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RESUMO 

Anualmente 5,8 milhões de pessoas  morrem em todo o mundo vítimas de trauma, 32% a mais 
que a soma das mortes por malária, AIDS e tuberculose. O trauma é a maior causa de mortes 
prematuras e incapacidade em todo o mundo. Para cada milhão de pessoas que morre todo ano, 
outros milhares ficam incapacitados temporária ou definitivamente. No Brasil, os traumas ou 
causas externas representaram a terceira causa de mortes no país e 12,5% do total de mortes por 
todas as causas. Como forma de enfrentamento dessa realidade a Secretaria de Estado de Saúde 
do Rio de Janeiro (SES-RJ) iniciou em 2010 um planejamento para criação de unidades 
especializadas em atendimento às vítimas de trauma, os chamados Centros de Trauma. 
Baseados no modelo norte-americano, essas unidades destinam-se ao atendimento somente de 
pacientes vítimas de traumas graves segundo critérios de elegibilidade pré-estabelecidos. Em 
2013, ocorreu a inauguração do primeiro Centro de Trauma, localizado no Hospital Estadual 
Alberto Torres, CT-HEAT. Decorridos dois anos da inauguração desta unidade, este trabalho 
se propôs a levantar o perfil de atendimento do CT-HEAT e compara-lo às metas e padrão de 
funcionamento estabelecidos no planejamento da SES-RJ. Além disso, se propôs analisar o 
funcionamento da unidade frente ao preconizado pela literatura nacional e internacional sobre 
o tema. Para isso, foram utilizados indicadores assistenciais dos atendimentos da unidade bem 
como observado seu funcionamento. Foram analisados dados de 1.942 atendimentos entre o 
período de junho de 2013 a setembro de 2014. A pesquisa contou ainda com a análise da 
literatura nacional e internacional sobre o tema. Dentre os resultados podemos destacar os 
acidentes motociclísticos seguidos pelas lesões por armas de fogo como as principais causas de 
atendimento, sendo a faixa etária entre 20 e 39 anos a de maior prevalência. Contudo, o tempo 
médio de permanência desses pacientes não foi significativamente superior à média de 
permanência dos pacientes internados no Sistema Único de Saúde por causas externas. O 
modelo proposto pela SES-RJ se mostrou um modelo inovador e coerente com às necessidades 
de assistência desse tipo de paciente, porém, necessitando de um aprimoramento de um sistema 
integrado de atenção ao trauma para seu pleno desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: centro de trauma, trauma, causas externas, sistemas de trauma, Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 
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ABSTRACT 

Every year 5.8 million people die worldwide victims of trauma, 32% more than the sum of 
deaths from malaria, AIDS and tuberculosis. The trauma is a major cause of premature death 
and disability worldwide. For every million people who die every year, thousands are 
temporarily or permanently disabled. In Brazil, the traumas or external causes represented the 
third leading cause of deaths in the country and 12.5% of total deaths from all causes. As a way 
to confront this reality the State Department of Health of Rio de Janeiro (SES-RJ) started in 
2010 a plan for setting up specialized units in care for victims of trauma, called Trauma Centers. 
Based on the US model, these units are intended service only patients suffering from severe 
trauma according to pre-established eligibility criteria. In 2013, occurred inauguration of the 
first Trauma Center, located in the State Hospital Alberto Torres, CT-HEAT. Two years after 
the inauguration of this unit, this research proposes to study the service profile of the CT-HEAT 
and compares it to the goals and operating standard established in the planning of SES-RJ. In 
addition, it was proposed to analyze the operation of the unit opposite recommended by national 
and international literature on the subject. For this, a unit of care indicators of care were used 
and observed its operation. Of 1,942 health care data were analyzed for the period from June 
2013 to September 2014. The survey also included the analysis of national and international 
literature on the subject. Among the results we can highlight motorcycle accidents followed by 
injury due to gunshot as the main causes of health care, the age group between 20 and 39 years 
the most prevalent. However, the average length of stay of these patients was not significantly 
higher than the average length of stay of patients admitted to the Health System from external 
causes. The model proposed by the SES-RJ showed an innovative and coherent model with the 
assistance needs of such patients, however, requiring an enhancement of an integrated system 
of trauma care for their full development. 

 

Keywords: trauma center, trauma, external causes, trauma systems, State Secretary of Health 
of Rio de Janeiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As mortes e invalidezes decorrentes de acidentes são uma epidemia. Esta epidemia 

negligenciada da sociedade moderna é o mais importante problema de saúde pública do país. É 

a principal causa de morte na primeira metade da vida1. Esta afirmativa, pronunciada nos dias 

de hoje não nos causa nenhuma estranheza. Porém, esta afirmativa, tão atual, está prestes a 

completar cinquenta anos. Em 1966 a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, 

após três anos de pesquisa, lançou uma publicação que trazia essa constatação. Essa publicação, 

“Accidental Death and Disability: The Neglected Disease of Modern Society”1, foi considerada 

por muitos o marco para a discussão e construção de sistemas de atenção ao trauma nos Estados 

Unidos2. Guardadas todas as características e trajetória da saúde pública do nosso país, 

podemos, sem nenhuma dúvida, como veremos ao longo deste trabalho, afirmar que aqui no 

Brasil a morbimortalidade por causas externas continua sendo uma epidemia negligenciada. 

Na literatura encontramos definições divergentes para trauma e causas externas. 

Algumas classificações, como da Organização Mundial da Saúde (OMS), definem causas 

externas como sendo um grupo composto pelos acidentes e violência3. Outras, além dos 

acidentes e violência, separam as intoxicações como um subgrupo das causas externas. Há 

também relatos na literatura que dividem as causas externas em causas acidentais e intencionais, 

esta última abrangendo as agressões e lesões autoprovocadas. Adotaremos neste trabalho a 

definição da OMS, já que a maior parte da literatura utilizada está apresentada desta forma.  

O termo “trauma” será utilizado para expressar a manifestação do acidente ou violência 

no indivíduo sob a forma de lesões físicas, pois todo trauma se origina em um acidente ou 

violência, sendo que o acidente ou violência poderá ou não ocasionar danos físicos ao paciente, 

ou seja, um trauma.  

 Ao longo das últimas décadas o Brasil vem passando por um processo de transição 

epidemiológica com a modificação nos padrões de morte, morbidade e invalidez da população. 

Esse processo de transição, pelo qual já passaram uma série de países, em sua maioria 

desenvolvidos, acompanha, em geral, transformações demográficas, sociais e econômicas4. 

Deixamos de ser um país rural quando na década de 1970 a população urbana ultrapassou a 

população do campo para nos tornarmos uma nação predominantemente urbana com 84% da 

sua população residindo nestas áreas no ano de 20105. 
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Apesar de no mesmo período o país ter alcançado importantes avanços em sua situação 

de saúde, como a queda da taxa de mortalidade infantil, redução na mortalidade por doenças 

infecciosas e consequente aumento na expectativa de vida6, o país ainda mantém altas taxas de 

mortes e sequelas por causas externas. 

 

 

As causas externas têm sido consideradas como um verdadeiro mosaico, 
formado por algumas peças que se encaixam quanto aos fatores de risco, 
outras que se justapõem quanto ao tratamento e algumas que se interligam 
quanto às formas de prevenção7. 

 

 A constatação de que a morbimortalidade por causas externas transformou-se em um 

grave problema de saúde pública no país há algum tempo8 trouxe à tona outra constatação: a de 

que houve uma grande demora em identificar que essa situação necessitaria de uma atenção 

sistêmica específica, de que os traumas têm que ser tratados com um enfoque próprio, desde 

seus fatores geradores até a reabilitação, passando, sem dúvida, pelo atendimento de urgência 

e emergência.  

Em 2013, essa atenção, traduzida sob a forma de políticas específicas de atenção ao 

trauma, começou a se concretizar a partir da publicação de duas portarias do Ministério da 

Saúde tratando do tema. A primeira instituindo a linha de cuidado ao trauma na rede de atenção 

às urgências9 e a segunda estabelecendo a organização dos Centros de Trauma no âmbito da 

linha de cuidado ao trauma na rede de atenção às urgências10. Antes dessas duas portarias, o 

tema trauma era tratado conjuntamente com outras urgências como as cardiovasculares, por 

exemplo. Colocar as urgências de natureza clínica e traumática em um mesmo cenário ainda é 

comum no país, haja visto a organização das emergências das unidades hospitalares onde 

geralmente casos clínicos e traumas dividem o mesmo espaço e a mesma equipe, apenas 

excetuando-se o profissional médico. 

 Anterior à publicação destas duas portarias, já havia na Secretaria de Estado de Saúde 

do Rio de Janeiro (SES/RJ), iniciado em 2010, um planejamento para adoção de medidas de 

atenção ao trauma no Estado do Rio de Janeiro através da criação de Centros de Trauma. Essas 

unidades seriam baseadas no modelo norte-americano de Centros de Trauma. Foi então, 

firmado um acordo de cooperação entre a SES/RJ e as Universidades de Maryland e Miami, 

ambas possuidoras de Centros de Trauma nível I, o mais alto nível dessa categoria nos Estados 

Unidos. Durante o ano de 2012, equipes brasileiras, formadas por médicos e enfermeiros do 
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Estado do Rio de Janeiro, viajaram para essas localidades a fim de realizarem treinamento 

nestes centros. Após o retorno, essas equipes foram responsáveis por formular o Manual de 

Implantação dos Centros de Trauma11, que continha as bases para a viabilização operacional do 

projeto no estado além de atuarem no treinamento dos outros profissionais que passariam a 

atuar nos Centros de Trauma. 

A materialização do projeto ocorreu em 14 de junho de 2013, com a inauguração do 

primeiro Centro de Trauma do estado no Hospital Estadual Alberto Torres (CT/HEAT), 

baseado no modelo norte-americano. O segundo Centro de Trauma foi inaugurado no dia 03 de 

junho de 2014, no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (CT/HEAPN). Concomitante a esse 

processo de implantação de Centros de Trauma no estado do Rio de Janeiro, o Ministério da 

Saúde lançou uma portaria específica na qual estavam contidos os critérios mínimos de 

configuração de equipes e de recursos de diagnóstico para a habilitação de unidades hospitalares 

como Centros de Trauma além do estabelecimento de incremento financeiro no repasse de 

verbas após essa habilitação, como já citado anteriormente. 

As ações tanto da SES/RJ quanto do Ministério da Saúde vão de encontro à necessidade 

de políticas específicas de atenção ao trauma no país. A importância do tema fica evidenciado 

quando mensuramos o impacto que a morbimortalidade por trauma, aqui tratadas como causas 

externas, tem sobre o sistema de saúde  brasileiro. Cálculos estimam que, no ano de 2002, 3,3% 

do PIB nacional foi gasto com os custos diretos da violência3. Levando-se em consideração os 

custos indiretos e repasses de recursos esse valor chega ao montante de 10,5% do PIB12. Como 

as causas externas incidem com elevada frequência no grupo de adolescentes e adultos jovens, 

os acidentes e as violências são responsáveis pelo maior número de anos potenciais de vida 

perdidos8. Para Reichenheim e Werneck13, a morte quando ocorre numa etapa da vida de altas 

criatividade e produtividade, não só pune o próprio indivíduo e o grupo que lhe é próximo, mas 

também priva a coletividade de seu potencial econômico e intelectual.  

 Segundo o IBGE14, no ano de 2005 as causas externas contribuíram com 3,2 “anos de 

vida perdidos” num total de 15,0 “anos de vida perdidos” para o sexo masculino. As causas 

externas representaram a maior causa entre todas no período. Segundo o Ministério da Saúde3: 

 

Os danos, as lesões, os traumas e as mortes causados por acidentes e violência 
correspondem a altos custos emocionais e sociais e com aparatos de segurança 
pública. Causam prejuízos econômicos por causa dos dias de ausência do 
trabalho, pelos danos mentais e emocionais incalculáveis que provocam nas 
vítimas e em suas famílias e pelos anos de produtividade ou de vida perdidos. 
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 Desde 2010, ano em que começaram a ser desenvolvidas estratégias para a implantação 

de Centros de Trauma no Estado do Rio de Janeiro, várias foram as discussões acerca de como 

operacionalizar um modelo de atenção ao trauma capaz de impactar positivamente os índices 

de morbimortalidade no estado. De lá para cá, algumas ações já foram concretizadas, como o 

envio de profissionais médicos e enfermeiros para os EUA para conhecerem o modelo norte-

americano de Centro de Trauma, a vinda de profissionais americanos para treinarem equipes 

brasileiras e a mais expressiva das ações, a inauguração em junho de 2013 do primeiro Centro 

de Trauma do Estado, no Hospital Estadual Alberto Torres.  

Dando continuidade a esse processo, a Secretaria de Estado de Saúde pretende inaugurar 

outros Centros de Trauma na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, dentre eles no Hospital 

Estadual Adão Pereira Nunes, inaugurado recentemente, e no Hospital Estadual Albert 

Schweitzer.  

Como todo processo, o enfrentamento de tamanho desafio, que é melhorar a assistência 

ao trauma no Estado, depende de um continuum de ações, onde ocorrerão tentativas, erros e 

acertos, principalmente quando se tenta introduzir uma forma inovadora de organização da 

assistência à saúde. Acreditamos que esse trabalho possua a relevância de aprofundar a 

discussão sobre o assunto e que de alguma forma isso auxilie a SES/RJ na busca pela 

consolidação dos Centros de Trauma como um importante componente na política de atenção 

ao trauma no Rio de Janeiro. 

No cenário nacional, acreditamos que a introdução e a disseminação de Centros de 

Trauma seja um caminho sem volta, como já ocorreu em vários países desenvolvidos. Desta 

forma, tornam-se relevantes todas as discussões científicas sobre o tema, contribuindo para a 

consolidação do modelo no país. 

1.1 Objetivo do Estudo 

1.1.1. Objetivo Geral 

Levantar o perfil de atendimento do Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto 

Torres comparando-o às metas e padrão de funcionamento estabelecidos pela Secretaria de 

Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 
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1.1.2. Objetivo Específico 

Analisar as metas e padrão de funcionamento estabelecidos pela Secretaria de Estado de 

Saúde do Rio de Janeiro para os Centros de Trauma frente às referências obtidas através de 

levantamento da literatura nacional e internacional.  

 Analisar o modelo de atenção ao trauma implantado pela Secretaria de Estado de Saúde 

do Rio de Janeiro baseado em Centros de Trauma. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Panorama do Trauma no Brasil e no Mundo 

 

 Anualmente 5,8 milhões de pessoas  morrem em todo o mundo vítimas de trauma, 32% 

a mais que a soma das mortes por malária, AIDS e tuberculose15. A afirmação foi feita por 

Etienne Krug, Diretor do Departamento de Prevenção de Traumatismos e Violências e 

Desabilidades da Organização Mundial da Saúde (OMS), durante uma conferência na sede da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil em agosto de 2012. Seria o mesmo 

que afirmar que a cada ano toda a população de um país como a Dinamarca morre vítima de 

algum tipo de evento traumático. 

 O trauma é a maior causa de mortes prematuras e incapacidade em todo o mundo. Para 

cada milhão de pessoas que morre todo ano, outros milhares ficam incapacitados temporária ou 

definitivamente16. A mortalidade mundial por trauma corresponde a 10% de todas as causas de 

morte e a previsão é que essa proporção aumente até 2030, caso medidas não sejam tomadas 

para evitá-las15. Apesar de estarem presentes em todo o mundo, as mortes por trauma assumem 

diferentes formas ao redor do globo, reflexo de um planeta social e economicamente desigual.  

Na África, as causas externas são a segunda causa de morte sendo suas causas mais 

frequentes as guerras e os homicídios. Na Europa, Américas, Leste Mediterrâneo e Sudeste da 

Ásia, as causas externas são a terceira causa de mortes, porém com um perfil diferente de região 

para região. Para Europa e Américas predominam os acidentes de transporte, em sua maioria 

colisão e atropelamentos, contudo, em alguns países das Américas, como é o caso do Brasil e 

do México, os homicídios são a causa etiológica mais comum entre as causas externas17, 

revelando o perfil altamente violento destas nações, com taxas às vezes comparáveis a países 

em guerra civil.   

Nos países do Sudeste da Ásia, as diferentes causas etiológicas, intencionais e não-

intencionais, distribuem-se de maneira mais uniforme. Entre os países do Pacífico o suicídio é 

a principal causa de mortes por causas externas. Nessas nações as causas externas constituem-

se na quarta causa de morte17. Outro dado importante apontado por Souza18 é que na África e 

nas Américas a mortalidade por homicídios é quase três vezes maior do que a mortalidade por 

suicídio, enquanto que na Europa e sudeste da Ásia os índices de suicídio é que são elevados, 

mais que o dobro dos de homicídios. 
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 Como podemos ver, o padrão de mortes por trauma tende a seguir o desenvolvimento 

das sociedades e é próprio da sua época. Como exemplo vejamos o caso da Europa onde a taxa 

de mortalidade por homicídios, que na Idade Média oscilava em torno de 30 a 50 homicídios 

por 100 mil habitantes, caiu para 20 por 100 mil no século XVI, e continuou caindo até se 

estabilizar na taxa de 01 homicídio para cada 100 mil habitantes19. Seria de se esperar que os 

Estados Unidos da América, a maior potência econômica mundial, um país rico, democrático e 

bem-educado, fosse capaz de ações que mantivessem sua taxa de mortalidade por homicídios 

próxima a taxa europeia; contudo, os valores continuam altos para os padrões de um país 

desenvolvido.  

Em 2003, o Centers for Disease Control and Prevention, agência do departamento de 

saúde dos Estados Unidos, instituiu um novo sistema de vigilância que realiza a coleta de 

informações detalhadas a respeito de mortes violentas de múltiplas fontes, o chamado “National 

Violent Death Reporting System” ou simplesmente NVDRS. Esse sistema divulgou uma tabela 

com as taxas de homicídios apurada no ano de 2003 contanto com dados de seis estados norte-

americanos. A taxa geral de homicídios ficou em 5,49 óbitos por 100 mil habitantes20, muito 

acima daquelas registradas na Europa, o que nos leva a concluir que a mortalidade por trauma 

envolve uma complexidade de questões da qual o setor saúde sozinho não dará conta de 

resolver. 

Esses eventos têm reflexo em várias áreas, mas é o setor saúde quem recebe seu maior 

impacto: tratar as feridas e contabilizar os mortos7. Segundo a OMS21 o setor saúde representa 

a “encruzilhada para onde convergem todos os corolários da violência, pela pressão que 

exercem suas vítimas sobre os serviços de emergência, atenção especializada, reabilitação 

física, psicológica e assistência social”. 

 No Brasil, as causas externas representaram a terceira causa de mortes no país e 12,5% 

do total de mortes por todas as causas22. Na faixa etária entre 01 e 39 anos, as causas externas 

representam a primeira causa de morte, com uma taxa de mortalidade de 70,5 casos de morte 

por 100 mil habitantes, destes, o sexo masculino representa 83,1% de todos os óbitos. Somos o 

quinto país no mundo em mortes provocadas pelo trânsito, onde os acidentes envolvendo 

motocicletas representam 48% destes. 

Em relatório da Organização Pan-Americana de Saúde23 divulgado em 2009, sobre a 

situação de saúde nas Américas, o Brasil aparece na sétima posição entre os trinta e nove países 

pesquisados em relação as taxa de mortalidade por causas externas no período entre 2003 e 
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2005, com uma taxa de 84,4 mortes por 100 mil habitantes, atrás somente de Belize, El 

Salvador, Guatemala, Colômbia, Venezuela e Guiana, e muito à frente dos nossos vizinhos do 

Cone Sul, chegando a ter uma taxa de mortalidade por causas externas quase três vezes maior 

que a do Chile de 30,9 mortes por 100 mil habitantes. Estamos a frente de países como a 

Nicarágua e República Dominicana com 70,7 e 81,9 mortes por 100 mil habitantes 

respectivamente. Todos esses dados demonstram o alto custo econômico e social que o trauma 

representa no Brasil. 

 Na sequência, o gráfico 1 apresenta a taxa de mortalidade por causas externas por faixa 

etária no Brasil no ano de 2011.  

 

Gráfico 1. Taxa de mortalidade específica (TME) por causas externas por faixa etária, Brasil, 

2011. 

 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/2011. 

TME - Taxa de mortalidade específica: óbitos por 100.000 habitantes 

 

O gráfico 1 demonstra uma alta taxa de mortalidade por causas externas nas faixas que 

compreendem os intervalos entre 20 a 39 anos de idade, corroborando com a informação de que 

adultos jovens são as principais vítimas desse tipo de morte.  

Chama também a atenção a alta taxa de mortalidade entre os idosos, com um valor de 

118,9 óbitos por 100 mil habitantes. Se considerarmos os números absolutos de óbitos, 
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ocorreram, em 2011, 24.669 óbitos na faixa etária acima dos 60 anos de idade, número somente 

superado pelos 27.047 óbitos na faixa etária de 30 a 39 anos de idade. Tomando por base a 

distribuição da população brasileira segundo o IBGE24 em 2010, a população acima dos 60 anos 

representava 11% do total da população, já a população entre 30 e 39 anos respondia por 15,4% 

desse total, o que agrava ainda mais a situação de mortalidade por trauma entre os idosos que, 

apesar de representar uma parcela percentual menor da população, aparece com números 

absolutos de óbitos muito próximos a outra faixa de idade usada na comparação.  

A respeito das altas taxas de mortalidade por causas externas entre a população idosa, 

Gawryszewski6 chama a atenção para a maior vulnerabilidade física dessa população, o que 

pode explicar, em parte, esse fenômeno. Ou seja, a capacidade de sobreviver após a ocorrência 

de um trauma geralmente é menor no paciente idoso.  Segundo Maciel25, nesta faixa etária, os 

indivíduos estão mais sujeitos a traumas ocasionados por quedas, sendo elas responsáveis por 

cerca de 70% das mortes acidentais em pessoas com 75 anos ou mais, enquanto que o adulto 

jovem está mais propenso a morrer por acidentes de transporte e homicídios. 

 Segundo Souza18 ao longo das últimas décadas a mortalidade por causas externas variou 

não só em função da magnitude do conjunto deste grupo de causas, mas também internamente 

em seus subgrupos. Segundo a autora, de 1979 a 1989, no Brasil, o subgrupo com taxas mais 

elevadas foi o relativo aos acidentes de trânsito, seguido pelos homicídios.  

A partir da década de 1990, os homicídios ultrapassaram os acidentes de trânsito, 

passando a ser a principal causa de morte dentro do grupo das causas externas. Essa transição 

epidemiológica aponta para a escalada da violência interpessoal no país, ao mesmo tempo em 

que novas legislações e tecnologias de segurança foram introduzidas no trânsito.  

No ano de 2011, 42.889 pessoas perderam a vida no país por causa de acidentes de 

transporte. O gráfico 2 apresenta a taxa de mortalidade por acidentes de transporte terrestres.  
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Gráfico 2. Taxa de mortalidade específica (TME) por causas externas por acidente de 

transporte terrestre por faixa etária, Brasil, 2011. 

 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/2011. 

TME - Taxa de mortalidade específica: óbitos por 100.000 habitantes 

 

A partir da análise do gráfico 2 podemos verificar que a média da taxa de mortalidade 

por acidentes de transporte foi de 22,9 óbitos por 100 mil habitantes. Novamente os 

componentes adultos jovens e idosos lideram as estatísticas, porém com uma distribuição mais 

homogênea dos óbitos a partir dos 20 anos de idade do que quando comparamos as taxas de 

mortalidade por todas as causas externas.  

Vemos que no caso dos acidentes de trânsito a diferença, a partir dos 20 anos de idade, 

entre a maior e a menor taxa são de 6,2 pontos percentuais, enquanto que para a taxa de 

mortalidade por todas as causas externas essa diferença se eleva para 45,9 pontos percentuais 

na mesma faixa analisada. Podemos afirmar, que os acidentes de transporte, apesar de serem a 

segunda causa de mortes dentre todas as causas externas, apresentam uma elevada taxa de 

mortalidade em praticamente todas as idades a partir dos 20 anos de vida do indivíduo, ou seja, 

apresenta uma distribuição mais homogênea das mortes. 

Ademais todas as análises que façamos sobre as causas externas, nada causa tanto 

impacto para o país como os homicídios, como já mencionado anteriormente, a primeira causa 

de morte dentro do grupo de causas externas. Só em 2011 foram 51.724 óbitos por esta causa, 
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quase quatro vezes o número de mortos na guerra do Afeganistão em 10 anos, que foi de pouco 

mais de 13 mil mortos26. Por dia aproximadamente 142 pessoas morrem no Brasil vítimas de 

homicídio, um assassinato a cada dez minutos. Nos últimos 20 anos, os homicídios no Brasil 

tiveram crescimento proporcional de mais de 200%, cerca de 70% deles foram cometidos com 

armas de fogo cujo uso aumentou intensamente nesse período (MS, 2005). Segundo Souza18:  

 
 

O crescimento da violência social no Brasil teve impacto no perfil de 
morbidade e mortalidade de sua população, sobretudo na faixa etária jovem. 
Os jovens brasileiros foram, nas últimas duas décadas, um dos grupos mais 
vulneráveis a essa violência. Esse fenômeno alterou o seu modo de viver, suas 
necessidades de atenção e assistência, e sua forma de morrer. Pode-se dizer 
que eles se tornaram reféns da violência, comunicando-se e se relacionando 
de forma violenta e, assim, transformando-se em suas vítimas preferencias, 
mas também em autores de práticas delituosas ligadas ao tráfico de drogas e a 
atos anti-sociais e infratores no âmbito escolar. 

 

 Acompanhando o padrão de distribuição mundial, aqui no Brasil os índices de homicídio 

também se distribuem de forma desigual refletindo o grau de desenvolvimento econômico-

social das diversas regiões do país, afetando de maneira mais contundente os jovens do sexo 

masculino, em sua maioria negros, pobres, vivendo nas periferias das grandes cidades.  Em 

estudo realizado por Araújo et al27, onde foram revisados 9.626 registros de óbitos em Salvador 

por causas externas no período de 1998 a 2003, indivíduos negros morreram em idades mais 

precoces e perderam 12,2 vezes mais anos potenciais de vida devido a mortes por homicídio 

que indivíduos brancos.  
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Gráfico 3. Taxa de mortalidade específica (TME) por causas externas por homicídios por faixa 

etária, Brasil, 2011. 

 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/2011. 

TME - Taxa de mortalidade específica: óbitos por 100.000 habitantes 

 

 Em relação a faixa etária, a faixa entre 20 a 24 anos de idade lidera os índices de mortes 

por homicídios. De todas as causas externas, os homicídios revelam nesse ponto seu traço mais 

devastador, a subtração precoce da sociedade de uma população recém iniciada na vida adulta. 

Em um ranking formado com base na taxa de homicídios por 100 mil habitantes, dentre 

as capitais brasileiras, Maceió lidera com 97,0 homicídios por 100 mil habitantes, seguido por 

João Pessoa com 75,8, Salvador com 61,3, Manaus com 56,0 e Fortaleza com 49,4. Chama 

atenção o fato de quatro das cinco capitais com os maiores índices de mortes por homicídio 

estarem no Nordeste. São Paulo aparece como a capital menos violenta com 13,5 homicídios 

por 100 mil habitantes. Esses dados foram extraídos do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade – SIM, do Ministério da Saúde, levando-se em consideração os homicídios no ano 

de 2011. 

Além do alto custo econômico e social gerado pela mortalidade, o Brasil ainda acumula 

perdas incalculáveis com a morbidade gerada pelas causas externas.  
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Sabe-se que as mortes representam apenas a ponta de um gigantesco iceberg 
e que o impacto dos acidentes e violências é muito maior em termos de 
magnitude quando se trata da morbidade, ou seja, das lesões e agravos não 
fatais que geram intervenções médicas e internações hospitalares18. 

 

 No ano de 2012, segundo dados Sistema de Informações Hospitalares do SUS - 

SIH/SUS, foram 999.005 internações no SUS por causas externas. Somente no estado de São 

Paulo, estado do país com o maior número de internações, houveram 227.204 internações, mais 

que o dobro do estado de Minas Gerais, segundo estado que mais internou com 113.711 

internações. O Rio de Janeiro aparece em quinto lugar, com 50.892 internações, atrás de Bahia 

e Rio Grande do Sul. A faixa etária com 60 anos de idade ou mais foi a faixa que mais internou 

com 81,22 internações por 10 mil habitantes. Novamente o componente queda aparece 

liderando as estatísticas. Entre os jovens, para cada homicídio há 20 a 40 vítimas de violência 

juvenil não fatal recebendo tratamento18. O estudo realizado por Gawryszewski6, monstra que 

o perfil das causas externas difere no que diz respeito à mortalidade e morbidade. No caso dos 

óbitos, os homicídios preponderam enquanto que nas internações hospitalares, como já visto 

anteriormente, as quedas lideram, sendo responsáveis por mais da metade das internações. 

Neste estudo, a taxa de mortalidade hospitalar foi de 2,6 óbitos por cem internações, variando 

de acordo com a idade e com a causa.  

No ano de 2010 as quedas foram responsáveis por 39,1% de todas as internações por 

causas externas. Se aliarmos o componente queda com o componente paciente idoso os 

resultados são ainda piores cursando muitas vezes com a morte do paciente.  

Para Maciel25, as quedas não despertam a devida atenção da maioria dos médicos e de 

outros profissionais da saúde, que ainda as consideram inevitável com o envelhecimento. As 

quedas são, na realidade, eventos mórbidos, multifatoriais, causadores de lesões, de distúrbios 

emocionais, de declínio funcional e morte, continua o autor. Uma parte significativa dessas 

quedas em idosos resulta na fratura de colo de fêmur. Segundo dados do SIH/SUS, em 2004, 

8,1% das internações no SUS segundo sua natureza foram por fratura de colo de fêmur.  

 No ano 2000, o custo médio de internação de pessoas vítimas de acidentes ou violência 

foi de R$ 506,52, bem acima dos R$ 403,38 que correspondem ao custo médio das internações 

em geral3. Esses dados demonstram o quanto ainda precisamos avançar em prevenção. 

Conhecidamente a prevenção é a maneira mais barata e eficaz de se reduzir os impactos sócio 

econômico para diversas áreas, dentre elas a saúde. Matos e Martins28 ressaltam que quanto 



23 

 

 

 

mais se investe na prevenção primária, menor é o custo no atendimento às vítimas e maior o 

impacto e a abrangência na proteção da população. Ainda segundo os autores  

 

A violência é um fenômeno complexo e atual e a sua prevenção deve partir de 
uma abordagem que exige uma articulação intersetorial, interdisciplinar e 
multiprofissional, com a participação do estado e da sociedade civil 
organizada 28. 

 

 Com base em todas essas constatações sobre as causas externas no Brasil, podemos ter 

uma dimensão do gigantesco desafio que a sociedade brasileira ainda terá que enfrentar para 

alcançarmos índices mais aceitáveis de morbimortalidade no nosso país nos anos que virão.  

Experiências positivas existem e vem surtindo efeito, mas ainda necessitam ser ampliadas e 

articuladas. Não há solução fácil, nem unisetorial, mas não há outro caminho senão o 

enfrentamento dessa situação. 

 

2.2. Política de Atenção às Urgências e Emergências no País 

 
O inadequado atendimento às urgências é motivo de insatisfação da população e de 

aumento de morbidade e mortalidade. A afirmação feita por O´Dwyer e Mattos29 reflete bem o 

cenário de atenção às urgência e emergência no país, sobretudo na atenção ao trauma. De acordo 

com o próprio Ministério da Saúde22, o aumento do número de acidentes, a violência urbana, o 

crescimento e o envelhecimento da população demandam alto consumo dos serviços de 

urgência e a insuficiente estruturação da rede contribui para o estrangulamento desses serviços. 

Segundo Matos e Martins28 em toda a sociedade ocidental e mais particularmente no 

Brasil, é na década de 1980 que o tema causas externas surge como prioridade na agenda dos 

debates políticos e sociais e no campo programático da saúde. O reflexo dessas discussões foi 

que ao longo das duas décadas seguintes o país viu surgir uma série de medidas em diversos 

setores com objetivo de reduzir a ocorrência de mortes e sequelas advindas dos acidentes e 

violência. Dentre as mais importantes podemos citar a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) instituído através da lei 8.069 de 1990, o novo Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB) instituído pela lei 9.503 de 1997, lei 10.826 de 2003 que dispõe sobre registro, 

posse e comercialização de armas de fogo e munição e define os crimes e pena, conhecida como 

lei do desarmamento e a lei 11.705 de 2008, que dentre outros objetivos visa inibir o consumo 

de bebida alcoólica por condutores de veículos automotores, conhecida como lei seca. 
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Em relação aos órgãos oficiais de saúde, somente a partir da década de 1990 a OPAS e 

a OMS começaram a falar especificamente do tema violência30. No Brasil, segundo Machado 

et al31, somente no começo dos anos 2000 o Ministério da Saúde iniciou a estruturação de uma 

política de atenção às urgências e emergências no nosso país, a partir, sobretudo da estruturação 

dos sistemas estaduais de referência hospitalar em atendimento de urgência e emergência32-33.  

Em 2001, Portaria do MS institui a política nacional de redução da morbimortalidade 

por acidentes e violência, e traz uma série de considerações a cerca da deficiência do sistema 

no país, dentre elas a constatação de que a ausência de diretrizes nacionais para a área de 

emergência, sobretudo na década de 80, levou alguns estados a criarem serviços próprios de 

atendimento, não respeitando uma normatização que levasse em conta planejamento, instalação 

e operacionalização de tais serviços, criando os mais variados modelos de atendimento Brasil 

afora8.  

Esses serviços se expandiram mais heterogeneamente no Atendimento Pré-Hospitalar e 

atuando sem uma diretriz nacional foram responsáveis pelo aumento da sobrevida de pacientes 

atendidos em via pública. Um exemplo desses serviços é o Grupamento de Socorro de 

Emergência (GSE) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). 

Criado em 1986, por decreto do Governador do Estado34, o GSE incorporando médicos ao 

quadro de socorristas e implementando viaturas de suporte avançado de vida com recursos 

materiais específicos a este fim, assumiu a vanguarda desse tipo de atendimento no país na 

época35. Em junho de 2011, o GSE completou 25 anos de existência com a marca de dois 

milhões de atendimentos realizados desde sua criação. 

Em 2002, o Ministério da Saúde, considerando o aumento do número de acidentes e da 

violência urbana e a insuficiente estruturação da rede assistencial, contribuindo decisivamente 

para a sobrecarga dos serviços de urgência e emergência disponibilizados para o atendimento 

da população, edita portaria que fixa o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência 

e emergência36. Essa portaria, entre outros avanços, cria o componente pré-hospitalar fixo e 

móvel. Ainda segundo Machado et al 31, o período entre 2003 e 2008 foi marcado pela estratégia 

do governo em regular e expandir a cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), com várias portarias sendo publicadas neste período. O resultado dessa estratégia foi 

que o SAMU continuou se expandindo pelo país, passando de 57% da população coberta em 

201022, para 65% de cobertura em 2013, com o SAMU presente em todos os estados brasileiros, 

conforme dados divulgados pelo site do MS (www.saude.gov.br/2013). 
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Apesar de reconhecer, desde 2002, que o aumento da violência e dos acidentes 

impactavam diretamente na qualidade do atendimento do SUS, e de as estatísticas apontarem 

as causas externas como a primeira causa de morte entre adultos jovens, até 2013 o componente 

hospitalar não dispunha de diretrizes que norteassem o funcionamento de unidades específicas 

para atendimento ao traumatizado, mesmo já havendo uma sinalização da necessidade de 

organização da rede para atender essa demanda, além dos problemas cardio e neurovasculares, 

explicitada através de portaria que reformulou a política nacional de atenção às urgências e 

emergências e instituiu a Rede de Atenção às Urgências (RUE) no Sistema Único de Saúde37. 

Essa lacuna de quase quarenta anos separando a assistência ao trauma no Brasil e a 

definição, pelo Colégio Americano de Cirurgiões, do conceito de Centro de Trauma, começou 

a ser preenchida com a publicação da portaria que institui a linha de cuidado ao trauma na Rede 

de Atenção às Urgências e Emergências9 e da portaria que estabeleceu a organização dos 

Centros de Trauma10. Segundo o Ministério da Saúde os principais objetivos das medidas 

adotadas a partir das duas portarias são organizar a rede hospitalar, padronizar e agilizar o 

atendimento às vítimas de violências e acidentes em geral e, com isso, evitar óbitos, 

complicações e sequelas graves9-10.  

Atualmente, segundo dados do CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de 

Saúde, existem no SUS e rede conveniada 268 unidades de referência habilitadas em alta 

complexidade em traumatologia e ortopedia. Apesar de atender pessoas com traumas, o 

Ministério da Saúde espera que o fluxo de atendimento seja melhor organizado com a criação 

da Linha de Cuidado do Trauma. A Portaria 1.36610 traz 148 procedimentos que terão 

pagamento diferenciado, com 80% a mais nos valores pagos para o serviço profissional e 80% 

a mais para o serviço hospitalar. A previsão é que o MS invista R$ 570 milhões até 201538. 

Ainda é prematuro afirmarmos que esse primeiro passo por parte do Ministério da 

Saúde, no sentido de incentivar uma maior organização de unidades hospitalares para o 

atendimento ao trauma surtirá um grande impacto na organização dos serviços de urgência e 

emergência país afora, até porque a realidade na maioria das cidades brasileiras é de 

desorganização dos atendimentos às urgências.  

Apesar dos avanços nas diretrizes para a formação de uma rede de atendimento ocorrida 

na última década, ainda é muito difícil descrever o que existe em cada região do país39. Talvez 

possamos ter uma maior dimensão dos reflexos da publicação da portaria MS 136610 ao longo 

dos próximos anos, porém, o que podemos afirmar é que até o ano de 2007 não existia no Brasil 
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um sistema organizado de atendimento a pacientes vítimas de trauma40, ficando assim a dúvida 

sobre quanto teríamos evoluído nesses últimos cinco anos. Existem sim, esforços isolados de 

alguns setores e regiões em darem uma maior resolutividade à questão. 

 
2.3. Atenção ao Trauma a partir da lógica de Centros de Trauma 
 
 A organização do atendimento ao trauma a partir da lógica de Centros de Trauma é um 

modelo tipicamente norte-americano. Os primeiros ensinamentos surgiram por intermédio das 

experiências de atendimento às vítimas de trauma acumuladas ao longo das guerras da Coreia 

e Vietnã41. A criação dos primeiros Centros de Trauma data de 1966 em San Francisco e 

Chicago, sendo que em 1969, Maryland foi o primeiro estado a instituir um sistema integrado 

de atendimento ao trauma42. Nesta mesma época, a Academia de Ciências Norte-Americana 

publicou um documento considerando o trauma como a “doença negligenciada da sociedade 

moderna”, chamando a atenção para a necessidade de implementação de programas e ações no 

sentido de reduzir a morbimortalidade por causas externas40, como já vimos anteriormente.  

Em 1976, o Colégio Americano de Cirurgiões publicou o primeiro protocolo com 

diretrizes e categorização dos hospitais para atendimento às vítimas de trauma, definindo o 

conceito de Centros de Trauma.  

Hoje, nos EUA os Centros de Trauma estão divididos em quatro níveis, classificados de 

acordo com sua estrutura e capacidade de resolução dos casos de trauma. Esses níveis vão do 

nível I ao nível IV, sendo o primeiro o nível mais elevado. 

 A forma de atuação das equipes dos Centros de Trauma americanos baseia-se em times 

especializados em atendimentos aos pacientes vítima de trauma, sobretudo cirurgiões. A 

padronização do atendimento através de protocolos, como o ATLS ® (Advanced Trauma Life 

Support), o rápido acesso a tecnologias de diagnóstico laboratorial e de imagem e a intervenção 

cirúrgica precoce é o que normalmente faz a diferença na sobrevida dos pacientes atendidos 

nessas unidades. 

 Outro diferencial deste modelo, é que nem todos os pacientes são elegíveis a serem 

atendidos no mais alto nível de Centro de Trauma. Existem critérios que determinam qual o 

nível de Centro de Trauma mais adequado para o atendimento daquele paciente, ou até mesmo 

se o paciente não necessita ser atendido em uma unidade dedicada ao trauma. Em média, apenas 

15% das vítimas de trauma precisam ser atendidas em Centros de Trauma nível I, equivalentes, 

aos hospitais terciários aqui no Brasil40.  
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 Um outro estudo que contribuiu para o investimento em Centros de Trauma foi a 

determinação da Distribuição Trimodal das Mortes por Trauma. Descrita em 1983 pelo 

cirurgião norte americano Donald Trunkey42, essa distribuição baseia-se na premissa de que as 

mortes por trauma distribuem temporalmente segundo uma curva com três picos: 

• Primeiro Pico (morte imediata): ocorre dentro de segundos a minutos após a injúria. 

Poucos desses pacientes podem ser salvos pelas equipes pré-hospitalares devido à 

gravidade das lesões. Para esses, somente a prevenção primária pode reduzir 

significativamente as mortes nesse pico; 

• Segundo Pico (morte prematura): ocorre dentro de minutos até várias horas após a 

injúria. Tal período engloba o conceito de “hora de ouro”. Tal conceito enfatiza a janela 

de oportunidade durante a qual a equipe de saúde pode ter impacto positivo na 

morbidade e mortalidade relacionados ao trauma. Neste pico, um sistema de trauma 

equipado e com articulação entre o pré e intra-hospitalar pode ser decisivo para 

sobrevida do paciente. É neste pico que os Centros de Trauma têm papel fundamental. 

Para esses pacientes retardar o atendimento definitivo transportando o paciente para 

serviços que não tem capacidade de resolução do caso, principalmente capacidade 

cirúrgica e de reanimação volêmica com sangue, pode ser fatal. 

• Terceiro Pico (morte tardia): ocorre entre vários dias a semanas após a injúria inicial. 

Deve-se mais frequentemente a sepse e falência de múltiplos órgãos. O cuidado 

fornecido durante cada uma das fases anteriores tem impacto sobre o prognóstico neste 

estágio. O primeiro e todo profissional subsequente a cuidar do paciente tem um impacto 

direto sobre o prognóstico a longo prazo. 
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Distribuição Trimodal das Mortes por Trauma 

 Trunkey DD. Trauma. Sci Am 1983;249(2):20-7. 
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Figura 1. Distribuição Trimodal das Mortes por Trauma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme vemos no modelo desenvolvido por Trunkey42, aproximadamente 50% das 

mortes por trauma ocorrem no primeiro pico. Dos 30% que morrem no segundo pico, muitos 

poderiam ser salvos com um sistema de trauma bem desenvolvido. Nos restantes 20%, terceiro 

pico, também a assistência inicial tem impacto relevante. 

Alguns artigos, mais recentes, questionam essa distribuição e sugerem que a alteração 

desses padrões ocorre em regiões que já possuem há algum tempo sistemas de trauma sólidos43
. 

Estudo realizado por Marson44, com vítimas de colisões de veículos, demonstrou que quase 

metade das mortes ocorreu na primeira hora, corroborando com o padrão descrito por Trunkey42 

há 22 anos atrás. 

 Outro componente importante para o sucesso de um sistema de trauma baseado em 

Centros de Trauma é a triagem dos pacientes. Essa triagem ocorre ainda no ambiente pré-

hospitalar a partir da combinação de critérios fisiológicos e de mecanismo do trauma. Segundo 

a OMS triagem é o termo aplicado ao processo de classificação de pacientes de acordo com a 

gravidade de seus ferimentos, visando determinar a rapidez com que eles precisam de 

cuidados45. 

 Segundo o Colégio Americano de Cirurgiões46, o sistema pré-hospitalar deve ser guiado 

para colocar o paciente certo no lugar certo na hora certa. Qualquer erro nessa diretiva pode 

ocasionar a chamada “overtriage” ou “undertriage”. Desta forma, na “overtriage” pacientes com 
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lesões mínimas são levados aos mais altos níveis de Centro de Trauma. Isto geralmente não traz 

maiores consequências para o paciente mas ocasiona uma sobrecarga e aumento dos custos do 

sistema. Já na “undertriage” pode ocasionar um aumento na morbimortalidade devido a 

ocorrência de atraso do acesso do paciente ao tratamento definitivo. 

Desta forma, a triagem cuidadosa é necessária para assegurar que os recursos 

disponíveis em uma comunidade serão devidamente combinados com o que cada vítima 

necessita. Qualquer que seja o protocolo ou procedimento de triagem adotado deve ser 

desenvolvido com antecedência para determinar quando, como e para onde a vítima vai ser 

transportada, a capacidade das instalações que irá recebê-la e a distância a ser percorrida45. 

 Experiências nos EUA e também em outros países apontam como positiva a estratégia 

de atendimento ao trauma baseada em modelos de Centro de Trauma, mas ressaltam que não 

só o Centro de Trauma e sim um sistema regional de trauma precisa ser criado. Uma revisão 

sistemática e meta-análise, realizada por Celso et al47, comparando resultados de pacientes 

gravemente feridos tratados em Centros de Trauma após o estabelecimento de sistemas de 

trauma apontou uma redução de 15% na mortalidade dessas vítimas.  

Segundo Fraga40, a redução dos óbitos evitáveis chega a 50% no caso desses pacientes. 

Em um estudo realizado na Flórida com vítimas de acidente automobilístico, foi reportada uma 

redução significativa na taxa de letalidade para os pacientes tratados em um Centro de Trauma 

em comparação com os pacientes tratados em um centro não especializado em trauma. A 

letalidade média foi de 2,8%, sendo que para os pacientes tratados em um Centro de Trauma a 

taxa foi de 1,4% enquanto que para os pacientes atendidos em um centro não especializado em 

trauma foi de 3,2%2. 

MacKenzie48 ressalta que os hospitais têm dificuldade de justificar o alto custo para 

manter um Centro de Trauma sem fortes evidências de sua efetividade, por isso, muitos autores 

têm realizado estudos para medir essa efetividade. Esse mesmo autor comparou dados de 

pacientes atendidos em 18 Centros de Trauma nível I e em 51 hospitais sem especialização em 

trauma. Os achados mostraram uma mortalidade significativamente menor entre os pacientes 

tratados nos Centros de Trauma em relação àqueles tratados em unidades sem especialização 

trauma, 7,6 pontos percentuais versus 9,5 pontos percentuais, respectivamente.   

Apesar das evidências comprovando o impacto positivo sobre os índices de mortalidade 

e morbidade dos sistemas de trauma baseados em Centros de Trauma, Kristiansen49 relata que 

poucas regiões fora dos EUA já conseguiram implantar totalmente sistemas integrados de 
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atenção ao trauma. Na Europa, por exemplo, sistemas de trauma são a exceção e não a regra50. 

Kristiansen49 destaca ainda fatores como elevados custos, vontade política, resistência contra a 

mudança do modelo de atenção à saúde como os maiores desafios para a implantação desse 

sistema. 

 

2.4. A Rede de Saúde e a Atenção ao Trauma no Estado do Rio de Janeiro 
 
 Segundo estimativas do IBGE, o estado do Rio de Janeiro possuía no ano de 2014 

aproximadamente 16,5 milhões de habitantes, estando a maioria da população concentrada 

predominantemente em duas regiões de saúde, região metropolitana I e II, representando 69,2% 

da população fluminense. Segundo Lima et al 51, embora o estado do Rio de Janeiro seja o 

terceiro mais populoso do Brasil, correspondendo a 8,4% do total da população brasileira de 

acordo com o censo demográfico de 2010, sua área geográfica equivale a 4,7% da região 

Sudeste e a apenas 0,5% do território nacional, o que resulta na maior densidade demográfica 

entre os estados existentes com 366 habitantes por km2. 

Outra característica marcante do estado do Rio de Janeiro é sua grande concentração de 

unidades hospitalares, sobretudo no município do Rio, herança do período em que a cidade era 

capital do país51. Desta forma, a rede hospitalar do estado compõe-se de um grande número de 

unidade hospitalares pertencentes a esfera federal, estadual e municipal. O Rio de Janeiro possui 

o maior número de hospitais federais do país e a Secretaria de Estado de Saúde é a secretaria 

com o maior número de unidades sobre gestão própria dentre todas as secretarias estaduais, 

possuindo atualmente 32 unidades hospitalares, entre hospitais gerais, hospitais de 

especialidades e institutos. Possui ainda, 29 unidades de pronto atendimento sob sua gestão. 

Contudo, esse grande número de unidades hospitalares não se traduziu ao longo dos 

anos em excelência de atendimento, muito pelo contrário, muitos foram e ainda são as 

dificuldades enfrentadas pelas unidades além de uma grande dificuldade de integração da rede 

de saúde sobretudo entre as unidades pertencentes a diferentes níveis de governo. 

 

Hospitais com serviços de emergência abertos à população: distribuídos por 
toda a cidade, responsáveis por número expressivo de atendimentos, sendo 
comum a superlotação, os problemas de qualidade, a resolubilidade e a 
integração com demais serviços da rede51. 
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Em estudo realizado por O’Dwyer, Matta e Pepe52, foi constatado a superlotação das 

emergências em praticamente todas as regiões do estado, com 37% das unidades envolvidas no 

estudo com taxa de ocupação da emergência de 300%. 

O perfil epidemiológico do estado não difere muito do restante do país, com as doenças 

cardiovasculares representando a principal causa mortis, seguido pelas neoplasias e causas 

externas22. A taxa de moralidade por causas externas no ano de 2011 foi de 75,3 mortes por 

cem mil habitantes, muito próximo da média nacional que foi de 76,8 mortes por cem mil. 

O gráfico a seguir demonstra que apesar dos índices de violência ainda serem 

considerados altos no estado, a taxa de homicídios por cem mil habitantes vem caindo, fato que 

pode ser atribuído a uma série de fatores, mas que se deve certamente, em parte, às políticas de 

prevenção à violência desenvolvidas pelos governos ao longo dos últimos dez anos. 

 

Gráfico 4. Taxa de mortalidade específica (TME) por causas externas por homicídios no Estado 

do Rio de Janeiro, 2002 a 2011. 

 
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

TME - Taxa de mortalidade específica: óbitos por 100.000 habitantes 

 

 Conforme pode-se verificar no gráfico acima, a taxa de homicídios no estado do Rio de 

Janeiro quase que caiu pela metade ao longo dos últimos dez anos. Em estudo coordenado por 

Cano53 no Rio de Janeiro com base em registros policiais, ficou demonstrado que comunidades 

que passaram a contar com Unidades de Polícia Pacificadora, as chamadas UPPs, tiveram uma 
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redução de 75% dos índices de mortes violentas, sobretudo daquelas advindas de intervenções 

policiais. 

Outra ação positiva de prevenção foi a promulgação da lei federal 11.705 de 2008, 

também conhecida como lei seca, que completou cinco anos de sua aplicação no Estado do Rio 

de Janeiro em março de 2014. Segundo reportagem, quando foi lançado a operação lei seca, em 

2009, 20% dos motoristas abordados nas blitzes tinham teste positivo de embriaguez, hoje esse 

índice caiu para 7,9%54.  O número de vítimas fatais também diminuiu. Nos quatro primeiros 

meses desse ano o índice caiu 32,5% na cidade do Rio de Janeiro quando comparado com o 

mesmo período do ano de 2012. Em todo estado a queda foi de 13%55. 

Em relação à assistência ao trauma entre a população na faixa etária a partir dos 60 anos 

de idade, que também apresenta um número significativo de atendimentos no estado, a 

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro implantou, no ano de 2012, o Centro de 

Referência do Trauma do Idoso, unidade especializada em cirurgias de fêmur e quadril. Baseada 

em evidência científicas de que sem intervenção cirúrgica em até 48h, 50% dos pacientes idosos 

vítimas de trauma precisam usar muletas e 23% morrem em até 12 meses56, essa unidade 

funciona como referência para as demais unidades de emergência do estado e tem como meta 

a realização desse tipo de cirurgia, em até 48 horas, em paciente com sessenta anos de idade ou 

mais preconizando uma média de internação de cinco dias57. 

Neste contexto, os hospitais da rede própria da Secretaria de Estado de Saúde sempre 

tiveram um papel importante na atenção às urgências traumáticas. Ao todo são sete hospitais 

de urgência distribuídos nas regiões metropolitana I e II. Em linhas gerais, o modelo de atenção 

ao trauma adotado no estado do Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos seguiu o padrão 

nacional de atenção ao trauma, ou seja, uma rede formada por hospitais gerais com emergências 

24h atendendo demanda espontânea e referenciada, tanto clínicas como cirúrgicas. Nessas 

unidades, em geral, são atendidos todos os tipos de casos, misturando-se desde traumas leves 

até pacientes politraumatizados graves. 

 Diante deste cenário, o planejamento e a implementação dos chamados centros de 

trauma surgiram de uma necessidade de mudança da lógica de atendimento ao paciente vítima 

de trauma nas portas de entrada dos hospitais de urgência11. Como já visto anteriormente, o 

paciente que se encontra dentro do segundo pico de mortalidade por trauma quando atendido 

em uma unidade especializada, conhecedora e com foco nas necessidades urgentes desse tipo 

específico de paciente, possui maiores chances de sobreviver e menores chances de ser 

acometido por alguma sequela irreversível. 



33 

 

 

 

Segundo Lima et al, de 2007 até o início de 2013, a atenção às urgências ocupou papel 

de destaque na agenda governamental da saúde no Rio de Janeiro, período em que foi marcante 

os investimentos da Secretaria de Estado de Saúde na criação de novas unidades e melhoria de 

hospitais da rede. Contando com apoio do governo federal, foram implementados programas 

como o Qualisus e o SOS Emergências em várias unidades hospitalares, além da qualificação 

de leitos através da portaria que organiza o componente hospitalar da rede de atenção às 

urgências37. 

As UPAs surgiram como estratégia compensatória da insuficiência da atenção básica e 

da superlotação das emergências hospitalares58. Segundo Lima et al, ocorreu nesse período o 

investimento e a qualificação das emergências hospitalares, todavia, a expansão da atenção pré-

hospitalar às urgências por meio da UPAs foi a que recebeu o maior impulso. A SES-RJ foi 

pioneira na implantação deste tipo de unidade no país. 

Sabemos que a expansão das unidades de pronto atendimento foi decisiva para a 

diminuição da demanda nos hospitais de urgência, porém, pouco contribuem para a 

resolutividade de casos que envolvam trauma grave, devido a estrutura e equipe disponível 

neste tipo de unidade. Em estudo realizado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde59, 

em parceria com o Ministério da Saúde e a OPAS, avaliando a implantação e desempenho das 

unidades de pronto atendimento em vários estados do país, ficou demonstrado que o perfil de 

serviços ofertados nas UPAs concentra-se na finalidade diagnóstica e clínica, confirmando a 

não vocação desse tipo de unidade para atendimentos cirúrgicos. 

 A partir de 2012, a SES-RJ passou a adotar a estratégia de contratação por meio de 

seleção de Organizações Sociais de Saúde, as chamadas OSS, para operacionalizar a gestão de 

suas unidades próprias. Atualmente cinco dos sete hospitais de urgência da SES-RJ estão sob 

gestão plena de OSS. Os contratos de gestão preveem metas a serem atingidas pela contratada 

durante administração da unidade. Os atendimentos de urgência e emergência, apesar de 

possuírem um valor médio mensal atribuído a cada unidade como parâmetro de produção, não 

são cobrados com meta nos respectivos contratos. A tabela abaixo demonstra a produção média 

de atendimentos de urgência e emergência de cada unidade hospitalar que serviram de base para 

os contratos de gestão: 
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Quadro 1. Média de atendimentos mensais de urgência e emergência por hospitais da rede 

Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. 

Média de atendimentos mensais de urgência e emergência por hospitais da rede Estadual de Saúde do Rio de 
Janeiro, período: 2012-2013. 

Unidade hospitalar Média de atendimentos mensais de 
urgência e emergência 

Ano de 
referência 

Hospital Estadual Getúlio Vargas 8.030 2013 

Hospital Estadual Albert Schweitzer 8.108 2012 

Hospital Estadual Azevedo Lima 5.520 2012 

Hospital Estadual Alberto Torres Não especificado 
Não 

especificado 

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes Não especificado 
Não 

especificado 
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Editais de Seleção n.º 009/2012; 001/2013; 001/2014; 

002/2014; 004/2014. 

 

 A única unidade que possui meta específica de atendimento de pacientes vítimas de 

causas externas é o CT-HEAT, o que acaba dificultando o comparativo com outras unidades 

que atendam o mesmo tipo de paciente. A meta de número de atendimentos mensais do Centro 

de Trauma estabelecida pelo edital de seleção60 para gestão do Hospital Estadual Alberto Torres 

foi fixada em 150 atendimentos/mês, o que se traduz em cinco atendimentos de pacientes graves 

em 24 horas, em média. 

 O projeto de atenção ao trauma baseado em centros de trauma mais do que a mudança 

da estrutura física e de conformação de equipe das unidades de urgência, visa mudar os 

processos de trabalho e aumentar a integração entre intra e pré-hospitalar11 apresentando um 

ganho real para todo o sistema. Como medidas para alcançar tal integração podemos citar 

algumas como contato prévio das equipes pré-hospitalares quando do atendimento e remoção 

de vítimas de trauma graves para os Centros de Traumas, criação e divulgação de critérios de 

elegibilidade de pacientes traumatizados graves baseado em critérios fisiológicos e de 

mecanismos do trauma, definição dos Centros de Trauma como referências regionais para 

trauma, tanto para o serviço pré-hospitalar quanto para outras unidades hospitalares de menor 

capacidade de resolução desse tipo de caso, encontros e reuniões periódicas entre os diversos 

serviços envolvidos no atendimento ao paciente vítima de trauma, entre outros. Todas essas 

ações estão previstas no Manual de Implantação do Centro de Trauma11 e do Edital de Seleção 

n.º 09/201260. 
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 Ao longo deste trabalho, algumas dessas ações planejadas pela SES-RJ poderão ser 

acompanhadas e analisadas, seja pela observação sistemática do funcionamento do CT-HEAT, 

seja pela comparação com o preconizado pela literatura nacional e internacional. 
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, realizada a partir da análise de fontes primárias e 

secundárias (literatura nacional e internacional) sobre o tema. 

Como fontes primárias foram utilizados indicadores assistenciais dos atendimentos do 

Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres. Esses indicadores foram obtidos, em 

sua maioria, através de acesso ao sistema Klinikos® - banco de dados informatizado da unidade 

ou através de registros escritos da próprio Centro de Trauma. Esses dados foram tabulados e 

trabalhados utilizando-se o software Excel®. Durante a pesquisa, nem todos os dados de todo 

o período analisado, compreendendo julho de 2013 a setembro de 2014, puderam ser 

localizados, o que explica a análise de dados de períodos diferentes em relação a alguns 

resultados que serão apresentados. Parte da dificuldade de obtenção desses dados pode ser 

explicada pela mudança durante esse período da Organização Social que fazia a gestão do 

hospital o que dificultou o acesso a alguns dados. 

Foram acessados também documentos oficiais da unidade como atas de reuniões, livros 

de registros e controles, relatórios, check-list, entre outros. 

Além dos dados, foi realizada observação sistemática do funcionamento da unidade sem 

intervenção sobre a exposição, onde foram observadas as rotinas e procedimentos adotados no 

setor. Essa observação deu-se pela presença do pesquisador no CT-HEAT, em dias e horários 

diversos durante os meses de março, abril e maio de 2015. Nesse período foram observados o 

cumprimento dos procedimentos e protocolos preconizados pelo Manual de Implantação do 

Centro de Trauma11
, sem que sua presença afetasse a rotina do ambiente uma vez que o 

pesquisador integra a equipe da SES-RJ que rotineiramente visita as unidades próprias. Os 

elementos obtidos através dessa observação também foram consideradas fontes primárias da 

pesquisa. 

  Os resultados obtidos foram comparados com as metas e procedimentos estabelecidos 

pela SES/RJ para o funcionamento do Centro de Trauma. Essas metas e procedimentos constam 

do Manual de Implantação do Centro de Trauma11 e do Edital de Seleção n.º 09/2012, e 

respectivo Termo de Referência, que definiu os critérios para a escolha de entidade de direito 

privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, para realizar a gestão do 

Hospital Estadual Alberto Torres60. 
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Como fontes secundárias, foram utilizados dados epidemiológicos obtidos a partir do 

levantamento bibliográfico sobre o tema, as diretrizes nacionais estabelecidas para a atenção 

aos pacientes vítimas de acidentes e violência e os padrões internacionais estabelecidos para o 

funcionamento deste tipo de unidade, o que permitiu analisar não somente os resultados e 

procedimentos adotados pelo Centro de Trauma a partir do que foi oficialmente estabelecido 

pela SES, como também, avaliar as próprias metas e procedimentos estabelecidos pela 

secretaria frente a realidade da região. 

Foram inclusos na pesquisa todos os pacientes vítimas de causas externas, de qualquer 

faixa etária e sexo, atendidos no CT/HEAT no período de junho de 2013 a setembro de 2014, 

totalizando 1.942 atendimentos. 

Foram excluídos da pesquisa todos os pacientes atendidos no CT/HEAT que não tenham 

tido a causa externa como motivo principal do seu atendimento. 

A presente pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, sob o número 

CAAE 40152514.7.0000.5240. 
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 Planta física do CT-HEAT formada por: 
1 - Sala de estabilização de trauma com 04 leitos; 2 – sala de imagens; 3 – centro cirúrgico 
com três salas de operação; 4 – recuperação pós-anestésica com 05 leitos; 5 – farmácia satélite. 

4. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

Localizado em de São Gonçalo, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, o 

Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (CT-HEAT) possui 932,36 m2 de área 

construída composto pelas seguintes estruturas: sala de estabilização de trauma com 04 leitos; 

sala de imagens com tomografia computadorizada, centro cirúrgico com três salas de operação; 

recuperação pós-anestésica com 05 leitos; farmácia satélite; vestiários masculino e feminino; 

área de estar das equipes, recepção; área de espera das famílias e lounge11.  

Figura 2. Planta física do CT-HEAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CT-HEAT, segundo o que está descrito no Manual de Implantação do Centro de 

Trauma11 e Termo de Referência do Edital de Seleção n.º 09/201260, é uma unidade de saúde 

especializada destinada a prestar cuidados imediatos de alta complexidade a pacientes vítimas 

de traumas graves com risco iminente de morte. Sua inauguração não determinou o fechamento 

do setor de emergência que já havia no hospital. Desta forma, a unidade passou a contar com 

duas portas de entrada, uma para atendimento às urgências e emergências clínicas e traumáticas 
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de menor complexidade e o Centro de Trauma destinado exclusivamente aos casos de trauma 

grave.  

O acesso também passou a ser diferenciado, onde na emergência são recebidas as 

ambulâncias do sistema pré-hospitalar e pacientes de demanda espontânea, o Centro de Trauma 

permite acesso somente a pacientes trazidos por ambulâncias.  

Figura 3. Demonstrando a disposição do setor de emergência e do Centro de Trauma no 

Hospital Estadual Alberto Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa característica do CT/HEAT de receber somente pacientes trazidos por ambulâncias 

do sistema pré-hospitalar gerou a necessidade da criação de fluxos internos entre a emergência 

e o Centro de Trauma, uma vez que, não raramente, dão entrada na emergência pacientes vítima 

de traumas graves trazidos em carros particulares ou através de meios próprios. Desta forma, 

não só os profissionais do Centro de Trauma como também de diversos outros setores do 

hospital precisaram ser treinados, principalmente em relação à finalidade e funcionamento do 

CT/HEAT e também para saberem aplicar os critérios de elegibilidade. 

Levando-se em consideração que o centro de trauma se encontra inserido em uma 

unidade hospitalar classificada como hospital geral de grande porte, verificamos que o 

CT/HEAT preenche todos os requisitos técnicos para ser classificado como Centro de Trauma 

nível III, de acordo com a portaria MS n.º 1.366/13 do MS10. Todavia, esta pesquisa pôde 

constatar que até o presente momento, mesmo decorridos quase dois anos de sua inauguração, 

esse processo de qualificação como Centro de Trauma, segundo a portaria do MS, ainda não se 

iniciou o que significa a não obtenção no aumento de repasse do Ministério da Saúde. 

Emergência 
Centro de Trauma 
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Considerado a necessidade de dar fluxo aos pacientes que hora fossem atendidos no 

Centro de Trauma, o que demanda leitos de terapia intensiva e enfermaria, a SES-RJ unificou 

a administração do Hospital Estadual Alberto Torres com Centro de Trauma e Hospital Estadual 

Prefeito João Batista Caffáro (HEPJBC), este último localizado no município vizinho de 

Itaboraí. Isso foi possível através do edital de seleção de OSS para gerir as duas unidades60 que 

passou a ser considerado complexo estadual de saúde. Desta forma, o HEPJBC passou a exercer 

uma função estratégica para a gestão de leitos do HEAT, fornecendo cerca de cem leitos de 

retaguarda de enfermaria, não somente para os pacientes oriundos do Centro de Trauma, mas 

também de todo o complexo.  

Em relação a destinação do Centro de Trauma, na qual a mesma se destina a ser uma 

unidade voltada exclusivamente ao atendimento de vítimas de trauma grave, verificamos que 

foi encontrado embasamento na literatura internacional onde outros Centros de Trauma também 

se destinam, guardadas as características de cada nível de Centro de Trauma, a atender somente 

vítimas de trauma grave, ou principalmente aquelas vítimas que figuram no segundo pico de 

mortalidade por trauma.  

Na pesquisa podemos constatar que esta destinação do Centro de Trauma vem sendo 

cumprida, conforme preconizado pela SES/RJ através do Manual de Implantação do Centro de 

Trauma11 e do Edital de Seleção n.º 09/201260. O gráfico a seguir apresenta a distribuição 

percentual dos atendimentos do CT-HEAT segundo a causa do atendimento. O período avaliado 

foi de julho de 2013 a setembro de 2014, onde ocorreram 1268 atendimentos. 
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Gráfico 5: Distribuição percentual dos atendimentos do CT-HEAT segundo causa. Período: 

jul/2013 a set/2014. 

 

 

O gráfico 5 demonstra que os atendimentos foram exclusivos de pacientes vítimas de 

causas externas, conforme preconizado pela SES/RJ. Da análise notamos a grande prevalência 

de acidentes de transporte, onde se somarmos os atendimentos por acidentes automobilísticos, 

acidentes motociclísticos e atropelamentos teremos o percentual de 54,97% dos atendimentos 

relacionados a acidentes de transporte. Nestes, os atendimentos de pacientes vítimas de 

acidentes com motocicletas representam quase a metade dos atendimentos.  

Chama a atenção também a violência interpessoal, aqui representada pelas agressões, 

perfurações por arma branca e perfurações por arma de fogo, este último figurando como o 

principal meio da violência interpessoal. Essas causas juntas, representam 24,37% de todos os 

atendimentos, o que demonstra o perfil altamente violento da região.  

As quedas, principalmente quedas da própria altura, não apareceram com valores 

significativos entre os atendimentos do CT/HEAT, apesar de serem a principal causa de 

internação por causas externas nas unidades do Sistema Único de Saúde. Se considerarmos que 

grande parte dessas quedas ocorrem entre pacientes idosos e que os idosos representam a faixa 

etária com maior mortalidade por causas externas, deveríamos encontrar percentuais mais altos 

desse tipo de atendimento. Talvez os critérios de elegibilidade adotados pelo Centro de Trauma 
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estejam postos de tal forma que estejam inviabilizando a entrada deste paciente pelo Centro de 

Trauma. 

De qualquer forma, no geral, os percentuais de atendimentos segundo a causa guardam 

coerência com os dados apresentados na revisão de literatura e demonstram que houve 

pertinência entre a necessidade da região e a iniciativa da SES/RJ em estruturar um serviço com 

a finalidade de atender pacientes vítima de trauma. 

Uma outra forma na qual pudemos comprovar a gravidade dos pacientes atendidos no 

CT-HEAT foi através do porte das cirurgias realizadas na unidade. O estudo demonstrou que 

90% das cirurgias realizadas no período estudado foram classificadas como cirurgias de grande 

porte, o que fala a favor da gravidade dos casos uma vez que todas as cirurgias foram de 

pacientes vítimas de trauma. As clínicas que mais operaram foram a ortopedia seguida pela 

cirurgia geral e neurocirurgia. Esses dados também guardam coerência com os dados levantados 

na revisão de literatura, sendo as lesões ortopédicas as mais frequentes entre as vítimas de 

trauma. Na sala de estabilização, espaço onde o paciente é recepcionado e recebe os primeiros 

cuidados, foram realizados 1551 procedimentos nos oito primeiros meses de 2014, sendo 84 

drenagens de tórax. A média de drenagens de urgência foi de uma a cada três dias. 

Como o Centro de Trauma não se destina a atender todos os pacientes vítimas de trauma 

e sim aqueles com risco iminente de morte, ou seja, os casos de trauma grave, com o intuito de 

selecionar esse paciente vítima de trauma grave, foram estabelecidos os chamados “Critérios 

de Elegibilidade”. Estes critérios, constantes do Manual de Implantação do Centro de Trauma11, 

servem como parâmetro para os serviços pré-hospitalares e para as unidades hospitalares de 

menor porte. Essa forma de seleção prévia do paciente vítima de trauma, antes mesmo de 

acessar uma unidade hospitalar de emergência, também encontra embasamento na literatura 

internacional, principalmente nas publicações do Colégio Americano de Cirurgiões46 e no CDC 

americano61 e são importantes ferramentas para evitar a “overtriage” e “undertriage”, fazendo 

com que o paciente seja levado diretamente ao serviço mais adequado para o atendimento do 

seu caso. Desta forma, foram definidos inicialmente os seguintes critérios de elegibilidade: 

Seriam elegíveis ao Centro de Trauma todo paciente vítima de trauma que apresentasse 

pelo menos um dos sinais ou sintomas a seguir: 

- Escala de Coma de Glasgow < 09; 
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- Frequência respiratória > 30 ou < 10 irpm1 nos pacientes adultos e < 10 irpm nos 

pacientes pediátricos; ou uso de qualquer dispositivo auxiliar para manutenção de vias aéreas; 

- Saturação de Oxigênio < 93%; 

- Pressão Arterial Sistólica < 90 mmHg em adultos ou < 70 mmHg em crianças; 

- Ferida penetrante de crânio, pescoço, tórax ou abdomem; 

- Instabilidade Pélvica; 

- Fratura aberta ou depressiva de crânio; 

- Fratura bilateral de fêmur 

Como forma de orientar as equipes pré-hospitalares foi criado pela equipe de 

coordenação do CT/HEAT um cartão de orientação contendo as informações para a seleção dos 

pacientes seguindo os critérios de elegibilidade estabelecidos (Anexo 1). Um outro 

procedimento adotado pelo Centro de Trauma para recebimento dos pacientes vítimas de 

trauma trazido pelas ambulâncias dos diversos provedores de atendimento pré-hospitalar da 

região é o contato prévio das equipes de atendimento diretamente com um profissional médico 

ou enfermeiro da sala de estabilização do CT/HEAT. Este procedimento, preconizado tanto no 

Manual de Implantação do Centro de Trauma11 como no Termo de Referência do Edital de 

Seleção n.º 09/201260, pode ser observado durante a pesquisa.  

De um modo geral as equipes pré-hospitalares fazem o contato prévio com o telefone 

de emergência do CT/HEAT (foi designado um número fixo somente com essa finalidade) 

passando o quadro do paciente e dando previsão da sua chegada na unidade. Este procedimento 

contribuiu com uma maior integração entre o pré e o intra-hospitalar. Ainda não podemos 

afirmar que se trata de um sistema articulado, mas o simples fato de haver esse canal de 

comunicação direto, 24 horas por dia, entre as duas pontas do sistema, ou seja, entre os atores 

que estão envolvidos diretamente no atendimento dos pacientes, já demonstra que há espaço 

para aproximação desses dois ambientes.   

Conforme constante dos registros de unidade, após sua inauguração, o centro de trauma 

permaneceu fechada para atendimentos durante um mês, período em que as equipes foram 

treinadas no modelo de atendimento. Este procedimento estava preconizado no manual de 

implantação do Centro de Trauma. No tocante ao número de atendimentos já realizados na 

                                                           
1 irpm: incursões respiratórias por minuto 
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unidade, analisando o gráfico 6 a seguir, quando comparamos a curva de atendimentos do 

CT/HEAT com a meta estabelecida pela SES/RJ através do Termo de Referência60, podemos 

verificar que nos três primeiros meses a curva seguia em uma ascendente. Contudo, nos quatro 

meses seguintes o número de atendimentos se estabilizou em um platô de aproximadamente 

100 atendimentos/mês. Esse valor representava apenas dois terços da meta exigida para o 

serviço. 

 

Gráfico 6. Evolução do número de atendimentos CT-HEAT, jul/13 a set/14. 

 

Conforme registros de reuniões, desde outubro de 2013 já havia a preocupação de que 

não se conseguiria atingir a meta estabelecida para o Centro de Trauma, desta forma, com a 

participação de representantes da SES/RJ foi estabelecido a mudança nos critérios de 

elegibilidade ao Centro de Trauma com o intuito de ampliar o número de vítimas passíveis de 

serem atendidas no CT/HEAT. Após reunião de revisão, os critérios passaram a ser os 

seguintes: 

Seriam elegíveis ao Centro de Trauma todo paciente vítima de trauma que apresentasse 

pelo menos um dos sinais ou sintomas a seguir: 

- Escala de Coma de Glasgow < 14; 

- Frequência Respiratória < 10 ou > 30 irpm nos pacientes adultos e < 10 irpm nos 

pacientes pediátricos; ou uso de qualquer dispositivo auxiliar para manutenção de vias aéreas; 
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- Pressão Arterial Sistólica < 90 mmHg em adultos ou <70 mmHg em crianças; 

- Ferida penetrante de crânio, pescoço, tórax ou abdome; 

- Instabilidade Pélvica; 

- Tórax Instável; 

- Duas ou mais fraturas de ossos longos; 

- Esmagamento ou desenluvamento de extremidades; 

- Amputação de membros; 

- Trauma Raquimedular. 

Porém, como podemos observar no gráfico em análise, essas mudanças não surtiram 

efeito imediato no número de atendimentos do setor. Esse fato pode ser atribuído, em parte, à 

falha na comunicação com os organismos que atuavam no atendimento pré-hospitalar da região. 

Por ocasião da inauguração do CT/HEAT, conforme registros de reuniões que tivemos acesso 

durante a pesquisa, foram feitas ao todo seis reuniões para a divulgação do modelo de 

funcionamento da unidade, duas reuniões no próprio hospital e quatro reuniões externas. Essas 

reuniões ficaram a cargo da secretaria de saúde. 

Foi realizada uma reunião com a presença dos secretários municipais de saúde ou seus 

representantes da região metropolitana II durante encontro da Comissão Intergestora Regional 

– CIR. Foi realizada uma reunião com os coordenadores dos serviços de atendimento pré-

hospitalar da região, entre eles, SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e 

Concessionárias Auto Pista Fluminense e CCR Ponte, além de reuniões no 3° Grupamento de 

Bombeiros Militar de Niterói, 20° Grupamento de Bombeiros Militar de São Gonçalo, no 

Grupamento de Operações Aéreas e Central de Operações GSE-SAMU, ambas do Corpo de 

Bombeiros, sendo a primeira responsável pelo resgate aeromédico (helicóptero) e a segunda 

pela regulação médica das ambulâncias da corporação. Entretanto, após as mudanças nos 

critérios de elegibilidade, não ocorreram novas reuniões até o ano de 2014, e o contato entre as 

instâncias envolvidas limitou-se a informações sobre essas mudanças. 

A partir de fevereiro de 2014, após reunião ocorrida em janeiro do mesmo ano entre a 

SES/RJ e a direção da unidade, o número de atendimentos começou a apresentar elevação 

chegando a um valor maior que o dobro em março de 2014, quando comparado com janeiro. A 

evolução desses atendimentos pode ser observada no gráfico a seguir: 
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Gráfico 7. Evolução dos atendimentos CT/HEAT segundo origem do paciente, jan. a ago/2014. 

 

Como vemos no gráfico acima, no mês de março de 2014 houve um aumento 

considerável no número de pacientes levados pelo sistema pré-hospitalar móvel para o Centro 

de Trauma,  

Nos nesses seguintes, sobretudo no que diz respeito aos pacientes levados pelo sistema 

pré-hospitalar móvel, esses números voltam a cair retomando a curva de crescimento somente 

no mês de agosto. 

Neste mesmo período foi divulgado pela SES em reuniões da CIR da Região 

Metropolitana II um fluxograma para transferência de pacientes de outras unidades hospitalares 

para um Centro de Trauma (Anexo 2). Esse fluxograma foi elaborado pela Superintendência de 

Unidade Próprias da SES/RJ após colocação dos secretários municipais de saúde da região de 

que suas unidades estariam com problemas para transferirem pacientes de trauma para o Centro 

de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres. Esse fluxograma também representou um 

importante passo para a ordenação dos atendimentos de trauma na região. Segundo o Colégio 

Americano de Cirurgiões46 o desenvolvimento de padrões para a transferência de pacientes 

entre instituições é uma etapa essencial para a criação de um sistema de trauma. Minimizar o 

tempo entre a ocorrência do evento e o tratamento definitivo em geral tem um impacto positivo 

sobre os resultados futuros. 
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Em relação a sua abrangência, o CT-HEAT, segundo definido pela SES/RJ, destina-se 

a atender primariamente à região conhecida como Metropolitana II, composta pelos municípios 

de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim, com cerca de 

dois milhões de habitantes. Todavia, atende também pacientes oriundos de outras unidades 

hospitalares e pacientes trazidos pelo serviço de resgate aeromédico de qualquer região do 

estado. Neste item também há pertinência no projeto quando comparado tanto com a literatura 

internacional quanto com as normas brasileiras. Todo Centro de Trauma como elemento 

integrante da Rede de Urgência e Emergência deve ter sua área de atuação definida pelas 

características sócio-demográficas de cada região e servir de referência para os serviços pré-

hospitalar móvel e unidade hospitalares de menor complexidade. O gráfico a seguir apresenta 

a origem dos pacientes atendidos no CT/HEAT de acordo com o município de ocorrência do 

evento. 

 

Gráfico 8. Origem dos pacientes atendidos pelo CT-HEAT de acordo com o município de 

ocorrência do evento. Período: jan a ago/2014. 

 

A partir do gráfico 8, podemos constatar que o CT-HEAT vem seguindo o perfil de 

atendimento determinado pela SES/RJ de atender primariamente os pacientes da região 

Metropolitana II. Foi analisado também a origem dos pacientes quanto a sua forma de ingresso 

no CT-HEAT, conforme demonstrado no gráfico 9 a seguir:  
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Gráfico 9. Procedência do paciente atendido no CT-HEAT quanto ao agente pré-hospitalar. 

Período: jan a ago/2014. 

 

O preconizado pela SES/RJ era de que o paciente vítima de trauma grave acessasse o 

centro de trauma somente trazido por provedores de atendimento pré-hospitalar móvel ou 

transferidos de outras unidades de saúde. A partir da análise do gráfico 9 podemos verificar que 

essa tendência se confirma, onde o Corpo de Bombeiro aparece como o principal agente pré-

hospitalar de atendimento de urgências e emergências traumáticas na região Metropolitana II 

em relação aos pacientes removidos para o CT-HEAT. 

Chama também a atenção no gráfico acima a quantidade de pacientes oriundos da 

emergência do próprio HEAT, ou seja, como o hospital, com a inauguração do centro de trauma, 

não fechou sua emergência, muitos pacientes continuaram entrando na unidade por essa via. 

Desta forma, foi criado um fluxo interno para que os pacientes que dessem entrada no setor de 

emergência e se enquadrassem nos critérios de elegibilidade fossem encaminhados para o 

centro de trauma. Cento e trinta pacientes encaminhados internamente para o centro de trauma 

em oito meses equivale a um paciente vítima de trauma grave a cada dois dias, mais do que o 

total de pacientes levados pelo SAMU e resgate aeromédico juntos.  

Esta grande quantidade de pacientes vítimas de trauma grave admitidos no HEAT 

através da emergência da unidade pode estar relacionado com a cultura ainda presente na 

população do socorro de vítimas de trauma por meios próprios ou na incapacidade do sistema 

pré-hospitalar móvel de responder a esta demanda. Seja como for, o que a literatura mostra é 
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que uma unidade destinada a atender pacientes vítimas de traumas graves isoladamente não tem 

um impacto significativo nos padrões de morbimortalidade estabelecidos devendo haver 

também um fortalecimento dos outros atores desse cenário, construindo na verdade um sistema 

de atendimento integral ao trauma que passa pela prevenção, atendimento rápido e 

especializado além de reabilitação. 

 O gráfico a seguir demonstra a malha existente de ambulâncias de atendimento pré-

hospitalar na região metropolitana II. A ambulância classificada como intermediária é uma 

ambulância específica do CBMERJ, não prevista na portaria MS 2.048/0236, tripulada por 

técnico de enfermagem e enfermeiro. 

 

Gráfico 10. Número de viaturas segundo tipo de ambulância – Região Metropolitana II, 2015. 

 

 

Apesar do quantitativo de 29 ambulâncias para uma população estimada de pouco 

menos de 2 milhões de habitantes na região Metropolitana II – média de l de ambulância para 

cada 69 mil habitantes, o CT-HEAT registrou um número elevado de pacientes graves chegando 

por meios próprios a emergência do HEAT contra um baixo número de pacientes transportados 

para a unidade pelo SAMU. Sabidamente as unidades do SAMU são constantemente acionadas 

para o atendimento de casos clínicos, ou seja, de pacientes que não possuem o perfil do Centro 

de Trauma, o que pode explicar, em parte, o baixo número de pacientes admitidos no CT/HEAT 

levados pelo SAMU da região. 
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Um outro ponto destacado por vários autores acerca de centros de trauma é o alto custo 

de investimento e operacional para a implantação e manutenção desse tipo de unidade. Nesta 

pesquisa não foi possível mensurar o custo operacional da unidade em questão, mas estima-se 

que foram investidos cerca de 1,5 milhões em obras e 5 milhões em equipamentos62 para a 

implantação do CT-HEAT.  

 Em relação ao perfil dos pacientes, os dados apresentados pelo CT-HEAT assemelham-

se aos dados encontrados na literatura nacional e internacional, ou seja, preferencialmente os 

pacientes atendidos nesse tipo de serviço são adultos jovens do sexo masculino. No CT-HEAT, 

no período analisado, 82% dos pacientes atendidos eram do sexo masculino, com prevalência 

maior na faixa etária de 20 a 39 anos, conforme demonstrado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 11. Comparativo entre percentual de pacientes atendidos no CT-HEAT por faixa etária, 

período jul/2013 a set/2014, e percentual da população fluminense por faixa etária.  

 
* Fonte: IBGE/Censos demográficos (1991, 2000 e 2010), contagem populacional (1996) e projeções e estimativas 

demográficas. 

 

O gráfico acima demonstra a desproporcionalidade entre a distribuição percentual da 

população do estado do Rio de Janeiro e a distribuição dos atendimentos do centro de trauma. 

Podemos constatar que a partir dos 15 anos de idade começamos a ter uma porcentagem de 

atendimentos nesta faixa etária maior que a distribuição percentual da população, confirmando 
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o que as estatísticas apontam de que o adulto jovem é mais suscetível aos acidentes e violência. 

Esta inversão se mantém até os 39 anos de idade, quando começa a cair o percentual de 

atendimentos do Centro de Trauma. Chama mais uma vez nossa atenção o fato de termos um 

quantitativo de pacientes idosos atendidos no CT/HEAT menor do que a prevalência de 

acidentes por causas externas nessa faixa etária. 

O gráfico 12, na sequência, demonstra a curva de permanência dos pacientes atendidos 

no CT/HEAT. 

 

Gráfico 12. Tempo médio de permanência em dias dos pacientes atendidos no CT/HEAT. 

Jul/13 a set/14. 

 
 

 Como podemos ver no gráfico acima, o tempo médio de permanência do paciente 

atendido no CT/HEAT que em julho de 2013 estava próximo de 18 dias, atingiu suas menores 

médias em março e setembro de 2014 com aproximadamente 08 dias de permanência, 

justamente nos meses em que houveram um crescimento significativo nos atendimentos do CT. 

No período analisado, o tempo de permanência médio foi de 11,4 dias. As causas externas, em 

geral, já possuem um tempo médio de internação maior que as outras causas. No mesmo período 

o tempo médio de internação dos pacientes vítimas de causas externas na unidades do SUS na 

região metropolitana II variou entra a máxima de 12 e mínima de 09 dias, segundo o SIH/SUS. 

Muito próximo das médias apresentadas pelo Centro de Trauma. O que demonstra que mesmo 
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atendendo um perfil de pacientes de alta complexidade, a unidade tem apresentado resultados 

satisfatórios e coerentes com o restante da rede, no que diz respeito ao tempo de internação. 

Para se chegar ao cálculo do tempo médio de permanência dos pacientes do Centro de 

Trauma foram acessados os registros eletrônicos dos 1.942 pacientes atendidos no período. 

Somente foram considerados para o cálculo aqueles pacientes que necessitaram de internação 

hospitalar após atendimento, o que representou a maioria dos pacientes atendidos. Uma vez que 

o Centro de Trauma não se constitui em uma unidade de internação e sim uma unidade de 

pronto atendimento e estabilização, o tempo médio de permanência dos pacientes do Centro de 

Trauma, neste caso, representa todo o tempo de permanência hospitalar daqueles pacientes que 

tiveram como porta de entrada no hospital o Centro de Trauma. 

Em relação ao atendimento, o modelo proposto pela SES/RJ trouxe para o Brasil um 

novo conceito de atendimento ao politraumatizado, o conceito de time, onde ocorre atuação 

simultânea de vários profissionais no atendimento à vítima, sempre guardando suas posições e 

funções durante o atendimento. A função de cada membro do time bem como seu 

posicionamento durante o atendimento encontra-se descrita no Manual de implantação do 

Centro de Trauma11.  

Segundo o manual, o time de atendimento deve ser composto pelos seguintes 

profissionais: 

� 01 Médico Cirurgião líder 

� 01 Enfermeiro líder 

� 01 Médico Anestesista 

� 02 Médicos Cirurgiões 

� 01 Enfermeiro 

� 01 Técnico de Enfermagem 

 

Conforme preconizado pelo manual, o atendimento ao paciente se inicia com o 

posicionamento do mesmo em um dos boxes de atendimento da sala de estabilização. A equipe 

deve se posicionar em torno do paciente enquanto os líderes, cirurgião e enfermeiro, 

supervisionam e orientam a equipe, fazendo as anotações do atendimento. A liderança deve ser 

exercida pelos profissionais mais experientes do time. Uma linha preta no chão da sala de 

estabilização separa o espaço físico entre os boxes de atendimento e a área comum. Somente 

podem ultrapassar a linha preta para dentro do box que contenha o paciente os profissionais do 
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Posicionamento do time de atendimento do Centro de Trauma-HEAT durante 

o atendimento inicial ao paciente. 

time de atendimento. O posicionamento do time durante o atendimento deverá seguir o seguinte 

modelo: 

 

Figura 4. Posicionamento do time de atendimento do Centro de Trauma durante o atendimento 

inicial ao paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Imagem fotográfica da sala de estabilização do CT-HEAT  

 
Detalhe: boxes de atendimento com a linha preta no piso delimitando o espaço de atendimento. 

 

Durante a fase de observação da pesquisa, onde o pesquisador esteve presente no CT-

HEAT, pode ser verificado que esse modelo vem sendo seguido pelas equipes da unidade, 
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quando do atendimento inicial do paciente vítima de trauma, conforme preconizado pelo 

Manual de implantação do Centro de Trauma11. Foi observado que tão logo ficam sabendo da 

previsão de chegada do paciente, os profissionais que irão realizar o atendimento se 

paramentam e aguarda a ambulância que trará a vítima. A equipe pré-hospitalar que traz a 

vítima conduz a mesma até a sala de estabilização e imediatamente ela é posicionada em um 

dos boxes de atendimento ou o time se posiciona e atende a vítima. Nenhum outro profissional 

ultrapassa e linha preta que delimita a área de atendimento.  

Em poucos minutos a vítima é examinada, monitorizada, tem seu sangue colhido e é 

medicada ou submetida a alguma conduta de emergência como intubação orotraquel, 

imobilização de membros, drenagem de tórax ou contenção de sangramentos entre outros. Esse 

padrão de conduta pôde ser observado por diversas vezes nos atendimentos pelas mais distintas 

causas, demonstrando que o time desenvolve um atendimento de forma protocolar, conforme 

preconizado no manual de implantação e também em literaturas internacionais sobre o tema. 

Baseado nos achados dessa pesquisa, em relação à análise das metas e padrão de 

funcionamento estabelecidos pela SES-RJ para o Centros de Trauma-HEAT, através do manual 

de implantação e edital de seleção, podemos aferir que o padrão funcionamento mostra-se 

adequado para outros Centros de Trauma que já existem ou que a SES-RJ venha a inaugurar, 

contudo, as metas dependem da característica estrutural da unidade e epidemiológica de cada 

região onde o Centro de Trauma esteja inserido, devendo ser realizado estudo prévio antes da 

implantação de um novo serviço desse tipo. O padrão de funcionamento possuiu características 

muito próximas com o que foi levantado na revisão de literatura, sobretudo com o que preconiza 

a literatura internacional sobre o tema. O resultado não haveria de ser outro, pois o modelo de 

Centro de Trauma adotado pela SES-RJ baseou-se no modelo norte-americano, especificamente 

nos modelos do Adams Cowley Shock Trauma Center, da Universidade de Maryland, e no 

Ryder Trauma Center, da Universidade de Miami. Universidades que celebraram contrato com 

a SES-RJ visando treinamento e consultoria para esse projeto. 

O modelo de atenção ao trauma hoje no Rio de Janeiro constitui-se em modelo misto, 

onde coexistem hospitais de urgência e emergência funcionando como hospitais porta aberta 

para todos os tipos de emergência, não havendo separação ou preparação específica para o 

atendimento de determinados casos e hospitais que possuem Centros de Trauma. Acreditamos 

que ainda seja prematuro determinar que esse ou aquele modelo seja melhor, devendo-se, dessa 

forma, optar por um ou outro. Contudo, o modelo de atenção ao trauma baseado em Centros de 

Trauma traz à tona no estado, quiçá no país, uma nova forma de atenção ao trauma. Se não se 
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tornar um modelo dominante, ou mesmo se for descontinuado, já trouxe uma grande 

contribuição em apontar uma nova opção de caminho. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Retomando a discussão anterior, como vimos, a SES-RJ dispõe de dois modelos de 

atenção ao paciente vítima de trauma em vigor no estado. Um amplamente utilizado no país, 

baseado em hospitais gerais onde as emergências constituem a porta de entrada para todo tipo 

de urgência – este é o modelo atualmente predominante, e um outro modelo, inovador, 

destinado somente ao atendimento de uma parcela específica da população, os pacientes vítimas 

de trauma grave. Não foi possível, neste trabalho, fazer uma comparação de atendimento entre 

esses dois modelos dada a especificidade do centro de trauma, o que necessitaria uma 

estratificação do paciente vítima de trauma atendido nas grandes emergências dos hospitais do 

estado. Fato que hoje não ocorre nessas unidades, o que demonstra o quanto ainda precisamos 

evoluir em relação a geração de dados a partir dos atendimentos que prestamos. 

Contudo, por intermédio deste trabalho, pudemos concluir que o Centro de Trauma do 

Hospital Estadual Alberto Torres vem cumprindo a maior parte das metas e rotinas 

estabelecidas pela SES/RJ e vem desempenhando sua função principal prevista no Termo de 

Referência do Edital de Seleção n.º 009/201260, especificamente em relação ao itens 3.3.5.10 e 

3.3.5.11 que o define como uma unidade destinada a atender usuários vítimas de politrauma 

com risco potencial ou iminente de morte ou lesão permanente. Isso fica evidente quando 

verificamos o perfil dos pacientes atendidos no serviço, tanto em relação ao perfil etário dos 

pacientes quanto ao tipo de lesões prevalentes. 

Ficou evidenciado também que há uma coerência entre o projeto de Centro de Trauma 

elaborado pela SES/RJ e o demonstrado nas estatísticas do serviço, o que evidencia a 

pertinência do projeto. Quando avaliado sob a ótica da literatura internacional o projeto da 

SES/RJ também se mostrou adequado. 

Com quase dois anos de funcionamento do primeiro Centro de Trauma do Estado, com 

mais de dois mil pacientes atendidos e com o segundo centro de trauma funcionando há quase 

um ano, acreditamos ser oportuna a publicação, por parte da SES/RJ, de norma regulamentando 

os critérios de elegibilidade aos Centros de Trauma bem como os procedimentos de acesso e 

funcionamento desse tipo de unidade. Essa medida serviria para consolidar esse modelo no 

estado e representaria a materialização legal desse método inovador de atender trauma no país. 

Certamente essa medida daria maior visibilidade a esse serviço e atrairia a atenção de outros 

entes da federação. Seria relevante também, pelo fato de a portaria do Ministério da Saúde que 

trata dos Centros de Trauma10 ser muito restrita limitando-se apenas a relacionar os recursos 
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necessários de cada nível de Centro de Trauma o que acaba não garantindo que essas unidades 

realmente se tornem unidades especializadas no atendimento desse tipo de vítima. 

Como pudemos verificar ao longo da pesquisa, os chamados Centros de Trauma, 

conforme modelo proposto pela SES-RJ, dependem diretamente de outros serviços para atingir 

seu potencial, assim sendo, sugerimos ainda, serem feitas reuniões de acompanhamento em 

intervalos periódicos com os serviços pré-hospitalares móveis bem como com suas respectivas 

Centrais de Regulação a fim de manter um estreito laço entre esses serviços, criando um 

ambiente colaborativo e integrado. Além disso, essa medida ajudaria a reduzir a incidência dos 

casos de overtriage e undertriage, que acaba por descaracterizar a função dos Centros de 

Trauma. 

Em relação aos Critério de Elegibilidade a um Centro de Trauma, levando-se em 

consideração a alta mortalidade por trauma apresentada na faixa etária acima dos 60 anos de 

idade, sugerimos que os mesmos sejam alterados para que todos os pacientes com 60 anos de 

idade, ou mais, vítimas de trauma passem a ser atendidos em um Centro de Trauma. Sugerimos 

essa medida por acreditar que o atendimento do paciente idoso nos Centros de Trauma possa 

contribuir para a redução da mortalidade nesta faixa além de colaborar para a manutenção do 

número de atendimentos dentro da meta prevista para o serviço. 

Uma outra possibilidade seria incorporar aos Centros de Trauma já existentes o 

programa do Centro de Trauma do Idoso (CeTI) que tem por objetivo dar atendimento imediato 

a pacientes idosos acometidos por fratura de fêmur, em sua maioria, vítimas de trauma. Esta 

medida poderia diminuir o tempo resposta em relação a esse tipo de lesão uma vez que as 

equipes pré-hospitalares já removeriam esse paciente diretamente para uma unidade capaz de 

resolução do caso. 

Nossa sugestão apoia-se também no fato de que tanto o Colégio Americano de 

Cirurgiões46 quanto o Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano61 instruem 

em seus guidelines destinados a triagem pré-hospitalar a levarem em consideração a idade da 

vítima, neste caso acima de 55 anos de idade, como critério de seleção a um Centro de Trauma, 

mesmo quando a vítima não possui nenhum dos critérios fisiológicos ou de mecanismos de 

trauma que o tornem elegível ao serviço. 

Outra sugestão que gostaríamos de apresentar é que se criassem níveis de Centro de 

Trauma em todo o estado congregando hospitais municipais, estaduais e federais. Acreditamos 

que essa medida fortaleceria a rede de atenção ao trauma, ajudaria a organizar o fluxo de 
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atendimento dos pacientes e não colocaria toda a carga de atendimento dos pacientes de traumas 

graves apenas em um único nível de Centro de Trauma. Como já vimos anteriormente, montar 

e manter uma estrutura e serviço como a do CT/HEAL exige grande investimento e custo 

mensal, o que praticamente inviabiliza a reprodução do modelo em larga escala, porém, com a 

hierarquização do serviço por níveis de complexidade a tendência é de que esses custos 

reduzam, à medida que o nível do Centro de Trauma vá diminuindo. 

Igualmente, essa sugestão repousa na existência de norma do Ministério da Saúde que 

versa sobre o tema, inclusive definindo os níveis de Centro de Trauma e estipulando critérios 

para essa habilitação10. Desta forma, a simples aplicação da norma vigente por parte das 

unidades que atendem trauma no estado já contribuiria para a hierarquização dessa rede, sendo 

apenas necessário a definição dentro do Plano Estadual de Urgência e Emergência de quais 

unidades servirão como Centro de Trauma em atendimento à norma. A habilitação dessas 

unidades como Centro de Trauma possibilitará um aumento do repasse do Ministério da Saúde. 

Acreditamos que constitui uma obrigação dos governos nas suas várias esferas buscarem 

estratégias para o enfrentamento dos problemas de saúde, seja pela adaptação à sua realidade 

de um modelo já testado e consolidado em outras situações, como no caso dos Centro de 

Trauma, seja pela criação de modelos novos. Assim como na esfera privada também no setor 

público a busca por soluções inovadoras tem se mostrado um caminho necessário para o 

acompanhamento das constantes transformações do mercado, dentre eles o de saúde.  

Inovação em áreas estratégicas de saúde, além de ampliar o acesso da população a 

produtos e serviços de saúde, figura como componente social da maior importância na estrutura 

econômica e produtiva do país63. Compreendemos que o esforço da SES/RJ em buscar 

experiência internacional em relação à assistência ao paciente vítima de trauma se constituiu 

em uma ação de benchmarking2 bem sucedida e, pelo que foi demonstrado ao logo da pesquisa, 

podemos considerar que o projeto de atenção ao trauma implementado pela SES/RJ baseado 

em Centros de Trauma possui as características de um projeto de inovação em saúde por buscar 

introduzir no cenário nacional novos processos de trabalho e novo sistema organizacional de 

atenção ao trauma. 

A relevância deste trabalho repousa na possibilidade de contribuição para o 

fortalecimento da rede de urgência do estado, uma vez que evidencia os resultados de um 

                                                           
2 Benchmarking consiste no processo de busca das melhores práticas numa determinada área e que conduzem ao 
desempenho superior. É visto como um processo positivo e através do qual uma instituição examina como outra 
realiza uma função específica a fim de melhorar a forma como realiza a mesma ou uma função semelhante 
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projeto exitoso no tocante à prestação de assistência de saúde de qualidade ao paciente vítima 

de trauma. Para a SES-RJ, os resultados apresentados nesta pesquisa podem servir de 

embasamento para projetos semelhantes e ajustes que se fizerem necessários nos contratos de 

gestão das unidades, representando ganhos financeiros e acúmulo de know-how. Quem sabe os 

centros de trauma possam se tornar uma política de governo da mesma forma que ocorreu com 

as unidades de pronto atendimento. Do ponto de vista da operacionalização, qualidade e 

desempenho, este trabalho demonstrou que isso é possível. Do ponto de vista da demanda, este 

trabalho demonstrou que isto seria pertinente. 

Por fim, esperamos que a experiência acumulada pelo Centro de Trauma do Hospital 

Estadual Alberto Torres possa transcender os muros daquela unidade e servir de alicerce para 

a construção de uma política estadual de atenção ao trauma que integre pré e intra-hospitalar, 

prevenção, assistência e reabilitação, contribuindo cada vez mais para o aprimoramento de 

todos os entes envolvidos nesse processo, para que num futuro próximo possamos afirmar que 

a nossa sociedade já não mais vive uma epidemia. 
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Anexo 1 

Cartão de Prancheta – Frente 
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Cartão de Prancheta com Critérios de Elegibilidade revisados - Frente 
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Anexo 2 

 

Critérios de Elegibilidade: 

Escala de Coma de Glasgow < 14 

Frequência Respiratória < 10 ou > 30 irpm ou intubação orotraqueal 

Pressão Arterial Sistólica < 90 mmHg em adultos ou  <70 mmHg em crianças 

Ferida penetrante de crânio, pescoço, tórax ou abdome 
Instabilidade Pélvica 

Tórax Instável 

Duas ou mais fraturas de ossos longos 

Esmagamento ou desenluvamento de extremidades 

Amputação de membros 

Trauma Raquimedular 


