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Avanços médicos noAvanços médicos no
século XXIséculo XXI

�� Recursos diagnósticosRecursos diagnósticos
�� Recursos terapêuticosRecursos terapêuticos
�� Qualidade de vidaQualidade de vida



OBJETIVOSOBJETIVOS

�� Números do traumaNúmeros do trauma
�� DeterminantesDeterminantes
�� CaracterísticasCaracterísticas
TratamentoTratamento�� TratamentoTratamento



TRAUMATRAUMA

�� IntencionalIntencional
�� Não intencionalNão intencional



TRAUMATRAUMA

��É uma doença!!!!É uma doença!!!!
��Não é acidente!!!!Não é acidente!!!!��Não é acidente!!!!Não é acidente!!!!



Causas de morte violenta Causas de morte violenta 
MundoMundo

��Acidentes de trânsitoAcidentes de trânsito--1,2 milhões1,2 milhões
��feridos……feridos……

��Suicídios Suicídios -- 815 mil815 mil
��HomicídiosHomicídios 520 mil 520 mil ��HomicídiosHomicídios 520 mil 520 mil 

OMS 2000OMS 2000



Causas de morte violenta Causas de morte violenta 
MundoMundo

��AfogamentosAfogamentos-- 450 mil450 mil
��EnvenenamentosEnvenenamentos-- 315 mil315 mil
��Guerras e conflitosGuerras e conflitos-- 310 mil310 mil��Guerras e conflitosGuerras e conflitos-- 310 mil310 mil
��QuedasQuedas-- 283 mil283 mil
��QueimadurasQueimaduras-- 238 mil238 mil

OMS 2000OMS 2000



Causas de morte violenta Causas de morte violenta 
MundoMundo

��Acidentes de trânsitoAcidentes de trânsito-- 20202020

��2.400.000 pessoas2.400.000 pessoas��2.400.000 pessoas2.400.000 pessoas



Óbitos por idade e sexoÓbitos por idade e sexo--
TânsitoTânsito--MUNDOMUNDO-- 20022002



Características dos óbitosCaracterísticas dos óbitos-- trânsitotrânsito

�� PedestresPedestres
�� MotociclistasMotociclistas
�� CiclistasCiclistas
Ocupantes de veículosOcupantes de veículos�� Ocupantes de veículosOcupantes de veículos
�� Não proprietáriosNão proprietários



Custos do traumaCustos do trauma-- trânsitotrânsito

REGIÃOREGIÃO PIBPIB CUSTOCUSTO
�� AfricaAfrica 370370 3,73,7
�� AsiaAsia 24542454 24,524,5
�� America LatinaAmerica Latina 18901890 18,918,9�� America LatinaAmerica Latina 18901890 18,918,9
�� Oriente MédioOriente Médio 495495 7,47,4
�� Europa CentralEuropa Central 659659 9,99,9



Estimativas

354000

7 milhões

Proporção

1 óbito

20 admissões

18 milhões

> 35 milhões

50 consultas

100 feridos

Sudeste asiático- OMS



Estimativas

149000

3 milhões

Proporção

1 óbito

20 admissões

7,5 milhões

> 14 milhões

Brasil

50 consultas

100 feridos





CustosCustos

�� 90% do impacto global  relacionados a 90% do impacto global  relacionados a 
acidentes de trânsito, originaacidentes de trânsito, origina--se nos se nos 
países pobres e em desenvolvimentopaíses pobres e em desenvolvimento



Taxa de mortalidadeTaxa de mortalidade-- trânsitotrânsito



Armas mataram mais 550 mil no Armas mataram mais 550 mil no 
Brasil em 24 anos, diz UnescoBrasil em 24 anos, diz Unesco

�� "O ritmo do crescimento das mortes por "O ritmo do crescimento das mortes por 
armas de fogo no Brasil é infernal",armas de fogo no Brasil é infernal",
informa o relatório, intitulado "Mortes informa o relatório, intitulado "Mortes 
Matadas". Matadas". Matadas". Matadas". 

�� Em 24 anos, as vítimas de armas de fogo Em 24 anos, as vítimas de armas de fogo 
cresceram 461,8%, enquanto a populaçãocresceram 461,8%, enquanto a população
do país cresceu apenas 51,8%.do país cresceu apenas 51,8%.



Arma de fogoArma de fogo-- BrasilBrasil

�� Em 1979, as mortes por arma de fogo Em 1979, as mortes por arma de fogo 
representavam 1% do total de óbitos dorepresentavam 1% do total de óbitos do
país e passaram para 3,9% em 2003.país e passaram para 3,9% em 2003.



�� PopulaçãoPopulação queque maismais sofresofre comcom aa
propagaçãopropagação dodo usouso dasdas armasarmas dede fogofogo éé aa
dosdos jovens,jovens, entreentre 1515 ee 2424 anosanos dede
idadeidade..

Arma de fogoArma de fogo-- BrasilBrasil

idadeidade..
�� DasDas 550550 milmil mortesmortes provocadasprovocadas porpor
disparosdisparos dede armasarmas dede fogo,fogo, 206206 milmil
foramforam dede vítimasvítimas dessadessa faixafaixa etáriaetária..



Arma de fogoArma de fogo-- BrasilBrasil

�� "Entre os jovens a taxa de mortes por "Entre os jovens a taxa de mortes por 
armas de fogo aumentou de 7,9% (1979)armas de fogo aumentou de 7,9% (1979)
para 34,4% (2003)“para 34,4% (2003)“

UnescoUnesco-- 20032003



Arma de fogoArma de fogo-- BrasilBrasil

�� SóSó emem 20032003,, maismais dede 3939 milmil pessoaspessoas
morrerammorreram nono paíspaís vítimasvítimas dede homicídios,homicídios,
acidentesacidentes ouou suicídiossuicídios envolvendoenvolvendo armasarmas
dede fogofogo..dede fogofogo..



Mortes por violênciaMortes por violência--BrasilBrasil



Brasil Brasil –– estimativas 2003estimativas 2003
�� Público: R$ 40 bi em saúdePúblico: R$ 40 bi em saúde
�� Privado: R$ 35 biPrivado: R$ 35 bi
�� Aproximadamente US$ 150 per capita/ano total Aproximadamente US$ 150 per capita/ano total 
7% PIB (2002 = US$ 451 bi)7% PIB (2002 = US$ 451 bi)
Aproximadamente US$ 150 per capita/ano total Aproximadamente US$ 150 per capita/ano total 
7% PIB (2002 = US$ 451 bi)7% PIB (2002 = US$ 451 bi)

�� Canadá: US$ 2 mil/capita; Canadá: US$ 2 mil/capita; 
�� Uruguai: US$ 390; Uruguai: US$ 390; 
�� Venezuela: US$ 345Venezuela: US$ 345
�� Paraguai: US$ 140; Paraguai: US$ 140; 



Mortes violentasMortes violentas-- BrasilBrasil

��OO númeronúmero totaltotal dede mortesmortes violentasviolentas
(incluem(incluem suicídiossuicídios ee acidentesacidentes dede
trânsito)trânsito) nessesnesses 2020 anosanos foifoi dedetrânsito)trânsito) nessesnesses 2020 anosanos foifoi dede
22..069069..866866 brasileirosbrasileiros ((8282,,22%%
homens)homens)..



Mortes violentasMortes violentas-- BrasilBrasil

�� O aumento dos O aumento dos homicídioshomicídios, é o , é o 
principal fator que explica o crescimento principal fator que explica o crescimento 
do número de mortes violentas no país. do número de mortes violentas no país. do número de mortes violentas no país. do número de mortes violentas no país. 

��Na década de 80, o brasileiro morria Na década de 80, o brasileiro morria 
mais de acidente de trânsito do que de mais de acidente de trânsito do que de 
homicídio, padrão que se inverteu na homicídio, padrão que se inverteu na 
década de 90.década de 90.



Mortes por causas externasMortes por causas externas
BrasilBrasil-- 20042004

��TOTALTOTAL --158000158000
��1 óbito  a cada 30 minutos1 óbito  a cada 30 minutos
Faixa etária predominanteFaixa etária predominante��Faixa etária predominanteFaixa etária predominante
��15 a 44 anos15 a 44 anos



ConceitosConceitos

��Trauma é uma doençaTrauma é uma doença
��Causas identificadasCausas identificadas
��FisiopatologiaFisiopatologia��FisiopatologiaFisiopatologia
��ComplicaçõesComplicações
��MortalidadeMortalidade



TraumaTrauma

��Quais os fatores de risco?Quais os fatores de risco?��Quais os fatores de risco?Quais os fatores de risco?



Fatores de riscoFatores de risco--TraumaTrauma

��Comportamento Comportamento 
��VelocidadeVelocidade
��ÁlcoolÁlcool��ÁlcoolÁlcool
��ViolênciaViolência
��Dispositivos de segurançaDispositivos de segurança



Fatores de riscoFatores de risco

��Estradas e ruasEstradas e ruas
��VeículosVeículos



Fatores de riscoFatores de risco

��SociaisSociais
��Atendimento ao trauma Atendimento ao trauma 
inexistente ou inadequadoinexistente ou inadequadoinexistente ou inadequadoinexistente ou inadequado



TraumaTrauma

��Qual é o tratamento?Qual é o tratamento?��Qual é o tratamento?Qual é o tratamento?



TraumaTrauma-- TratamentoTratamento

�� Prognóstico Prognóstico ––
�� 1º Mundo X 2º Mundo X 3º Mundo1º Mundo X 2º Mundo X 3º Mundo

35% 35% 55%55% 63%63%

�� Mock et al. J. Trauma, 1998Mock et al. J. Trauma, 1998



TraumaTrauma-- TratamentoTratamento

�� Prognóstico Prognóstico ––
�� ISS > 15ISS > 15
�� 6%                                    36%6%                                    36%

�� Mock et al. J. Trauma, 1993Mock et al. J. Trauma, 1993



TraumaTrauma-- SequelasSequelas

�� 1º Mundo1º Mundo--
�� TCETCE
�� Trauma raquimedularTrauma raquimedular

�� 3º Mundo3º Mundo�� 3º Mundo3º Mundo
�� Trauma de extremidadesTrauma de extremidades

�� MacKenzie et al, J. Trauma, 1988MacKenzie et al, J. Trauma, 1988
�� Mock et al. Trauma Quarterly, 1999Mock et al. Trauma Quarterly, 1999



Por que ?Por que ?Por que ?Por que ?



Sistema de TraumaSistema de TraumaSistema de TraumaSistema de Trauma



Sistema de traumaSistema de trauma
O que é ?O que é ?

�� ÉÉ umum esforçoesforço coordenadocoordenado ee
organizado,organizado, emem umum áreaárea geográficageográfica
definidadefinida parapara proverprover todostodos ososdefinidadefinida parapara proverprover todostodos osos
cuidadoscuidados necessários,necessários, parapara todostodos
pacientespacientes traumatizadostraumatizados ee queque sejaseja
integradointegrado comcom oo sistemasistema dede saúdesaúde
públicopúblico locallocal..



Sistema de traumaSistema de trauma
O que é ?O que é ?

�� OO verdadeiroverdadeiro valorvalor dodo sistemasistema dede
traumatrauma éé aa transiçãotransição entreentre cadacada fasefase
dodo atendimento,atendimento, integrandointegrando ososdodo atendimento,atendimento, integrandointegrando osos
recursosrecursos existentesexistentes parapara atingiratingir oo
melhormelhor resultadoresultado possívelpossível..



Cadeia da sobrevida em TraumaCadeia da sobrevida em Trauma

APHAPH

HospitalHospital

ReabilitaçãoReabilitação

PrevençãoPrevenção



Sistema de traumaSistema de trauma

�� OsOs sistemassistemas dede traumatrauma devemdevem serser
regionalizadosregionalizados..

�� DevemDevem ofereceroferecer osos cuidadoscuidados�� DevemDevem ofereceroferecer osos cuidadoscuidados
necessáriosnecessários dede acordoacordo comcom asas
característicascaracterísticas específicasespecíficas dada
população,população, sejaseja elaela ruralrural ouou urbanaurbana..



Sistema de traumaSistema de trauma

�� DevemDevem identificaridentificar ee enfatizarenfatizar aa
prevençãoprevenção dosdos traumatismos,traumatismos, dentrodentro
dodo contextocontexto dada comunidadecomunidade..

�� OO desenvolvimentodesenvolvimento nacionalnacional dodo
sistemasistema deverádeverá terter habilidadehabilidade parapara
expandirexpandir ee ofereceroferecer respostaresposta asas
demandasdemandas diáriasdiárias ouou emem casoscasos dede
desastresdesastres ee catástrofescatástrofes..



Sistema de traumaSistema de trauma

�� DeveDeve permitirpermitir queque todostodos osos cidadãos,cidadãos,
tenhamtenham acessoacesso aa umum cuidadocuidado
adequado,adequado, rápidorápido ee coordenado,coordenado,
dentrodentro dede umum contextocontexto dede custocusto--dentrodentro dede umum contextocontexto dede custocusto--
benefício,benefício, emem qualquerqualquer localidadelocalidade..



Sistema de traumaSistema de trauma

�� OO sucessosucesso éé determinado,determinado, emem grandegrande
parteparte pelopelo graugrau dede apoioapoio dada políticapolítica
públicapública..



Necessidades do paciente Necessidades do paciente 
traumatizadotraumatizado

�� Tratamento das lesões que ameaçam a Tratamento das lesões que ameaçam a 
vidavida

�� Tratamento de outras lesões que podem Tratamento de outras lesões que podem 
levar a incapacidade física, minimizar seu levar a incapacidade física, minimizar seu levar a incapacidade física, minimizar seu levar a incapacidade física, minimizar seu 
risco e maximizar o retorno ao trabalhorisco e maximizar o retorno ao trabalho

�� Minimizar a dor e o sofrimento psicológicoMinimizar a dor e o sofrimento psicológico



Necessidades do paciente Necessidades do paciente 
traumatizadotraumatizado

�� Reconhecer e tratar a hipoxiaReconhecer e tratar a hipoxia
�� Reconhecer e tratar o pneumotórax e o Reconhecer e tratar o pneumotórax e o 
hemotóraxhemotóraxhemotóraxhemotórax

�� Reconhecer e tratar o choqueReconhecer e tratar o choque
�� Tratar a causa do sangramentoTratar a causa do sangramento



Necessidades do paciente Necessidades do paciente 
traumatizadotraumatizado

�� Reconhecer as lesões focais e evitar danos Reconhecer as lesões focais e evitar danos 
secundários ao cérebrosecundários ao cérebro

�� Reconhecer e tratar outras lesões Reconhecer e tratar outras lesões �� Reconhecer e tratar outras lesões Reconhecer e tratar outras lesões 
abdominaisabdominais

�� Corrigir lesões que podem deixar sequelas Corrigir lesões que podem deixar sequelas 
funcionaisfuncionais

�� Iniciar reabilitaçãoIniciar reabilitação



ComponentesComponentes

�� PrevençãoPrevenção
�� Atenção préAtenção pré--hospitalarhospitalar
�� Atenção hospitalarAtenção hospitalar

Tratamento definitivoTratamento definitivo�� Tratamento definitivoTratamento definitivo

�� ReabilitaçãoReabilitação



Atencão préAtencão pré--hospitalarhospitalar

Doente certo no hospital certoDoente certo no hospital certoDoente certo no hospital certoDoente certo no hospital certo



��BANCO DE DADOSBANCO DE DADOS



PrevençãoPrevenção

�� Início, Meio, FimInício, Meio, Fim
�� Obrigatório no sistemaObrigatório no sistema
�� Banco de dadosBanco de dados
EpidemiologiaEpidemiologia�� EpidemiologiaEpidemiologia

�� ATIVIDADE LEGÍTIMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADE LEGÍTIMA DE PROMOÇÃO DE 
SAÚDESAÚDE
�� RecursosRecursos
�� Reconhecimento Reconhecimento 



Óbitos no trânsitoÓbitos no trânsito--Tendência Tendência 



Óbitos no trânsitoÓbitos no trânsito--IndiaIndia



�� Probabilidade de acidente= (velocidade)Probabilidade de acidente= (velocidade)22

�� Probabilidade de acidente grave= Probabilidade de acidente grave= 
(velocidade)(velocidade)33

PrevençãoPrevenção

(velocidade)(velocidade)33

�� Probabilidade de óbito no acidente= Probabilidade de óbito no acidente= 
(velocidade)(velocidade)44





Álcool x TrânsitoÁlcool x Trânsito

�� 80 mg/dL aumenta o risco em 2x80 mg/dL aumenta o risco em 2x
�� 100 mg/dL aumenta o risco em 3x100 mg/dL aumenta o risco em 3x
�� MotocicletaMotocicleta-- alto risco se > zeroalto risco se > zero



FUTURO ???FUTURO ???



Índice de Maturidade Índice de Maturidade 
de Sistema de Traumade Sistema de Trauma

�� Cuidado préCuidado pré--hospitalarhospitalar
�� Educação e TreinamentoEducação e Treinamento
�� Recursos que participam do atendimentoRecursos que participam do atendimento

PAPÉIS NO SISTEMAPAPÉIS NO SISTEMA�� PAPÉIS NO SISTEMAPAPÉIS NO SISTEMA

�� Programa de QualidadePrograma de Qualidade



SISTEMA DE TRAUMA SISTEMA DE TRAUMA 
SALVA VIDASSALVA VIDAS



ConclusõesConclusões

�� Trauma tem enorme impacto individual, Trauma tem enorme impacto individual, 
familiar e socialfamiliar e social

�� Demanda atenção de setores de saúde Demanda atenção de setores de saúde 
pública e privada, políticos, jurídicos e da pública e privada, políticos, jurídicos e da pública e privada, políticos, jurídicos e da pública e privada, políticos, jurídicos e da 
sociedadesociedade

�� Epidemia de traumaEpidemia de trauma
�� EvitávelEvitável


