drogas indutoras:  S N N/A 

- Número de tentativas de intubação: S N N/A 

- Oximetria?     S N 

- Número de episódios com hipóxia* : 

- Imobilização:     S N 

*Saturação <92%. 

 

B – Respiração 
- Frequência Respiratória: 

- Pneumotórax hipertensivo:   S N 

- Descompressão por punção S N 

- Pneumomediastino:    S N 

- Drenagem torácica:    S N  

Se sim, espaço: 

Número do dreno: 

Saída de ar:    S N 

Volume de drenagem:  

- Contusão pulmonar:   S N 

- Pneumotórax:    S N 

- Hemotórax:     S N 

-  Derrame pericárdico   S N 

-  Fratura de arcos costais   S N 

-  Radiografia de tórax   S N 

-  Outras lesões: 

 



 
	

	
	

 C – Circulação: 
- FC: 

- PA: 

- Palidez/Má perfusão periférica  S N 

- Sangramento externo   S N 

- Deformidade membros   S N 

- Tatuagem traumática em abdome S N 

- Distensão abdominal   S N 

- FAST      S N 

o Positivo 

o Negativo 

- Fratura de pelve    S N 

- Radiografia de pelve   S N 

- Acessos vasculares    S N 

o Número de acesso: 

o Número de tentativas: 

o Intraósseo 

o Dissecção venosa 

o Acesso central – Local e tipo de cateter: 

 

- Reposição Volêmica   S N 

o NaCl 0,9% 

o Ringer 

o Volume: 

o Aquecido   S N 

o Sangue   S N 

§ Volume: 

- Necessidade de cirurgia imediata  S N 

- Cateter vesical de demora   S N 

- Toque retal     S N 

- Cateter orogástrico    S N 

- Tratamento não operatório   S N 

 



 
	

	
	

D – Av. Neurológica: 
- ECG: 

- Movimenta os 4 membros   S N 

- Pupilas normais    S N 

 

E – Exposição 
- Outras lesões não especificadas acima: 

- Exame do dorso    S N 

- Proteção contra hipotermia  S N 

 

Avaliação Secundária e Tratamento definitivo 
- Diagnósticos finais e por quais exames: 

 
 
 

- Cirurgias: 
 

 

 

- Óbito      S N 

- PTS: 

- RTS: 

- Adesão ao protocolo   S        N 

 

Legenda 

S – Sim  N – não N/A – não se aplica 

ECG – Escala de Coma de Glasgow  FC – Frequência Cardíaca  

FR – Frequência Respiratória  FAST – Ultrassonografia focada ao trauma 

IOT – intubação orotraqueal   INT – intubação nasotraqueal  

NaCl – cloreto de sódio (solução endovenosa) 

PA – pressão arterial    PTS – Escore de trauma pediátrico  

RTS - Escore de trauma revisado TQT – traqueostomia  

 



 
	

	
	

Anexo 5 - Carta de Solicitação de Isenção de TCLE  
 

Belo Horizonte,10 de Julho de 2017. 

  

PEDIDO DE ISENÇÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA PARTE DO REFERIDO ESTUDO: 

ASSISTENCIA AO TRAUMA PEDIATRICO EM UM CENTRO DE TRAUMA MINEIRO. 

ADESÃO A PROTOCOLOS E EPIDEMIOLOGIA. 

  

Solicitamos a dispensa da aplicação do termo de consentimento livre e 

esclarecido para a parte de coleta de dados epidemiológicos dos pacientes no projeto 

de pesquisa exposto, de acordo com a resolução nº466/12, com as seguintes 

justificativas: 

1. Trata-se de dados epidemiológicos, registrados em prontuário; 

2.  Será vedado o acesso aos dados de identidade do paciente que forneceu o 

material ou informações que possam vir a identificá-lo, garantindo o sigilo que 

assegure a Privacidade dos sujeitos quanto aos dados confidenciais envolvidos na 

pesquisa. 

3. O resultado do estudo não irá gerar informações que possam resultar em 

benefícios ou riscos para o paciente ou seus familiares. 

  

Atenciosamente, 

  

Fabio Mendes Botelho Filho 

CRMMG: 52958 

Pesquisador Responsável 

  



 
	

	
	

Anexo 6 - Caracterização do Profissional de Saúde que Atende o Trauma 
Pediátrico 

 
1) Formação e assistência 

o Tempo de formação (anos): 

o Realizou ATLS®  (curso Suporte Avançado à Vida no Trauma)? 

§ Sim Não 

o Realizou PALS® (curso Suporte Avançado à Vida em Pediatria)? 

§ Sim Não 

2) Especialidade 

§  Sim Não 

  Se sim, especificar: 

3) Número médio de atendimentos a pacientes pediátricos vítima de trauma por 

semana: 

4) Você sente alguma dificuldade específica no atendimento da criança 

traumatizada?  

(  ) Não 

(  ) Sim- Sinto-me emocionalmente despreparado 

(  ) Sim- Sinto-me tecnicamente despreparado 

(  ) Sim- Faltam materiais adequados 

(  ) Sim- Outros_______________________________________ 

5) Você sente necessidade de treinamento específico para o atendimento da 

criança traumatizada?  

(  ) Não  

(  ) Sim   

 
 
 
 

 
 
 
 


