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Introdução: No Brasil, o trauma mata anualmente milhares pessoas, atinge todas as faixas
etárias, principalmente a população jovem (80%). É a terceira causa de morte na população
em geral, e a principal causa de morte entre os indivíduos de 1 a 40 anos de idade. A
qualidade do atendimento ao traumatizado depende da ação de todos os profissionais
envolvidos nesta missão, iniciando-se pelo adequado atendimento na cena do acidente,
transporte rápido e seguro com comunicação prévia ao serviço que irá recebê-lo,
continuando por uma competente avaliação médica e adequadas intervenções. As vítimas
de trauma apresentam diminuição na qualidade de vida. Embora o aspecto físico seja o
mais atingido, há evidências de que os domínios psicológicos e de meio ambiente
permanecem distantes das condições ideais esperadas para a população em geral. No
Brasil, são raros os locais que coletam dados sistemáticos sobre causas externas e vítimas
atendidas em unidades de urgência e emergência. No entanto, o conhecimento do perfil
dessa população e desses eventos contribui para o monitoramento dos acidentes e
violências, tornando assim uma importante fonte de informação. Objetivos: Caracterizar os
pacientes atendidos no Pronto Atendimento (P.A.) do Hospital de Base (HB), Identificar os
principais traumas atendidos no Pronto Atendimento. Verificar o destino destes pacientes
(alta, internação ou óbito). Métodos/ Procedimentos: O estudo será realizado em uma
Unidade de Emergência de um Hospital de Ensino no Município de São José do Rio
Preto/SP. Será uma pesquisa de análise de prontuário eletrônico, tipo descritivo corte
retrospectivo e a amostra será constituída por todos os pacientes adultos vitimas de trauma
atendidos nos períodos de janeiro / 2009 a maio/ 2010. Para facilitar a obtenção dos dados
elaborou-se um instrumento de coleta de dados com aspectos sociodemográficos e clínicos.
Resultados Esperados: Com os dados que serão obtidos nesta pesquisa esperamos
possibilitar ações que previnam essas afecções ou que permitam um diagnóstico e
tratamento precoce, proporcionando subsídios para planejar e desenvolver programas
centrados em novas concepções de estrutura e propriedades do serviço de emergência,
buscando melhores práticas em saúde e melhor qualidade do cuidado.
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