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trauma alcançou proporções tão alarmantes, que seria supérfluo enfatizar a

importância de ensinar como conduzir-se perante um traumatizado, principalmente para
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aqueles que exercem a cirurgia.
Dados oficiais do Ministério da Saúde revelam que as chamadas "causas externas"
constituem-se, no momento, na segunda causa de morte no país, superando as neoplasias,
e precedidas, apenas, por doenças do aparelho cardiovascular.
A vivência diária com o problema, fruto de nossas atividades profissionais, alerta
para o significado crescente desta doença. Lamentavelmente, a inexistência de sistema
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eficiente de atendimento, em particular pela escassez de recursos humanos qualificados,
associados à ausência, nos currículos da maioria das escolas médicas, que raramente incluem
o ensino do trauma, agravam sobremaneira o problema. Observa-se ainda que, mesmo em
nível de pós-graduação lato sensu (Residência Médica), é infreqüente que profissionais
médicos tenham treinamento e vivência no atendimento do paciente traumatizado.

e patrocinada por
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O Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC), através da Comissão Nacional de Trauma,
acredita ser tarefa obrigatória contribuir, dentro dos seUs limites, para a solução deste
grave problema. O terceiro Programa de Auto-Avaliação em Cirurgia pretende relembrar
os princípios básicos do atendimento aos traumatizados, enfatizando a avaliação primária
e reanimação.
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. AVALIAÇÃOE ATENDIMENTOPRIMÁRIO
DO TRAUMATIZADOGRAVE

o tratamento

\

de pacientes vítimas de traumatismo grave requer rápida avalia-

ção de suas lesões e imediata instituição de medidas terapêuticas que possam
garantir sua sobrevivência.
Uma vez que o tempo é fator essencial no resultado final deste tratamento, é
desejável uma abordagem sistematizada, que inclua seqüência hierarquizada de
prioridades e seja facilmente revista e aplicada.
Este processo é denominado Avaliação Inicial e inclui diversas etapas, como
Preparação Pré-Hospitalar, Triagem, Exame Primário (ABCDEs), Reanimação,

...

Exame Secundário e, finalmente, Cuidados Definitivos.

r
.

PREPARAÇÃOPRÉ-HOSPITALAR

A preparação ocorre em dois cenários distintos, a fase pré-hospitalar e, a
seguir, a fase hospitalar, na qual devem ser feitos os preparativos necessários
para a rápida reanimação do paciente que é transportado.
Existem diferenças entre países e continentes em relação ao sistema empregado. O europeu, por exemplo, o SAMU francês, adota certas medidas terapêuticas na fase pré-hospitalar, com retardo na remoção em algumas situações, uma
vez que emprega a presença sistemática de médico na cena. Há, portanto, diferenças com o sistema norte-americano, onde a figura do paramédico existe como
função e profissão regulamentada e onde são preconizados a reanimação básica e

o transporte rápido para centro de trauma (scoop and run).

.
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É nessa fase que se inicia o atendimento correto dos pacientes traumatizados
graves, e a sua qualidade é diretamente proporcional ao sistema global de atendimento às vítimas de trauma.
No Brasil, há vários sistemas que diferem de região para região e ainda se está
distante de organização nacional padronizada, decorrente, evidentemente, de falhas
que vêm desde os bancos universitários e sérios problemas de administração.
Na fase hospitalar, o planejamento antecipado à chegada do doente é essencial. Condições ideais e área própria para reanimação deverão estar disponíveis
para receberem essas vítimas. Equipamentos apropriados para abordagem das
vias aéreas (Iaringoscópios, tubos etc.) devem estar organizados, testados e dispostos para que estejam imediatamente

alcançáveis.

Soluções cristalóides

aquecidas também devem estar prontamente disponíveis para serem infundidas,
bem como os equipamentos adequados de monitoração. É imprescindível a exis-

"

tência de normas para convocação de médicos e especialistas, quando necessário,
1

além da existência de rotinas que assegurem resposta rápida de pessoal de laboratório e radiologia. Em condições ideais deverão estar estabelecidos e em vigor
acordos de transferência para centros credenciados de atendimento ao trauma.
Revisões periódicas através de processo de auditoria na qualidade são componente essencial para que o hospital seja qualificado. Neste ponto o CBC deverá
desempenhar importante papel.

1
Proteção de contato com o paciente, visando doenças transmissíveis, como
hepatites, Aids (síndrome da imunodeficiência adquirida) e outras, deverá obedecer normatizações estabeleci das pela Comissão Nacional de Vigilância Sanitária,
garantindo medidas de precauções mínimas de proteção de todos os profissionais,
utilizando, adequadamente, máscaras, proteção dos olhos, avental impermeável,
luvas etc.

. TRIAGEM
Triagem é a classificação dos traumatizados de acordo com o tipo de tratamento necessário e recursos disponíveis. O atendimento prestado deve ser baseado nas prioridades, com ênfase nas lesões ameaçadoras da vida. Esta triagem
também será aplicada à classificação dos doentes no local do acidente e à escolha
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do tipo de hospital para o qual o paciente deverá ser transportado, sendo a decisão de responsabilidade do pessoal pré-hospitalar e de seu coordenador médico,
caracterizando a máxima de remover o paciente certo para o hospital apropriado.
Em relação à triagem, deve ser observado que, quando o número de doentes
e a gravidade das lesões não excedem a capacidade de atendimento do hospital,
os pacientes

com risco iminente

de vida e aqueles

com traumatismos

multissistêmicos serão atendidos inicialmente. Quando o número de vítimas excede a capacidade de atendimento do hospital, os pacientes com maior capacidade de sobrevida, cujo atendimento implica menor gasto de tempo e de utilização
de equipamentos e recursos, serão primeiramente atendidos.

.

AVALIAÇÃOE EXAME PRIMÁRIO

Os pacientes serão avaliados e serão estabelecidas prioridades de tratamento,
conforme a identificação de suas lesões, dos sinais vitais e dos mecanismos de lesão.
Para os pacientes gravemente lesionados, é estabelecida uma seqüência lógica no tratamento, obedecendo-se às prioridades baseadas na avaliação geral do
paciente. O exame físico e a observação das funções vitais serão rápida e eficientemente avaliados. O tratamento começa paralelamente ao exame primário rápido e consiste na reanimação das funções vitais comprometidas, pois o tempo é

r

fator fundamental no resultado final, onde as decisões terapêuticas exigem rapidez e precisão.
Este processo constitui o ABCDE dos cuidados com o paciente traumatizado,
identificando as condições que implicam em risco de vida, através da seqüência:
A) vias aéreas livres com proteção da coluna cervical;
B) respiração e ventilação;
I

C) circulação e controle da hemorragia;
D) incapacidade e avaliação do estado neurológico;
E) exposição - controle do ambiente: despir o paciente e prevenção
da hipotermia.
Durante o exame primário, todas as condições que implicam em risco de
vida deverão ser identificadas e, simultaneamente, o tratamento deverá ser insti-

.
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tuído. Os procedimentos de avaliação e tratamento são priorizados em ordem de
importância, de forma seqüencial. No entanto, na prática, freqüentemente, estas
etapas são realizadas simultaneamente, principalmente quando o atendimento é
estabelecido por equipe treinada e não apenas por um só médico.
No atendimento de pacientes pediátricos, as prioridades serão as mesmas do
indivíduo adulto, destacando-se as peculiaridades da criança, o mecanismo do
trauma, a quantidade de sangue, líquidos, medicamentos, grau e rapidez de perda

J

calorífica. A avaliação e as prioridades assistenciais são as mesmas. Problemas
específicos de atendimento do paciente pediátrico traumatizado serão abordados

;:,}

,

em outro artigo.
Da mesma forma, a assistência à paciente grávida traumatizada será semelhante à adotada para a não-grávida,

embora peculiaridades

fisiológicas

e

.

anatômicas inerentes à gravidez modifiquem a resposta ao trauma. O imediato
reconhecimento da gravidez, seja pelo exame físico, testes laboratoriais e a avaliação precoce fetal são medidas importantes para sobrevivência tanto da mãe
quanto do feto. Problemas específicos da paciente grávida também serão abordados em outra oportunidade.
Cuidados especiais na reanimação de pacientes idosos são fundamentais. O
processo de envelhecimento é freqüentemente acompanhado de doenças crônicas, cardíacas, respiratórias e metabólicas, com redução significativa de reservas
fisiológicas, comprometendo a capacidade de resposta ao trauma, ao contrário do
que ocorre em pacientes jovens, atletas e crianças, que são capazes de compensar
a agressão

fisiopatológica

imposta pelo traumatismo.

Diabetes,

doença

coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, doenças vasculares periféricas,
coagulopatias, doença pulmonar obstrutiva crônica, hepatopatias e nefropatias,
além de mais comuns nos idosos, prejudicam a evolução pós-traumática. O uso
freqüente de medicações nessa população de pacientes acarreta distorções na reanimação, tanto no sentido de excesso quanto de insuficiência e, por esta razão,

a monitorização invasiva precoce pode constituir-se em decisão valiosa para o
tratamento e, conseqüentemente, resultados mais satisfatórios.
Apesar disso, a recuperação e o retorno ao nível usual de atividade, na maioria dos pacientes idosos, se processam adequadamente, desde que os princípios
de avaliação e atendimento sejam instituídos corretamente. A reanimação pronta
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e agressiva com precoce identificação de doenças clínicas preexistentes e a confirmação do uso de medicamentos utilizados costumam aumentar a sobrevivência nesse grupo de pacientes.

A) Manutenção das vias aéreas com proteção da coluna cervical
Na avaliação primária, as vias aéreas são prioridade absoluta, devendo ser
avaliadas em primeiro lugar para assegurar sua permeabilidade. Esta rápida porém precisa avaliação poderá identificar obstrução das vias aéreas, incluindo presença de corpos estranhos e fraturas faciais ou traqueolaríngeas. Todas as manobras que estabelecem a permeabilidade serão feitas com proteção da coluna
cervical, sendo a primeira medida recomendada a manobra de "levantamento do

\~

queixo" (chin lifi) ou de "anteriorização da mandíbula" (jaw thrust).
Caso o paciente esteja falando, é improvável que a obstrução das vias aéreas
venha representar um risco imediato; no entanto, será prudente a reavaliação em
curtos intervalos de tempo para garantir sua permeabilidade.
É fundamental enfatizar que os pacientes portadores de grave traumatismo
cranioencefálico e conseqüente diminuição do nível de consciência ou os portadores de um escore na Escala de Coma de Glasgow (GCS) igualou inferior a 8
exigirão o estabelecimento de via aérea definitiva. A identificação de respostas

r
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motaras descoordenadas sinaliza, fortemente, para necessidade de adoção de via
aérea definitiva.
o tratamento da via aérea na criança exige o conhecimento das armadilhas e
peculiaridades anatômicas da laringe, seja em relação ao tamanho ou posição,
implicando no uso de equipamentos e materiais especiais.
Grande cuidado deve ser tomado para evitar a movimentação excessiva da
coluna cervical, durante a avaliação e a manipulação das vias aéreas, prevenindo, a
todo custo, que a cabeça e o pescoço do paciente sejam hiperestendidos, hiperfletidos
ou rodados, quando do intuito de estabelecer ou manter uma via aérea pérvia. Um
exame neurológico isolado não exclui lesão de coluna cervical. Com base no mecanismo do trauma, deve-se suspeitar da perda de estabilidade da coluna cervical,
e a proteção da medula do paciente deve ser feita e mantida com o uso de dispositivos apropriados de imobilização. Caso seja necessária a retirada temporária desta

.
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imobilização, um dos membros da equipe médica deverá encarregar-se de imobilizar manualmente a cabeça e o pescoço, mantendo-os alinhados aos dispositivos de
imobilização usados para proteger a coluna e, conseqüentemente, a medula, até que
sejam excluídas as possibilidades de lesões. Uma vez que tenha sido encaminhado
o tratamento dos problemas que coloquem o doente em risco de vida imediato ou
em potencial, poderão ser realizados exames na coluna cervical para confirmar ou
excluir a existência de lesões.
Todos os pacientes que apresentam traumatismos multissistêmicos, especialmente aqueles com nível de consciência alterado ou traumatismos fechados acima
da clavícula, deverão ser considerados portadores de lesão da coluna cervical, até
prova em contrário. A proteção da coluna cervical e da medula constitui a essência
nesta etapa do tratamento.
Todo o esforço deverá ser feito para identificar, sem demora, o comprometimento da via aérea e assegurar o mais rápido possível a sua permeabilidade, iden-

I

tificando-se, também, a possibilidade de comprometimento progressivo que ocorre
num grupo de pacientes, tornando-se essencial a reavaliação em curtos intervalos
de tempo e a liberação da via aérea dos propensos a acrescentar tal problema.
Existem circunstâncias nas quais a manutenção da permeabilidade das vias
aéreas, mesmo nas mãos de profissionais bem treinados, apresenta dificuldades
inesperadas, surpresas ou mesmo torna-se impossível, como falhas no equipamento, ruptura do cuff de uma sonda endotraqueal, rasgado acidentalmente, nos dentes
do paciente, durante uma intubação tumultuada.
Outras armadilhas podem ocorrer, como, por exemplo, a impossibilidade
de intubação de pacientes que receberam drogas paralisantes ou naqueles cuja via
aérea não pode ser alcançada cirurgicamente com rapidez, em virtude de alterações
anatômicas, como grandes hematomas, edema ou obesidade. Neste momento, a
realização de cricotiroidostomia é procedimento de eleição, devendo ser feita de
forma rápida e segura. Nos pacientes pediátricos até 12 anos de idade, a opção por
uma cricotiroidostomia com agulha pode ser extremamente útil, permitindo um
espaço de tempo de cerca de 30-45 minutos para a obtenção definitiva da via aérea.
Outro exemplo, felizmente raro, que pode ocorrer em pacientes portadores de
fraturas laríngeas não-identificadas ou naqueles portadores de secção incompleta
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da via aérea, é de, durante a tentativa de intubação, precipitar-se a oclusão total
ou secção completa da via aérea. Tais fatos podem ocorrer na ausência de achados clínicos significativos que sugiram problemas potenciais ou quando a urgência do quadro clínico exige medidas imediatas para garantir a via aérea ou a
ventilação.
Infelizmente, estas e outras armadilhas muitas vezes não podem ser evitadas,
mas deverão ser previstas, para o estabelecimento de medidas capazes de minimizar
o seu impacto.

B) Respiração e ventilação
Uma vez estabelecida a permeabilidade das vias aéreas como primeiro passo
nas prioridades no atendimento dos pacientes gravemente lesados, a seqüência necessita continuidade, pois, por si só, esta permeabilidade não significa ventilação
adequada. A troca adequada de gases ao nível dos alvéolos pulmonares é absolutamente necessária para que seja possível a eliminação de dióxido de carbono (CO)
e oxigenação adequada. Uma boa ventilação exige funcionamento adequado da
caixa torácica, com a funcionalidade adequada dos pulmões, da parede torácica e
do diafragma. Todos estes componentes devem ser examinados e avaliados rápida
e precisamente.
o doente deverá estar despido, com o seu tórax exposto, para a observação
correta das incursões respiratórias e dos movimentos da parede torácica. A ausculta
deverá ser realizada concomitantemente para se confirmar o fluxo de ar nos pulmões. A percussão bem-feita poderá revelar a presença de ar ou de sangue no espaço pleural, e a inspeção visual e a palpação poderão detectar lesões da parede torácica
capazes de comprometer a ventilação.
As lesões que podem prejudicar precocemente a ventilação e, conseqüentemente, colocar em risco imediato a vida do paciente, são pneumotórax hipertensivo,
pneumotórax aberto, tórax instável com contusão pulmonar e hemotórax maciço.
Todas estas lesões devem ser identificadas no exame primário, e tratadas imediatamente. O hemotórax ou o pneumotórax simples, as fraturas de costelas e as contusões pulmonares poderão comprometer a ventilação, mas em menor grau, sendo
habitualmente identificados no exame secundário.

.
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Armadilhas: a diferenciação de problemas respiratórios e obstrução das vias

aéreas pode ser muito difícil. O paciente pode apresentar-se profundamente
taquipnéico e dispnéico, dando a impressão de que o seu problema mais importante
decorra de via aérea inadequada. Nestas circunstâncias, quando a questão ventilatória
decorre de pneumotórax simples ou hipertensivo, a intubação com ventilação vigorosa e pressão positiva pode levar ao agravamento das suas condições.
Outro exemplo que pode ocorrer em paciente inconsciente, quando se tornam
necessárias intubação e ventilação mecânica, é o risco de barotrauma, em especial
em crianças e pneumopatas. O tórax dos pacientes traumatizados deve ser reavaliado

..'

sistemática e periodicamente, realizando-se radiografia de tórax, tão logo seja possível, depois da intubação e do início da ventilação. Esse exame radiológico deverá
ser realizado na sala de emergência com um aparelho portátil.

.J

Lamentavelmente, inúmeros pacientes morrem ao serem levados para um departamento radiológico, sendo "abandonados", para execução destes exames, nas
mãos de técnicos ou pessoal inexperiente. As radiografias imprescindíveis deverão
ser feitas na sala de trauma com aparelhos portáteis, sem que o paciente seja transportado ou mobilizado desnecessariamente.

C) Circulação com o controle da hemorragia

Volume sangüíneo e débito cardíaco
A hipotensão em paciente traumatizado deve ser encarada como hipovolemia
até prova em contrário.
A hemorragia é a principal causa de morte pós-traumática evitável, após rápido
tratamento em nível hospitalar. Portanto, é essencial a rápida e precisa avaliação do
estado hemodinâmico destes pacientes. Os elementos clínicos que oferecem rápidas e importantes informações são nível de consciência, cor da pele e pulso.
1. Nível de consciência: a perfusão cerebral poderá estar criticamente prejudicada, quando o volume sangüíneo estiver diminuído, trazendo, como conseqüência, alterações do nível de consciência. No entanto, um doente consciente também
poderá ter perdido quantidade significativa de sangue, pois os mecanismos compensatórios fisiológicos são variáveis de paciente para paciente.
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2. Cor da pele: a coloração da pele poderá ser importante na avaliação de
paciente traumatizado hipovolêmico. Traumatizado com coloração rósea, especialmente na face e nas extremidades, é raro que esteja criticamente hipovolêmico. Ao
contrário, a coloração acinzentada da face e a pele esbranquiçada das extremidades
são sinais evidentes de hipovolemia.
3. Pulsos: deverão ser examinados pulsos centrais de fácil acesso (femoral ou
carotídeo), bilateralmente, para avaliação de sua regularidade, freqüência e amplitude. Pulsos regulares, lentos e cheios usualmente sinalizam normovolemia relativa, em pacientes que não estejam fazendo uso de betabloqueadores. Pulsos filiformes
e rápidos habitualmente indicam hipovolemia, embora possam ser causados por
outros fatores. Portanto, uma freqüência normal de pulso não é garantia de que o
doente esteja normovolêmico. Quando irregular, o pulso costuma servir de alerta
para possível disfunção cardíaca. Deve ser destacado que taquicardia é o primeiro
sinal de perda volêmica.
A ausência de pulsos centrais, não relacionada a fatores locorregionais, obriga
à intervenção imediata necessitando de reanimação cardíaca para restaurar o débito cardíaco, a fim de evitar a morte do paciente.

Hemorragias

· Perdas

sangüíneas externas deverão ser identificadas e controladas no

exame primário: todas as perdas sangüíneas externas deverão ser controladas por
compressão manual direta sobre o ferimento. A utilização de material intlável, como
imobilizadores de membros, pode ajudar no controle do sangramento. Eles devem
ser transparentes para permitir a visualização e monitoração dessas perdas
sangüíneas.
A tentativa de controle de vasos com pinças hemostáticas, em campo com
pouca visibilidade, é causa de iatrogenia, com freqüentes lesões de nervos e vasos
da região lesada. O uso de torniquete está contra-indicado nas lesões dos membros,
pois, mal utilizados, freqüentemente aumentam o sangramento. Apenas em circunstâncias raras, como em amputações traumáticas, pode haver utilização.
As hemorragias dentro das cavidades torácica e abdominal, nos tecidos moles
ao redor das fraturas dos ossos longos, no espaço retroperitoneal em decorrência

.
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de fraturas pélvicas ou como resultado de ferimentos do tronco, são as principais
causas de perdas sangüíneas ocultas.
'>

Armadilhas: a resposta às perdas sangüíneas é variável e não se dá de modo

semelhante ou mesmo normal nos pacientes idosos, crianças, atletas e indivíduos
portadores de doenças crônicas.
1. Pacientes idosos, mesmo saudáveis, apresentam capacidade limitada de aumentar a freqüência cardíaca como resposta às perdas volêmicas. Perde-se, com isso, um
dos sinais precoces de hipovolemia, que é a taquicardia. O débito cardíaco não guarda
correlação significativa com a medida de pressão arterial nesse grupo de pacientes.

2. Ao contrário, as crianças freqüentemente demonstram poucos sinais de perda volêmica, mesmo quando estas são significativas, pois costumam apresentar
reserva fisiológica exuberante e, quando a deterioração hemodinâmica apresentase, geralmente é muito rápida e catastrófica.
3. Os atletas comportam-se de forma semelhante às crianças com relação aos
mecanismos de compensação, apresentando, normalmente, bradicardia e níveis habituais de taquicardia, frente à perda volêmica significativa.
4. Na fase inicial de atendimento, é comum o desconhecimento das condições
prévias de saúde e o uso de medicamentos do paciente, que, porventura, possa estar
inconsciente, desacompanhado ou com dificuldades para informar.
}

É recomendável adotar-se atitude de alerta e ceticismo, frente ao estado
hemodinâmico de aparente normalidade, por todos os motivos acima.

D) Incapacidade (estado neurológico)
Ao término do exame primário, a avaliação neurológica rápida é necessária.
Ela estabelece um nível de consciência do paciente, o estado da pupila e a sua
capacidade de reação. Pode-se utilizar uma maneira mnemônica extremamente simples de avaliação do nível de consciência do traumatizado (AVDN).

A - Alerta
v - Resposta a estímulo Verbal

D - Resposta à Dor
N - Não responde a estímulo
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Variáveis

Escore

Abertura(O)
Espontânea

4

A estímulo verbal

3

A estímulo doloroso

2

Sem resposta

1

Obedecea comandos

6

Localizador

5

Flexãonormal(retirada)

4

Flexãoanormal(decorticação)

3

Extensão(descerebração)

2

Semresposta(flacidez)

1

Orientado

5

Confuso

4

Palavras inapropiadas

3

Sons incompreensíveis

2

Sem resposta

1

Melhor resposta matara (M)

Respostaverbal(V)

EscoreGCS= (O+ M + V); melhorescorepossível= 15; piorescorepossível= 3.

Tabela

Avaliação neurológica pormenorizada, rápida e simples prognostica a evolução do paciente. É a Escala de Coma de Glasgow (GCS). Ela poderá ser realizada
ao invés do AVDN. Quando não realizada durante o exame primário, a GCS deverá
ser feita no exame secundário (Tabela).
A diminuição do nível de consciência pode significar diminuição na oxigenação
e/ou na perfusão cerebral ou poderá representar o resultado direto de trauma cerebral. Ela exige imediata reavaliação da ventilação, oxigenação e perfusão. Não
deve ser esquecido que drogas e álcool também são responsáveis pela alteração do
nível de consciência

dos pacientes traumatizados.

Excluindo-se

hipoxia e

hipovolemia, qualquer alteração de consciência deverá ser considerada oriunda de
trauma direto ao sistema nervoso central, até prova em contrário. É importante
salientar que, nos pacientes comatosos, a permeabilidade da via aérea deve ser

.
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sempre observada e protegida, assim como a possibilidade de vômitos e aspiração
de secreções, razão pela qual todo o paciente com ECO < 8 deve ter via aérea
definitiva.
'>

Armadilhas:

mesmo procedendo-se ao atendimento adequado em todos os

aspectos, pacientes portadores de trauma cranioencefálico fechado poderão sofrer deterioração neurológica, freqüentemente rápida. Exemplo típico é observado no hematoma epidural agudo, onde observa-se o intervalo lúcido - "o paciente fala, responde a perguntas e depois morre". A reavaliação neurológica sistemática e freqüente poderá detectar mudanças precoces e minimizar o problema, podendo ser necessário retomar ao exame primário, checando e confirmando a
permeabilidade da via aérea, a oxigenação e a ventilação adequadas e que a
perfusão cerebral esteja conservada. Consultar o neurocirurgião é etapa necessá~,

r

ria para condução de medidas terapêuticas posteriores.

E) Exposição

- Controle

do ambiente

Todo paciente traumatizado deverá ser totalmente despido, cortando-se suas
roupas para facilitar o acesso visual adequado de suas lesões e promover um
exame físico completo. Após remoção de seus trajes e de ter sido completada a
avaliação, é fundamental proteger os pacientes com cobertores aquecidos com
dispositivos

de aquecimento externo, objetivando prevenir a ocorrência de

hipotermia. Da mesma forma, os fluidos intravenosos devem ser aquecidos antes
do procedimento e, se possível, a temperatura ambiente deverá ser mantida em
níveis adequados.
o conforto da equipe de atendimento é menos importante do que a garantia
da temperatura corpórea do paciente. Apesar de o Brasil ser um país tropical, não
é infreqüente a ocorrência de baixas temperaturas, e o uso de ar-condicionado
nas salas de emergência dos hospitais pode agravar o problema.
A hipotermia agrava a acidose e a coagulopatia, o que determina que pacientes traumatizados, em choque, com perda volêmica significativa devem ter prevenção desde o atendimento pré-hospitalar.
'> Armadilhas: constantemente as vítimas de traumatismos chegam ao serviço de emergência hipotérmicas. Alguns traumatizados exigirão transfusões maci-
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ças de sangue e cristalóides, que, a despeito de todos os esforços agressivos para o

~
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controle da hipotermia, poderão manter a temperatura corpórea baixa. O binômio
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reposição volêmica
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= controle da hemorragia

deverá ser constantemente persegui-

do pela equipe de socorro, uma vez que o controle da hemorragia deverá fazer
parte da solução deste problema, exigindo intervenção cirúrgica imediata.

CLI
U'I
CLI

Os esforços para reaquecer o paciente e evitar a hipotermia deverão ser consi-

...

c.
<C

derados tão importantes quanto qualquer outro componente do exame primário ou

\

da fase de reanimação.

.

REANIMAÇÃO

À medida que as lesões potencialmente letais são identificadas, deverão ser
adotadas providências de reanimação e tratamento de todas, na proporção em
que são diagnosticadas durante a avaliação primária, com o objetivo de otimizar
a sobrevivência do traumatizado.

Vias aéreas
É regra prioritária a proteção da via aérea em todos os pacientes, especialmente diante da possibilidade de seu comprometimento. O levantamento do queixo ou
manobra de anteriorização da mandíbula poderá ser suficiente. Nos pacientes conscientes, a utilização de uma cânula nasofaríngea garantirá a permeabilidade inicial
da via aérea, mantendo-a pérvia. Nos pacientes inconscientes que apresentam reflexo de deglutição abolido pode-se utilizar uma cânula orofaríngea (Guedel), que,
quando bem posicionada, poderá manter a via aérea pérvia em caráter temporário.
Estabelecer via aérea definitiva é obrigação de todo aquele que faz o atendimento inicial, caso exista qualquer dúvida quanto à capacidade de o paciente manter a permeabilidade da mesma.

Respiração, ventilação e oxigenação
A intubação endotraqueal, por via nasal ou oral, fará o controle definitivo das
vias aéreas, nos pacientes que as apresentam comprometidas por fatores mecâni-

.
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.,
cos, que têm problemas ventilatórios ou que estejam inconscientes. A realização
destes procedimentos deverá ser feita com a proteção contínua da coluna cervical,
imobilizando-a corretamente. As contra-indicações para intubação nasal ou oral,
ou quando elas não são possíveis, exigirão a via aérea cirúrgica, no caso, a
cricotiroidostomia. Só existe lugar para traqueostomia em situações como a fratura
do laringe, em que é impossível a realização de cricotiroidostomia.
o pneumotórax hipertensivo representa uma das situações de comprometimento
dramático e agudo da ventilação e da circulação, não permitindo perda de tempo

J

devido ao risco imediato de vida. Quando suspeitado, deverá ser tratado imediatamente por descompressão através de agulha calibrosa, introduzida no segundo espaço intercostal, tangenciando-se o bordo superior da costela ao nível da linha axilar média.
A oxigenoterapia suplementar deve ser instituída a todo paciente traumatizado.
Quando não estiver intubado, deverá receber oxigênio através de máscara, com
reservatório que garanta oxigenação máxima. A instalação de oximetria de pulso é
medida valiosa para assegurar que a saturação de hemoglobina seja adequada.

Circulação e controle da hemorragia
o controle do sangramento é feito por pressão direta ou intervenção cirúrgica.
Sabendo-se que a velocidade máxima de fluidos administrados é diretamente proporcional ao diâmetro do cateter e inversamente ao seu comprimento, não dependendo do calibre da veia em que é inserido, é preferível iniciar a reposição volêmica
por punções venosas periféricas nos membros superiores, utilizando-se, no mínimo, dois cateteres de grosso calibre (14-16 - paciente adulto).
o uso de outras veias periféricas, as dissecções e as punções venosas centrais
deverão ser executadas, de acordo com as necessidades do paciente, levando-se
sempre em consideração o bom senso e a habilidade do médico responsável pelo
atendimento.

I-

Imediatamente após a punção ou cateterização venosa, amostras sangüíneas
deverão ser retiradas para tipagem, prova cruzada e exames laboratoriais (da rotina

I

da instituição), teste de gravidez para todas asmulheres em idade fértil e, se possível, exame toxicológico para identificação de alcoolemia e outras drogas.
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Logo após a coleta de sangue, inicia-se a administração vigorosa de fluidos
com soluções salinas balanceadas.
Dentre as soluções cristalóides, dá-se preferência ao Ringer lactato na reposição inicial, administrando-se de maneira rápida, podendo exigir cerca de dois a três
litros de solução, para que se obtenha resposta adequada nos pacientes adultos.
Todas as soluções endovenosas devem ser aquecidas (37-40°C).
Como já é sabido, o estado de choque associado ao trauma é, na maioria das
vezes, de origem hipovolêmica. Administração de sangue tipo específico poderá
ser necessária, caso o paciente não responda à infusão rápida inicial de cristalóide.
Caso o tipo específico não esteja disponível, deverá ser utilizado o tipo O com
baixos títulos de anticorpos ou O negativo. O choque hipovolêmico não deve ser
tratado com vasopressores, esteróides ou bicarbonato de sódio ou mediante tentativa infrutífera de infusão contínua de sangue e cristalóides, pois é necessário controlá10 por intervenção cirúrgica. A operação fará parte do processo de reanimação,
oferecendo ao cirurgião a oportunidade de interromper a perda sangüínea.
A hipotermia poderá estar presente desde a chegada do paciente ao hospital ou
desencadear-se rapidamente na sala de emergência, se ele estiver permanentemente descoberto, sendo agravada pela administração rápida de fluidos à temperatura
ambiente ou administração de sangue refrigerado. Este fato, potencialmente fatal
nas vítimas de traumatismos, deve ser evitado, tomando-se medidas agressivas
para diminuir a perda de calor corpóreo e tentar restaurar a temperatura do paciente
a níveis normais.
A área de reanimação deve ter temperatura controlada para reduzir a perda de calor
pelo paciente. É recomendável a utilização de aquecedores de autofluxo e fomos de
microondas para aquecimento de fluidos cristalóides a uma temperatura de 39°C. Os
hemoderivados não devem ser aquecidos desta maneira devido ao risco de hemólise.

Medidas auxiliares no exame primário e na reanimação

·

Monitorização eletrocardiográfica:

é necessária em todos os traumatizados,

já que a presença de arritmias, taquicardias inexplicáveis, extra-sístoles ventriculares,
fibrilação atrial e alterações do segmento ST pode indicar traumatismo cardíaco contuso. Atividade elétrica sem pulso (anteriormente

.
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denominada dissociação

eletromecânica) pode indicar tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo
e/ou hipovolemia profunda. Na presença de bradicardia, extra-sístoles ou condução
aberrante, a suspeita imediata de hipoxia ou hipoperfusão deve ser considerada.
A hipotermia grave também provoca arritmias, sendo uma das causas freqüentes de
morte em pacientes chocados.

·

Cateteres urinários e gástricos: a introdução de cateteres urinários e gás-

tricos deve ser considerada parte da fase de reanimação, respeitada sua contraindicação. Amostras de urina devem ser enviadas ao laboratório para realização

J

de exames de rotina (sedimento urinário).

o

Armadilhas:

a retirada acidental de qualquer tubo ou cateter introduzido em

paciente traumatizado pode causar grande dano. A agitação usual na sala de reanimação, não só do próprio paciente, que poderá apresentar agitação psicomotora,
por hipoxia, dor ou medo, assim como a grande movimentação de número significativo de profissionais atendendo o paciente, facilita o fato. Tais possibilidades
poderão ser aumentadas quando o paciente é transportado para outras áreas do
hospital ou para outras instituições.
1. Cateter urinário:

o débito urinário é ótima indicação da volemia do

paciente, refletindo a perfusão renal, podendo ser monitorado de forma mais adequada com a colocação de sonda vesical de demora. A cateterização transuretral
da bexiga estará contra-indicada nos casos em que se suspeita de secção uretraI.
A lesão uretral deverá ser suspeitada, quando alguns sinais estiverem presentes,
como a presença de sangue no meato, equimose perineal, sangue no escroto, deslocamento cranial da próstata, ou quando a mesma não é palpável ao toque retal, e fratura
pélvica.
Desta forma, o cateterismo não deve ser tentado antes que os exames do reto
e da genitália sejam realizados. Suspeitando-se da lesão uretral, é necessário confirmar a integridade da mesma, através de uretrografia retrógrada antes de inserir

L

o cateter vesicaI.

o

Armadilhas: a presença de anormalidades anatõmicas, como estenose da uretra

ou hipertrofia prostática acentuada, poderá impedir a progressão do cateter, a despeito da utilização de técnica meticulosa. Nestas condições o médico não deve
tentar manipulações excessivas, sendo necessária a consulta ao urologista.
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2. Cateter

gástrico: está indicado para reduzir as distensões freqüentemente

presentes e para diminuir o risco de aspiração. O cateter gástrico diminui o risco de
aspiração, porém não a evita completamente.

Para que a sua eficácia seja

maximizada, é necessário que esteja bem posicionado e conectado a um sistema
eficiente de sucção.
A presença de sangue no aspirado gástrico poderá representar sangue deglutido
da orofaringe, trauma durante a introdução do cateter ou lesões do trato digestivo

alto, encontrado principalmentenas lesões penetrantes,servindo de pista ou suspeita desta última possibilidade.
Em pacientes com fratura da base do crânio, pode ocorrer o comprometimento
da placa crivosa do etmóide, o que deve constituir suspeita. Neste caso, o cateter
gástrico deverá ser introduzido por via oral, evitando-se, dessa forma, que seja,
acidentalmente, introduzido com desvio para dentro do crânio. Nessas circunstâncias, qualquer instrumentação nasofaríngea é potencialmente perigosa.
I:;> Armadilhas:

o médico deve antecipar-se à possibilidade de aspiração do

conteúdo gástrico, munindo-se de equipamento eficiente de aspiração, que deverá estar disponível e funcionante (testado previamente) para uso imediato, quando se fizer necessário.
A introdução do cateter gástrico pode induzir náuseas e vômitos e, conseqüentemente, produzir exatamente o que se quer evitar através do seu uso, a aspiração.

·

Monitoração: a maneira mais adequada para se avaliar a eficiência da reani-

mação será através da observação do comportamento de parâmetros fisiológicos,
como freqüência do pulso, pressão arterial, pressão de pulso, freqüência respiratória, gasometria arterial, temperatura corpórea e débito urinário.
Os dados devem estar atualizados e devem ser obtidos logo que se encerre o
exame primário. É sempre prudente proceder a reavaliações periódicas. A freqüência respiratória e a gasometria arterial deverão ser utilizadas para monitorar o processo respiratório.
A manipulação no transporte do paciente pode deslocar acidentalmente os cateteres endotraqueais, exigindo atenção e checagem de suas posições, sempre que
manipularmos o paciente. Existem inúmeros dispositivos com a finalidade de confirmar a posição correta do cateter.

.
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'> Armadilhas:

pacientes traumatizados freqüentemente encontram-se agitados

devido a inúmeros fatores e, por esta razão, podem extubar-se acidentalmente e,
mais raramente, podem também ocluir o tubo endotraqueal ou desinsuflar o balão, perfurando-os. Por estas razões, torna-se necessária a freqüente reavaliação
da via aérea.
1. Oximetria de pulso: método valioso de monitoração do paciente traumatizado
é a oximetria de pulso. Os oxímetros de pulso medem a saturação da hemoglobina pelo
oxigênio, por método colori métrico, não medindo a pressão parcial de oxigênio. Pequenos sensores podem ser posicionados nos dedos das mãos ou dos pés do paciente, na
orelha ou em qualquer local conveniente. A maioria destes aparelhos sinaliza a freqüência do pulso e a saturação de oxigênio de maneira contínua.

'> Armadilhas: os sensores dos oxímetros de pulsos não devem ser posicionados
distalmente aos manguitos de aparelhos de pressão, pois, quando estes são insuflados, interrompem o fluxo sangüíneo, podem gerar informações errôneas e interpretações confusas. A hipotermia e a má perfusão tecidual são outros fatores de confusão,
quando da utilização da oximetria de pulso. Deve-se comparar a saturação de
hemoglobina obtida através da oximetria de pulso com valores obtidos nas amostras
sangüíneas arteriais.

2. Pressão arterial: deverá ser medida sistematicamente,lembrando-seque
não traduz necessariamenteo estado real de perfusãotecidual.
'>

Armadilhas:

o objetivo

principal

da normalização

das condições

hemodinâmicas do paciente traumatizado é estabelecer o retorno da perfusão
tecidual periférica normal, que significa muito mais do que a normalização da
pressão arterial. No doente idoso pode ser difícil utilizar os parâmetros fisiológicos com segurança, devendo utilizar-se precocemente a monitoração invasiva da
função cardíaca.

·

Radiografias e procedimentos diagnósticos: métodos semióticos de ima-

L

gem ou invasivos exigem utilização racional na fase de avaliação primária e de
reanimação, de modo que os mesmos não retardem os procedimentos salvadores.
Todo exame radiológico deverá ser realizado na própria área de reanimação,
utilizando-se aparelho portátil de raio X, sem que haja interrupção do processo de
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reanimação. As radiografias utilizadas, nesta fase de atendimento, constarão de
radiografia ântero-posterior (AP) do tórax e da pelve e poderão oferecer informações úteis para orientar os esforços de reanimação das vítimas traumatizadas. A
radiografia do tórax poderá detectar lesões que ameacem a vida do paciente e exijam tratamento. A radiografia pélvica poderá identificar fraturas que indiquem a
necessidade de transfusão sangüínea precoce. Finalmente, a radiografia lateral da
coluna cervical que demonstre uma lesão é um achado importantíssimo, no entanto, quando negativa ou tecnicamente inadequada, não excluirá a presença de lesão
cervical. Quando considerados essenciais, estudos radiológicos não deverão ser
evitados em mulheres grávidas.
o lavado peritoneal diagnóstico e a ultra-sonografia abdominal constituem-se
em métodos diagnósticos úteis para detecção rápida de sangramento oculto intraabdominal. A utilização destes métodos dependerá da qualificação e experiência
do médico examinador e da disponibilidade de aparelho de ultra-sonografia portátil na sala de reanimação e eles devem ser utilizados em pacientes instáveis sem
indicação óbvia de laparotomia.
o Armadilhas:

a obesidade e a presença de gases do intestino poderão compro-

meter a interpretação das imagens obtidas por ultra-sonografia,

e o lavado

peritoneal também poderá ser difícil no obeso. Em pacientes com fraturas pélvicas,
deve-se ter cuidado na realização e interpretação do lavado peritoneal devido ao
risco de achado falso-positivo.

.

CONSIDERAR A NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE

Lembrar que as manobras de reanimação necessárias para preservar a vida dos
pacientes devem ser iniciadas imediatamente após diagnosticadas e identificadas,
e não ao término do exame primário. A avaliação primária consta de exame físico
e história que são rápida e precisamente feitos, ao mesmo tempo e paralelamente
tratadas as lesões que ameaçam de imediato a vida destas vítimas, obedecendo-se a
critério hierárquico bem definido (ABCDE).
Durante a fase de exame primário e reanimação, o médico que está atendendo
o paciente poderá obter informações suficientes para estabelecer a necessidade ou
não de transferência para outro serviço. O processo de transferência poderá ser

.
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iniciado por qualquer auxiliar, com a orientação do médico que está atendendo,
enquanto são tomados os cuidados de avaliação e reanimação. Assim que esta deci-
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são for adotada, o médico atendente deverá comunicar-se com o colega que vai
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receber o paciente, transmitindo-lhe todas as informações necessárias, obtidas du-
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rante a avaliação e a reanimação.
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EXAME SECUNDÁRIO

o exame

secundário só deverá ser iniciado depois de completar-se o exame

primário (ABCDEs) e quando as medidas indicadas para reanimação tiverem sido
adotadas e o paciente demonstrar tendência para a normalização de suas funções
vitais.
o exame secundário é um exame do politraumatizado da cabeça aos pés, isto é,
uma história clínica e um exame físico completos, incluindo a reavaliação de todos
os sinais vitais.
Cada região corporal deverá ser examinada por completo. A possibilidade de
passar lesão despercebida, ou de não ser dado o real valor a uma determinada lesão,
é grande, principalmente em pacientes que não respondem a estímulos ou que se
encontram instáveis.
Nesta fase do atendimento, deve-se fazer um exame neurológico completo,
incluindo a determinação do escore na Escala de Coma de Glasgow, caso não tenha
sido calculado no exame inicial. Durante esta avaliação deverão ser feitas as radiografias indicadas, que poderão ser realizadas em qualquer momento do exame secundário.
Procedimentos especiais, exames radiológicos específicos e estudos laboratoriais
são também providenciados durante esta fase. A avaliação completa do doente exige a realização de exames físicos repetidos. O exame secundário pode ser resumido
como a fase "tubos e dedos em todos os orifícios".

História
Avaliação médica completa deve incluir uma história dos mecanismos do trauma. Em inúmeras ocasiões, no entanto, não se consegue obter uma história do próprio
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paciente. Nestes casos devem ser consultados a família, o pessoal de atendimento préhospitalar ou qualquer acompanhante, com o objetivo de se obterem informações que
possam esclarecer melhor o estado fisiológico do paciente. A utilização do código
AMPLA é uma forma mnemônica útil para alcançar esta finalidade.

A - Alergia
M - Medicamentosde uso habitual
P

\

-

L
A

Passado médico/prenhez
Líquidos e alimentos ingeridos recentemente

-

Ambiente e eventos relacionados ao trauma

I

As condições do doente são fortemente influenciadas pelo mecanismo de trauma. O pessoal de atendimento pré-hospitalar pode fornecer valiosas informações
I

quanto a tais mecanismos e deve reportar os dados pertinentes ao médico atendente.
I

Alguns tipos de lesões podem ser suspeitados de acordo com a direção da força e a

I

quantidade de energia desprendida. O trauma geralmente é classificado em dois
grandes grupos: fechados e penetrantes.

1. Trauma fechado
O trauma fechado é resultante de colisões automobilísticas, quedas e outras
lesões conseqüentes a transporte, recreação ou relacionadas ao trabalho.
Informações importantes a respeito de colisões automobilísticas são: uso
do cinto de segurança, deformação do volante, direção do impacto, danos ao automóvel ou intrusão e ejeção do passageiro de dentro do veículo. A ejeção da vítima
aumenta sobremaneira as possibilidades de lesões graves.
Não raramente, os padrões da lesão podem ser previstos de acordo com o
mecanismo do trauma. Estes padrões de lesão também são influenciados pela idade e pela atividade do paciente.

2. Trauma penetrante
A incidência de traumas penetrantes (ferimentos por arma de fogo, arma
branca ou objetos perfurantes)

está aumentando

rapidamente.

Os fatores

I

determinantes do tipo e da extensão da lesão e do subseqüente tratamento dependeI

.
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rão da região do corpo que foi lesada, dos órgãos próximos ao trajeto do objeto
penetrante e da velocidade do projétil. Portanto a velocidade, o calibre, a trajetória
presumida do projétil e a distância da arma ao doente podem fornecer pistas importantes para a compreensão da extensão das lesões.
Pelo fato de este primeiro número se restringir basicamente ao atendimento
primário, não serão feitas considerações sobre o exame secundário, que será objeto
de análise em outro momento, assim como o detalhamento das medidas necessárias
para o adequado transporte do paciente para o centro de referência de trauma, que fará
o atendimento definitivo.

J
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Questões
sobretrauma
Para responder as questões I e 2, considere-se a seguinte
situação:
Homem, de 25 anos de idade, sofre acidente com colisão
frontal de seu veículo em alta velocidade. Usava cinto de
segurança e o air-bag foi ativado. Na sala de emergência,
apresentava PA de 80/40mmHg, FC de 120bpm e FR de
36m/min. Informava que "tinha muita falta de ar e dificuldade para respirar". Ao exame físico, as veias do pescoço
estavam ingurgitadas.

. 1. Com base nesta situação,pode-se afirmarque:
I. A causa da dificuldade respiratória é obstrução da via aérea.
11. Choque hipovolêmico é uma possibilidade diagnóstica.
111.Pneumotórax hipertensivo deve ser incluído nas
possibilidades diagnósticas.
Está correta a alternativa:

(a) Apenas I

(b)

Apenas 11

(d)

(e)

I, 11 e 111

11 e 111

(c) Apenas 111

. 2. A conduta adequada para o caso deve contemplar:
I. Realização de estudo tomográfico computadorizadode
tórax.
11. Realização de raio X de tórax para definir a conduta.
111.Realização de toracocentesecom agulha grossa na linha
hemiclavicular,em nível do segundo espaço intercostal.

.

26

PROGRAMADE AUTO-AVALIAÇÃOEM CIRURGIA

Está correta a alternativa:

.

(a) Apenas I

(b)

Apenas 11

(d) II e 111

(e)

1,11 e 111

(c) Apenas 111

3. Motociclista é atirado de sua moto e apresenta lesões
de face e fraturas de membros inferiores. À admissão,
está consciente, sinais vitais estáveis e com boa perfusão
periférica. Queixa-se de dor no pescoço. Sua face está
lesionada, mas sem evidência de hemorragia significativa.
Entre as abaixo, a medida inicial mais apropriada é:
(a) Assegurar uma via aérea por intubação nasotraqueal.
(b) Colocar uma cânula de Guedel e ventilar com máscara.
(c) Realizar intubação orotraqueal com imobilização do pescoço.

(d) Verificar a situação da coluna cervical do paciente.
(e) Realizar uma cricotiroidostomia.
.

4. Ausência de murmúrio vesicular, macicez à percussão
no hemitórax esquerdo e veias do pescoço planas
(não-ingurgitadas) são mais bemjustificadas por:
(a) Pneumotórax hipertensivo à esquerda.
(b) Tamponamento cardíaco.
(c) Lesão traqueobrônquica.
(d) Pneumotórax simples.
(e) Hemotórax esquerdo.

.

S. Um jovem de 20 anos de idade bateu seu carro contra um
poste. Não usava cinto de segurança e, ao ser resgatado e
trazido à sala de emergência, se apresentava com fraturas
importantes maxilofaciais e em sofrimento respiratório.
A conduta deve ser:
(a) Intubação orotraqueal.
PROGRAMADE AUTO-AVALIAÇÃO
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(b) Intubação nasotraqueal pelo risco de trauma
raquimedular.
(c) 02 a 100%, com máscara, e observar a resposta.
(d) Cricotiroidostomia e cuidados com a coluna cervical.
(e) 02 a 100% mais reposição com cristalóides.

.

6. Homem de 25 anos de idade sofre contusão abdominal
decorrente de atropelamento por carro. À admissão,
apresenta choque tipo 11,recebendo o devido atendimento
inicial. Para responder, considere as seguintes alternativas:
I. Laparotomia exploradora.
11.Lavado peritoneal diagnóstico.
111.Tomografia computadorizada de tórax e abdome.
Está correta a alternativa:

.

(a) Apenas I

(b)

(d) lell

(e) I, 11e 111

Apenas 11

(c)

Apenas 111

7. Um homem de 22 anos de idade é trazido ao hospital após
acidente e se encontra inconsciente e em choque profundo.
° grau de choque é IV. Não apresenta lesões externas nem
fraturas óbvias. A causa mais provável do choque é:

(a) Lesão de coluna dorsal.
(b) Hematoma extradural agudo.
(c) Hematoma subdural agudo.
(d) Lesão de coluna cervical com choque neurogênico.
(e) Hemorragia no tórax e/ou abdome.

.
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8. O que você entende por "triagem" e quantos tipos são
conhecidos?

. 9. Durante o atendimento primário, usando-se a seqüência
do ABCDEs, quando o examinador chegar na letra C,
as hemorragias externas serão identificadas e controladas.
Qual das respostas abaixo é correta, num paciente
politraumatizado, portador de traumatismo cranioencefálico, pneumotórax aberto, fratura exposta de fêmur
direito e sangramento ativo de ferimento no pé esquerdo?
Levando-se em consideração que toda a seqüência foi
corretamente aplicada, em relação ao sangramento,
a conduta correta é:
(a) Garrote ao nível da coxa esquerda.
(b) Compressão da artéria femoral esquerda.
(c) Compressão da artéria poplítea.
(d) Garrote ao nível da panturrilha esquerda.

.

(e) Compressão direta do ferimento.
10.Inúmeros fatores influenciam o resultado final
desfavorável para um paciente gravemente lesado,
quando não são observados os cuidados primários no
atendimento hierarquizado e sistematizado. Admitindo-se
que o doente apresentado na pergunta número 9 foi
PROGRAMADEAUTO-AVALIAÇÃOEM CIRURGIA
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corretamente atendido, mesmo utilizando-se os métodos preconizados, apresentava hemorragia conjuntival, sangramento
pelas mucosas e incoagulabilidade sangüínea, expressa através de seus ferimentos. O choque hipovolêmico foi tratado
com reposição de quatro litros de solução salina
e concentrado de hemácias (duas bolsas). O pessoal de
enfermagem utilizou frascos de Ringer lactato, que estavam
disponíveis na prateleira, e as bolsas de concentrado de
hemácias retiradas do frigorífico.
Pergunta-se: Qual a causa provável deste evento?
(a) O paciente deve estar sendo mal ventilado e retendo CO2.
(b) A reposição volêmica deve estar inadequada.
(c) Hipoventilação.
(d) Hipotermia.
(e) Hiponatremia.

.
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Respostas
dofascículoanterior:
videolaparoscopia
TCBC Alexandre
TCBC Esperidião

Miranda Duarte

José de Macedo Costa

1. Não, diversos trabalhos na literatura indicam que o dispositivo
de proteção dos trocárteres descartáveis não confere proteção
plena contra injúrias viscerais durante o acesso à cavidade.
As formas mais seguras de acesso são aquelas em que a cavidade é abordada sob visão direta - técnica aberta com trocarte de
Hasson ou semi-aberta, como descrevemos em nosso trabalho
do fascículo anterior.
2. O principal fator relacionado à lesão da via biliar principal é o
erro na identificação das estruturas anatômicas do pedículo da
vesícula biliar e na dissecção do triângulo de Callot. As causas
destes erros podem se relacionar a vários fatores, como: exposição inadequada do pedículo por tração cefálica do infundíbulo,
equipamento deficiente (má iluminação, câmera de baixa resolução) e inflamação aguda. A colangiografia não evita as lesões
da via biliar, porém pode ajudar a torná-las menos graves.
3. O cirurgião, ao se certificar de que, durante uma colecistectomia
lapa roscóp ica, lesou a via biliar principal, deve, a despeito do
forte impacto emocional que envolve este momento, fazer uma
avaliação sensata das condições de que dispõe para tratá-la. O
tipo de lesão deve ser analisado em sua apresentação (nível da
lesão, transecção total, parcial ou ressecção inadvertida), para
que a melhor alternativa de reparo seja escolhida. O cirurgião
também deve fazer uma análise fria de sua real capacidade técnica de reconstruir a via biliar lesada. Uma das opções que podem ser utilizadas é o reparo primário com anastomose términoterminal com dreno em T exteriorizando-se distalmente a sutura.
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A segunda opção é a confecção de uma hepatojejunostomia em Y
de Roux. A terceira opção é drenar a cavidade e encaminhar o paciente para grupos com experiência no tratamento destas lesões.
Lembramos que, em situações como esta, a busca por auxílio de
cirurgiões mais experientes pode trazer grande contribuição ao
tratamento do paciente.

11I
ttI
+'"
11I

o

Q.
11I

cv
a:

4. Dependendo do tamanho da coleção e do momento de apresentação, a conduta pode variar. Naquelas coleções pequenas de
detecção tardia no pós-operatório, a conduta pode ser conservadora, sendo feito apenas o acompanhamento por imagens. Nas coleções volumosas e de surgimento precoce em que se detecte um
extravasamento mais significativo, a conduta deve ser mais agressiva. A ultra-sonografia ou a tomografia computadorizada geralmente confirmam a presença da coleção sem definir sua natureza.
Neste momento pode ser indicada a realização de drenagem
percutânea com objetivo diagnóstico e terapêutico. É citado na
literatura o uso de radioisótopos (Hida) para avaliação destas coleções, porém este método é pouco disponível em nosso meio. Antes de indicar a reexploração da cavidade, seja por meio de
laparoscopia ou de laparotomia, o cirurgião deve buscar a identificação do ponto de extravasamento da bile, que pode ser no leito
hepático, no coto cístico ou na via biliar principal. O exame indicado neste momento é a colangiopancreatografia retrógrada

I

I
J

endoscópica (CPER), que, além de diagnóstica, pode ser terapêutica ao se realizar uma papilotomia ou colocar-se uma prótese na
via biliar principal.
5. A conduta ideal é a resolução de coledocolitíase no mesmo ato da
colecistectomia, porém nem sempre o cirurgião está aparelhado
para realizar este procedimento por via laparoscópica. As outras
opções dependem do ambiente em que o cirurgião trabalhe. O paciente pode ter sua operação convertida para laparotomia aberta
e ter sua via biliar explorada de forma convencional. Outra opção
envolve o encaminhamento do paciente para realização de CPER

. 32

PROGRAMADE AUTO-AVALIAÇÃOEM CIRURGIA

no pós-operatório. Lembramos que este procedimento pode não
conseguir remover os cálculos e pode levar, conseqüentemente,
à necessidade de uma nova operação para resolução definitiva
do problema.
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6. O único aspecto em que a apendicectomia laparoscópica é nitidamente superior à convencional diz respeito às infecções de
parede. Outro aspecto citado em alguns trabalhos diz respeito à
menor necessidade de analgesia.
7. O tratamento cirúrgico da doença do refluxo gastroesofagiano
é indicado a pacientes refratários ao tratamento medicamentoso
corretamente conduzido; a pacientes jovens com recorrências
freqüentes e em que se prevê o uso prolongado de medicação;
nas complicações do refluxo (estenoses e manifestações respiratórias); e em casos selecionados de esôfago de Barrett.
8. Os principais fatores que limitam a abordagem da diverticulite
aguda são a presença de reação inflamatória local, distensão
de alças, presença de peritonite difusa ou abscesso localizado.
Nestes casos os tecidos são edemaciados e de manipulação mais
difícil, com sangramento freqüente e que dificulta a evolução da
operação. São cirurgias que têm maior tempo operatório, maior
índice de conversão e maior custo. Podem ser feitas ressecções
com anastomose primária ou com colostomia terminal
(Hartmann). Estas operações, quando realizadas com sucesso,
têm a vantagem de serem menos dolorosas, terem menor tempo
de internação e apresentarem melhor aspecto estético.
9. A indicação mais aceita, atualmente, para as correções de hérnias inguinais por videolaparoscopia são os casos de hérnias
recidivadas, em que o defeito da parede é abordado por via
intraperitoneal ou extraperitoneal. Desta forma, o cirurgião
evita trabalhar em área previamente manipulada, cuja anatomia
está freqüentemente distorcida.
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10. A videolaparoscopia pode ser indicada, no trauma, àqueles
pacientes que apresentem estabilidade hemodinâmica em que
exista a suspeita de lesão visceral intraperitoneal. Nas contusões abdominais, pode ser usada para avaliar a natureza de
coleções líquidas detectadas na cavidade por meio de exames
de imagem. Vísceras maciças podem ser avaliadas quanto à
presença de sangramento ativo, podendo inclusive ser feita a
hemostasia de algumas lesões. Esta abordagem diminui o tempo de permanência hospitalar e os custos, reduzindo o número
de laparotomias brancas desnecessárias.

.
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