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Linha do tempo em Trauma
◗ Um novo modelo sistemático para
compreender e agir sobre o processo

O

Trauma é uma das maiores causas de morte no Brasil. Diferentemente de outras doenças,
ocorre inesperadamente, na grande maioria das vezes, o que gera invariavelmente uma situação caótica dentro do âmbito familiar. A perda que pode ocorrer é
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mal documentado do CID (Código Internacional de Doenças) resulta em falta
da dimensão real do problema, alertam TH. Lu et. al. e D. Szpilman et. al. Por todos
estes fatos, o real fardo do trauma continuará subestimado até que tenhamos um
melhor entendimento de todos os fatores
envolvidos e que possamos reportar isto
de forma adequada e integrada entre os
vários segmentos de saúde envolvidos.
Embora tenhamos conseguido contínuos avanços na área de Trauma, a coleta de dados sistemáticos é falha principalmente por duas razões. A primeira é
a diferença em definições, terminologias,
e métodos de coleta de dados utilizados
em nível regional, nacional e internacional, destacam L. Papa et. al. e J. Sempsrott et. al. A segunda é falta de uma consistente comunicação entre as áreas de
prevenção, resgate e suporte básico e
avançado de vida e serviços hospitalares
e pós-hospitalares. Toda esta dificuldade
e falta de reportagem adequada de casos
de trauma reduzem nossa capacidade de
entendimento e ação, comprometendo
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sempre de forma inesperada provocando um desastre emocional familiar sem
precedentes, pois “filhos nunca deveriam
morrer antes dos pais”.
No Brasil, segundo dados de 2012, a
população brasileira atingiu 194 milhões
de habitantes, dos quais 1.1 milhão faleceu de causas diversas. O Trauma - causas externas - foi responsável por 13%
de todos os óbitos no Brasil, sendo a primeira causa na faixa de 1 a 39 anos, na
qual concentra 59% de todos os óbitos.
Considerando todas as idades, a mortalidade do trauma se encontra em terceiro
lugar, ficando atrás apenas das doenças
do aparelho circulatório e das neoplasias,
segundo David Szpilman.
No entanto, o real impacto do trauma
é muito maior já que a maioria dos casos
é leve e não é reportada. Em países de
baixa e média renda per capita a maioria
dos casos de trauma não chega ao hospital, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, impedindo uma estimativa
real do problema. Mesmo em países de
alta renda per capita, o uso incorreto ou
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definitivamente as intervenções necessárias e possíveis, citam Szpilman et. al.
Modelos de prevenção em trauma, tal
como a Matrix de Haddon, têm sido a base do entendimento na tentativa de entender e indicar as melhores ações e reações
necessárias. No entanto, este modelo antes utilizado é inadequado a revelar toda
dinâmica do processo de trauma.
Com base em todos os fatos acima expostos, a apresentação deste artigo tem
como objetivo descrever detalhadamente
todas as fases, gatilhos, ações possíveis e
intervenções necessárias com um foco
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em medidas de prevenção, a mais efetiva intervenção.
LINHA DO TEMPO
O processo estabelece um modelo
que permite esclarecer todas as fases do
trauma, seus gatilhos e ações associadas,
bem como as intervenções pertinentes,
em uma sequência cronológica alinhada
com a experiência prática de especialistas
na área.A linha do tempo em Trauma é
apresentada na Figura 1 e seus componentes e exemplos na Tabela 1.
Assim como todos os tipos de trauma,

a falta de uma definição e terminologia
clara das fases do evento (pré-evento,
evento e pós-evento), bem como os gatilhos, ações e intervenções, prejudica a
coleta sistemática de dados. Esta situação
impacta o conhecimento real do fardo do
trauma e isto consequentemente afeta sobremaneira a efetividade das estratégias
de prevenção.
Esta nova proposta de um modelo sistemático sobre trauma – linha do tempo
– apresentada resolve esta falta de modelos de prevenção e reforça o importante
papel da prevenção no combate ao trauOUTUBRO / 2016

ma no mundo. Por representar a opinião
de muitos especialistas nesta área, a linha
do tempo em Trauma reflete também um
consenso no entendimento cronológico
na sequência deste evento. A definição
exata de cada fase, gatilhos, ações e intervenções, permite um efetivo emprego
de recursos, melhor coordenação entre os
atores envolvidos em prevenção, resgate
e mitigação, melhores e mais adequadas
estratégias de prevenção, e a futura medida de custos/benefícios relacionada
aos impactos sociais, financeiros, políticos e na saúde.
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