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INTRODUÇÃO:

Cotidianamente inúmeros indivíduos sofrem traumas, acontecimento não programado que
acarreta em algum agravo1, é a causa de, aproximadamente, 5,8 milhões mortes todos os anos2, também
estima-se que 49% dos óbitos são pedestres, ciclistas e motociclistas, além de ser a causa mais frequente
de falecimento na faixa de 5 a 19 anos.3 Em eventos traumáticos, diversas partes de um indivíduo podem
ser acometidas incluindo a coluna e suas diversas porções, cerca de 55% acometem a região cervical,
15% a região torácica e 15% a região lombossacral, dessas lesões 25% irão manifestar lesões
neurológicas secundárias.2

As lesões em eventos traumáticos podem gerar diversas repercuções e até mesmo lesões
secundárias a esses episódios, por isso são utilizados dispositivos de imobilização de movimentos para
evitar o desenvolvimento de outros agravos, como colar cervical e prancha rígida utilizadas
rotineiramente, principalmente no serviço pré-hospitalar, além de serem considerados padrão-ouro.
Entretanto, estudos tem evidenciado que a utilização inadequada e prolongada desses instrumentos pode
gerar riscos, entre eles estão a insuficiência respiratória, broncoaspiração e lesões por pressão, além de
prejudicar o acesso as vias respiratórias e por consequência uma possível entubação orotraqueal, tanto
que recomenda-se a permanência dos dispositivos por até 2 horas, período de tempo que deve ser
realizada a avaliação clínica e exame radiológico, se necessário.2,4

Considerando a elevada ocorrência de traumas e suas complicações nas esferas da saúde e
socioeconômicas, surgem protocolos que vão orientar a conduta e promover a redução de danos, alguns
deles são o National Emergency X-Radiography Utilization Study (NEXUS) e Canadian C-Spine Rule
(CCR). Tais protocolos, possuem o intuito de promover a avaliação clínica visando assegurar a tomada
de decisão quanto a realização de exames de imagem ou não, evitando outros agravos, como em um
evento de trauma cranoencefálico e raquimedular, onde validaria o uso de colar cervical, porém o
dispositivo elevaria a pressão intracraniana, pela constrição das veias jugulares, podendo gerar
intumescência cerebral e hematomas, favorecendo agravos neurológicos.4

Ambos os protocolos foram publicados há mais de duas décadas, NEXUS (1998) e CCR (2001),
com algumas atualizações ao longo dos anos, mas para que sejam implementados na assistência em
urgência e emergência é necessário a atualização dos profissionais com treinamentos formais e
guidelines. O estudo propõe-se a identificar de que forma ocorre o manejo da coluna cervical,

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1



baseando-se nos protocolos NEXUS e CCR, aos politraumatizados atendidos no Hospital das Clínicas
da Universidade Estadual de Campinas (HC – UNICAMP), na Unidade de Emergência Referenciada
(UER).

A pesquisa respeitou os princípios éticos adotados em pesquisas que envolvem seres humanos,

conforme Resolução CNS n.º 466/12(6) e aprovado sob o parecer número 5.075.811 em três (3) de

novembro de 2021 sem necessidade de apreciação da CONEP.

METODOLOGIA:

Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo e observativo, pois o pesquisador realizou a coleta
de dados sem intervir ou modifica-los. Elaborou-se um instrumento com intuito de observar, de forma
abrangente, como é realizado o manejo da coluna cervical por profissionais de um serviço de
emergência, para isso foram utilizados os critérios dos protocolos NEXUS e CCR, juntamente com os
Critérios de Vandemark e da Universidade de Washington, que abrangem aspectos citados em ambos os
protocolos.

O instrumento de coleta de dados conta com as variáveis: idade e sexo do politraumatizado, meio
de chega a UER/HC, quais dispositivos de imobilização estavam sendo utilizados, realização do
XABCDE e FAST e se os diapositivos foram retirados após a primeira avaliação. Além dos critérios dos
protocolos NEXUS e CCR, também se considerou os Critérios de Vandemark e da Universidade de
Washington, que são: estado de alerta, alteração no nível de consciência, déficit neurológico focal,
alteração/dor na linha média posterior da coluna cervical, intoxicação, lesão distratora,
hemodinamicamente estável, ventilação estável, fratura múltiplas, lesão de face/cabeça significativa,
rigidez vertebral, parestesia em extremidades, trauma craniano fechado, fraturas pélvicas, sentada
enquanto aguarda atendimento, dor no pescoço é tardia, rotaciona o pescoço para ambos os lados.
Também descreve os mecanismos de trauma (automobilístico, atropelamento, queda, afogamento,
acidente de mergulho), em casos de trauma automobilístico (alta velocidade(>65km/h), trauma fechado
em alta velocidade, colisão com morte, colisão em traseira de veículo simples) e em casos de trauma por
queda (queda da própria altura e queda de altura >3m).

Ao término da coleta de dados, os resultados obtidos foram tabulados em planilhas do Excel® e
em seguida analisados descritivamente e qualitativamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a abril de 2022, com um total de 67
pacientes, a princípio os dados seriam coletados de janeiro a fevereiro de 2022, porém devido ao súbito

aumento de novos casos da Síndrome Respiratória Aguda
Grave, pelo coronavírus (SARS-CoV-2), juntamente com a
descoberta de uma nova variante, Ômicron, o Hospital de
Clínicas da Unicamp, por ser um serviço de referência e de
alta complexidade, recebeu pacientes respiratórios,
mudando a dinâmica das unidades. Com isso, a UER teve o
remanejo de algumas de suas alas, passando a abrigar
pacientes com quadros respiratórios, dessa forma,
pacientes politraumatizados que tinham a UER/HC como
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referência para seus cuidados foram remanejados para outros serviços, diminuindo a demanda e,
consequentemente, a coleta de dados pela pesquisadora.

No gráfico 1, é retratado a proporção das idades dos pacientes politraumatizados, subdivididos
em faixas etárias de 0 a 90 anos. Observa-se que há 3
grandes grupos de indivíduos acometidos por traumas,
primeiro os indivíduos de 31 a 40 anos (25,4%), seguido
dos indivíduos de 21 a 30 (20,9%) e indivíduos de 51 a 60
anos (14,9%). Também é possível visualizar que os
grupos menos acometidos por esse tipo de evento no setor
são os com faixas etárias de 81 a 90 anos (4,5%), seguido
dos pacientes de 61 a 70 anos.

O gráfico 2 representa como esses pacientes chegam ao
serviço. Dos 67 casos, 42% chegam via SAMU, 29% por procura espontânea, 11,6% via Bombeiros,
8,7% via Ambulâncias (exceto SAMU), 4,3% via Águia (transporte aéreo) e outros 4,3% chegam de
outros serviços, sendo por concessionárias rodoviária ou transferências de outros serviços da região.

No gráfico 3 está representado as porcentagens dos
mecanismos de trauma mais frequentes da amostra, os
casos de trauma automobilístico representam 44,1%,
enquanto as quedas representam 41,2% e atropelamento
com 4,4%, 10,3% representam mecanismos variados,
como lesões e fraturas decorrentes agressões com objetos
e perfurocortantes. Importante ressaltar, que em algumas
amostras havia mais de um mecanismo de trauma. Não
houveram casos de afogamento ou trauma por mergulho.

Sobre os dispositivos de imobilização, ao chegar no serviço, 34,6% estavam utilizando colar
cervical, 32,7% prancha rígida e 27,9% estava sem dispositivo algum, também foi identificado que 4,8%
da amostra utilizava ainda outro dispositivo de imobilização, os headblocks, para fixação da cabeça a
prancha rígida. Após a avaliação inicial pela equipe multidisciplinar, 42,6% dos pacientes tiveram
apenas a prancha removida, enquanto 8,8% tiveram a retirada do colar cervical e da prancha. Da
amostra, 10 pacientes que estavam sem colar cervical, o dispositivo foi colocado no serviço após a
primeira avaliação.

De acordo com a OMS, 25% dos óbitos no trânsito são com motociclistas e condutores de
veículos de até 3 rodas, enquanto os pedestres correspondem a 23% e por fim, a terceira maior categoria
corresponde aos motoristas de veículos de 4 rodas, com 22%.3 De acordo com a Polícia Rodoviária
Federal (PRF), em 2021, os acidentes nas rodovias brasileiras aumentaram em relação a 2020, passado
de 63.447 para 64.452, onde houveram 57.762 vítimas, com 5.391 óbitos, sendo que colisão de veículo
representou 60,2% dos traumas e 61,3% das mortes.6 Correlacionando com os dados encontrados com
referenciais brasileiros, compreende-se que o motivo dos traumas automobilísticos ocuparem 44,1% do
gráfico, visto o grande número de acidentes e óbitos nas rodovias.

Em 2021, dos óbitos em rodovias, os indivíduos acima de 45 anos corresponderam a 33,7% dos
óbitos, seguido dos indivíduos 36 a 45 anos que representaram 21,6%, 26 a 35 anos com 20,8% e de 18 a
25 anos 13,7%.6 Nos dados coletados, realizando a somatória, os indivíduos acima de 41 anos
representam 46,3% do total de resultados, assemelhando aos dados da PRF, porém em intervalos
menores, as idades entre 31 a 40 anos obtiveram maiores porcentagens, com 25,4% do total da amostra,
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também assemelhando-se aos óbitos nas rodovias brasileiras, que corresponderam 21,6% (36-45 anos) e
20,8% (26-35anos).6 O protocolo Canadian C-Spine Rule em seus tópicos para determinação da
necessidade de exames radiológicos possui o critério da idade, onde a idade maior ou igual a 65 anos é
favorável a esse tipo de conduta5, relacionando com os dados da amostra, os pacientes com idades iguais
ou maiores que 65 anos representam 16,4%, porém não são a maioria do público da coleta.

Em relação aos dispositivos de imobilização, foi identificado que dos pacientes que foram
atendidos no serviço, 14,7% tiveram o colar cervical inserido na unidade. Sabendo que o meio de
chegada a UER/HC foram, principalmente, via SAMU (42%) e por procura espontânea (29%), pode-se
associar a porcentagem de inserção do colar cervical na unidade com os pacientes que procuraram o
serviço espontaneamente, já que não receberam qualquer assistência anteriormente e por isso não tinham
meios para a utilização do dispositivo.

CONCLUSÕES:

Os indivíduos adultos jovens e adultos do sexo masculino são os mais acometidos em traumas,
principalmente os automobilísticos. Conclui-se que apesar da avaliação inicial realizada pela equipe
multiprofissional, as pranchas rígidas são retiradas e os colares cervicais são continuados até a análise
por exames de imagem, sem tempo determinado, fazendo-se necessário a capacitação dos profissionais
para que o exame clínico seja crucial, determinando a continuidade ou descontinuidade do uso de
dispositivos de imobilização.
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