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1. INTRODUÇÃO 

 

Olá Alunos, vamos retomar os estudos de Traumas. Abordaremos nessa aula 

Traumas no abdome e nas Extremidades, assunto que envolve fratura, luxação e 

entorse. Vamos nessa? 
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2. TRAUMA ABDOMINAL 

 

O trauma abdominal é melhor categorizado pelo mecanismo como lesões abdominais 

contusas e penetrantes. O mecanismo da lesão determina o processo de 

investigação diagnóstica. Uma vez que há um amplo espectro de lesões abdominais, 

pacientes com trauma abdominal são, geralmente, de difícil avaliação. Fatores de 

confundimento, como lesões extra-abdominais associadas ou estado mental alterado 

(decorrente de traumatismo cranioencefálico ou intoxicação) complicam ainda mais a 

avaliação. A lesão hepática é a lesão de órgão intra-abdominal mais comum. 

 

 

ANATOMIA 

 

A anatomia da superfície do abdome se estende desde a linha mamilar até a prega 

da virilha anteriormente e das extremidades das escápulas até a prega glútea 

posteriormente. Os limites anatômicos específicos do abdome são o diafragma, a 

musculatura da parede abdominal, as estruturas esqueléticas pélvicas e a coluna 

vertebral. Existem 3 regiões básicas do abdome: a cavidade peritoneal com seu 

componente intratorácico, o retroperitônio e a porção pélvica. Uma vez que o 

diafragma pode se elevar até a altura do quarto espaço intercostal, o trauma na 

região torácica inferior pode envolver os órgãos abdominais. 
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Vamos estudar os tipos de traumas abdominais que podem ser: contuso ou 

penetrante. Vamos aprofundar? 
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Trauma Abdominal Penetrante 

 

Lesões abdominais penetrantes ocorrem quando um objeto estranho perfura a 

pele, podendo ser acidentais ou intencionais. As lesões penetrantes mais comuns 

são ferimentos por arma de fogo e por arma branca. A aparência externa da ferida 

penetrante não determina a extensão das lesões internas. É importante definir a 

trajetória de uma ferida penetrante e considerar todas as lesões internas possíveis. 

 

O que fazer diante de um paciente com trauma de abdome? Vamos usar o manual do 

SAMU de suporte básico de vida para esquematizar esses atendimentos. 

 

2.1. Trauma abdominal aberto 

 
Quando suspeitar ou critérios de inclusão? 

 

 Lesão aberta no abdome, com mecanismo de trauma sugestivo, como os causados 

por arma de fogo, arma branca, acidentes com veículos a motor, atropelamentos e 

outros.  

 

Conduta: 

1. Realizar avaliação primária e secundária. 

2. Oferecer O2 sob máscara não reinalante10 a 15 l/min se SatO2 < 94%. 

3. Monitorizar a oximetria de pulso. 

4. Controlar sangramentos externos. 

5. Providenciar cuidados com os ferimentos e objetos encravados ou empalados: 

• não devem ser movidos ou removidos no APH; 

• devem ser fixados e imobilizados para evitar movimentação durante o transporte; 

• se ocorrer sangramento ao redor do objeto, fazer pressão direta sobre o ferimento 

ao redor do objeto (com a própria mão e/ou compressas); e 

• não palpar o abdome para evitar maior laceração de vísceras. 

6. Providenciar cuidados com a evisceração: 
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• não tentar recolocar os órgãos de volta na cavidade abdominal, manter como 

encontrado; e 

• cobri-los com compressas estéreis umedecidas com SF e plástico especial 

para evisceração, quando disponível. 

 

 

 

7. Realizar a mobilização cuidadosa e a imobilização adequada da coluna cervical, 

tronco e membros em prancha longa com alinhamento anatômico, sem atraso para o 

transporte. 

8. Realizar contato com a Regulação Médica e passar os dados de forma 

sistematizada. 

9. Aguardar orientação da Regulação Médica para procedimentos e/ou transporte 

para a unidade de saúde. 

 

Observações: 

 Considerar a cinemática do trauma e sempre buscar lesões associadas a 

outros segmentos. 

 Atentar para as lesões torácicas abaixo da linha mamária anteriormente, dorso 

abaixo da linha infraescapular e flanco (definido como área entre as linhas 

axilar anterior e posterior, do 6º espaço intercostal até a crista ilíaca), pois 

podem cursar com lesões de órgãos intra-abdominais. 
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(TJDFT CESPE 2015) cerca da assistência de enfermagem a paciente 

cirúrgico, julgue o item que se segue. 

 

A protrusão de órgãos abdominais através da incisão cirúrgica é 

denominada evisceração. 

 

Comentários: Certo, a questão do CESPE trouxe apenas o conceito de 

evisceração, vamos para a questão seguinte observar o que faremos diante 

de uma evisceração quando ela ocorre no ambiente pré-hospitalar 

secundário a um trauma abdominal. 

 

 

Fique ligado! 

No trauma abdominal aberto, quando ocorre a evisceração o atendimento deve ser apenas 

cobrir com tecido limpo e úmido e não deve tentar colocar as vísceras para dentro 

 

Veja como foi cobrado! 

 

  

(FCC TRE-RN 2011) No atendimento pré-hospitalar de um indivíduo apresentando 

trauma abdominal com evisceração intestinal, é prioritário que o órgão eviscerado 

seja: 

 

  a) reposicionado na cavidade abdominal. 

  b) coberto com atadura de algodão e de crepe. 

  c) irrigado permanentemente após o enfaixamento compressivo. 

  d) coberto com compressas estéreis úmidas. 

  e) coberto com gaze vaselinada. 

 

Comentários: Letra D, observe que as vísceras não devem ser colocadas para dentro no 

ambiente pré-hospitalar para não aumentar a pressão intra-abdominal e necrosar esses 

tecidos, isso será feito dentro do centro-cirúrgico. 

O enfaixamento compressivo é contraindicado pelo risco de necrose tecidual. 
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Trauma Abdominal Contuso 
 

As causas de trauma abdominal contuso englobam acidentes com veículo automotor 

(AVAs), acidentes com motocicletas (AMs), atropelamentos de pedestres por 

automóveis, quedas e agressões. Os AVAs são a causa mais comum de trauma 

abdominal contuso, sendo responsáveis por aproximadamente 75% dessas lesões. 

O trauma abdominal contuso pode ocasionar múltiplas lesões em diferentes órgãos. 

As complicações do trauma abdominal contuso incluem peritonite, choque 

hemorrágico e morte. As lesões comuns são divididas em 2 categorias: lesões em 

órgãos sólidos (por exemplo, fígado, baço, pâncreas, rins) e em órgãos ocos (por 

exemplo, estômago, intestino grosso e delgado, vesícula biliar, bexiga urinária). As 

lesões de órgãos sólidos variam desde lesões de pequeno porte, como lacerações 

hemodinamicamente insignificantes no fígado, baço ou rins até lesões devastadoras 

que exigem intervenção imediata. As lesões intestinais exigem intervenção cirúrgica 

para evitar peritonite e choque séptico. 
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A lesão diafragmática representa <10% dos traumas abdominais contusos e a lesão 

esplênica é mais comum em traumas contusos que em traumas abdominais 

penetrantes. 

 

2.2. Trauma Abdominal Fechado 

 
Quando suspeitar ou critérios de inclusão: 

 

Lesão fechada no abdome, com mecanismo de trauma sugestivo (acidentes com 

veículos a motor, atropelamento, violência interpessoal e outros), associado a alguns 

dos seguintes sinais ou sintomas: 

 

 

 

 

 

Conduta: 

1. Realizar avaliação primária e secundária. 

2. Oferecer O2 sob máscara não reinalante 10 a 15 l/min se SatO2 < 94%. 

3. Monitorizar a oximetria de pulso. 

4. Realizar a mobilização cuidadosa e considerar imobilização adequada da coluna 

cervical, tronco e membros em prancha longa com alinhamento anatômico, sem 

atraso para o transporte. 

5. Realizar contato com a Regulação Médica e passar os dados de forma 

sistematizada. 

6. Aguardar orientação da Regulação Médica para procedimentos e/ou transporte 

para a unidade de saúde. 
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No trauma fechado de abdome deve-se atentar para as hemorragias internas que 

podem levar o paciente a um choque hipovolêmico! Observe como isso esta sendo 

cobrado. 

 

 

(CESPE 2012 TJ AL) Um paciente admitido em unidade de pronto-socorro com trauma 

abdominal fechado e com taquicardia, pulso filiforme, extremidades frias, diminuição 

da turgidez cutânea, olhos encovados, diminuição do nível de consciência, taquipneia 

e hipotensão apresenta quadro de choque: 

 

  a) séptico. 

  b) cardiogênico. 

  c) hipovolêmico. 

  d) neurogênico. 

  e) anafilático. 

 

 

Comentários: Letra C, o trauma fechado do enunciado veio acompanhando de sinais de 

choque hipovolêmico. 

 

 

 

(FCC 2014 TJ PA) No Estado do Amapá as causas externas representam a primeira 

causa de mortalidade, especialmente por acidentes de trânsito, ferimentos por armas 

brancas e de fogo, concentrando-se na faixa etária de 15 aos 49 anos. (Secretaria de 

Estado de Saúde do Amapá).  
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Em relação às causas mencionadas, durante o atendimento, é importante considerar 

que: 

 

a) nos acidentes de trânsito, suspeita-se de traumas fechados abdominais quando se 

identifica no abdome a presença de distensão, hematomas, escoriações e dor à palpação.  

b) em caso de ferimento penetrante com objeto encravado, os cuidados durante o 

atendimento pré-hospitalar devem estar direcionados em retirar o objeto fixado e realizar 

curativo oclusivo no local.  

c) na evisceração, deve ser aplicada pomada com antibiótico tópico e mantida ocluída com 

compressas umedecidas com antissépticos, pois a proliferação bacteriana pode levar a uma 

septicemia.  

d) ferimentos por armas de fogo são considerados de baixa energia e a lesão de entrada 

pode parecer pequena externamente e extensa internamente.  

e) ferimentos por arma branca são considerados de média e de alta energia, pois pode 

percorrer uma trajetória maior, lesionando mais tecidos. 

 

Comentário: Letra A, lesões no abdome como a distensão, hematomas e escoriações são 

sinais de trauma abdominal. 

Letra B. Errada. Durante o atendimento pré-hospitalar os objetos encravados não podem ser 

removidos, para que não aumente o sangramento, eles devem ser fixados e encaminhar o 

paciente ao hospital. 

Letra C. Na evisceração o recomendado é encaminhar o paciente ao hospital e colocar gazes 

úmidas sobre as vísceras. 

Letra D. Errada, pois os ferimentos por arma de fogo são de média ou alta energia, 

percorrendo uma trajetória maior e lesionando muitos tecidos pelo mecanismo de 

queimadura. 

Letra E. Errada, as lesões por arma branca são de baixa energia e a trajetória é menor 

comparada com lesões de arma de fogo.  
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2.3. Atendimento de Trauma Abdominal em Ambiente Hospitalar 

 
 
Vamos caminhar para o atendimento do trauma no ambiente hospitalar, com a 

realização de exames e procedimentos cirúrgicos. 

O tratamento definitivo será instituído no hospital com realização de exames de 

imagem para avaliação individualizada das complicações. Os traumas abertos 

sempre iram para cirurgia, e os traumas fechados de abdome podem ser necessário 

cirurgia para correção das anormalidades. 

No ambiente hospitalar será feito avaliação do paciente em busca de sinais de 

peritonite e instabilidade hemodinâmica para identificar se houve lesão de vísceras. 

 

 

 

Outros achados incluem: fraturas de costelas inferiores, equimose abdominal, 

ferimentos da parede abdominal, sangramento uretral, vagina e reto. 

 

Trauma fechado sem irritação peritoneal, estável e lesão apenas no abdome segue 

em observação clínica. Entretanto se o paciente apenas com lesão abdominal e 

estiver instável segue para laparotomia exploradora. 
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Um paciente instável e politraumatizado deverá ser submetido a investigação 

diagnóstica antes da cirurgia. 

 

Segue algumas técnicas de investigação diagnóstica: 

 

 

 

O lavado peritoneal diagnóstico é indicado quando o exame físico não é confiável 

devido a rebaixamento do nível de consciência, hipotensão ou choque (hemorragia 

retorperitoneal), politrauma com contusão abdominal e fratura pélvica.  

 

Condutas após avaliação diagnóstica: 

 

Paciente estável pode aguardar finalização do diagnóstico e fazer uma laparotomia 

eletiva. Porém paciente hemodinamicamente instável segue para laparotomia 

imediata. 

 

Observe o esquema a seguir: 
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Situações mais comuns nos traumas abdominais: 

 
 Trauma hepatobiliar: mais comum arma de fogo ou penentrante 

 Trauma esplêmnico: trauma contuso por fraturas dos últimos arcos costais 

 Trauma pancreático: lesões penetrantes  

 Trauma duodenal: trauma penentrante ou fechado por lesão no impacto no 

volante. 

 

Pessoal, já estudamos a cinemática do trauma, o politraumatizado e os traumas de 

crânio, face, coluna, tórax e abdome, vamos agora percorrer os traumas em 

extremidades, que envolvem lesões nos membros superiores e inferiores.  

 

Elas podem ser de vários tipos, como por exemplo: fratura, entorse, luxação e 

amputação. Vamos detalhar. 
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3.TRAUMAS EM EXTREMIDADES 

Trauma em extremidades são as intercorrências clínicas dos membros superiores e 

inferiores, como a fratura, entorse e luxação, além de detalhar essas intercorrências 

vamos aprender o atendimento pré-hospitalar desses problemas.  

Quando o osso se quebra, as estruturas adjacentes também são afetadas, 

ocasionando edema dos tecidos moles, hemorragia nos músculos e articulações, 

luxação de articulações, ruptura de tendões, secção de nervos e lesão de vasos 

sanguíneos. 

Porém alguns traumas menores podem gerar apenas uma entorse que altera os 

ligamentos ou luxação, quando uma articulação é deslocada da sua posição de 

origem. 
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Vamos diferenciando fratura, luxação e entorse? 

3.1. Fratura 

Podem ser definidas como uma ruptura parcial ou total do osso e podem ter várias 

classificações, de acordo com o lesionamento da pele ou não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(CILISPA 2014) A perda continua óssea produzida de forma brusca e violenta 

como resultado de um trauma, denomina-se: 

 

a) Concussão 

b) Entorse 

c) Luxação 

d) Fratura 

 

Comentários: 

Letra D. 

Para diferenciar a fratura dos demais itens, a palavra chave é:  perda da continuidade 

óssea. 

No item A, a banca trouxe a concussão, esse conteúdo foi abordado na aula de Traumas 

de Crânio, que é o tipo de lesão cerebral reversível, apresentando perda de memória 

rápida. 
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As fraturas podem ser classificadas da seguinte forma: 

a) Fratura fechada: é aquela que não causa ruptura na pele (fratura simples). 

b) Fratura aberta ou exposta: é aquela em que a ferida na pele ou na 

membrana mucosa em torno dela se estende até o osso fraturado. 

c) Fratura incompleta: envolve uma ruptura apenas em parte do perímetro do 

osso (ex.: fratura em galho verde). 

d) Fratura patológica: fratura que ocorre em uma área de osso doente (ex.: 

osteoporose, cisto ósseo, metástase óssea, tumor), podendo ocorrer sem 

traumatismo ou queda. 

e) Fratura-luxação: a fratura envolve uma ruptura óssea e encontra-se luxada 

(removida de sua posição normal). 

 

 

 

(NUCEPE/2012) Quanto ao sistema musculoesquelético, mais especificamente ao 

tipo de fratura, assinale a alternativa correta. 

 

a) Fechada: somente a pele é rompida. 

b) Exposta: fissura da pele, conduzindo diretamente à fratura. 

c) Incompleta: envolve toda seção transversal do osso em geral luxada.  

d) Patológica: ocorre ao longo de uma área de osso sadio. 

e) Fratura-luxação: tipo complicado pelo fato de o osso estar fora da articulação.  

 

Comentários: 

Letra E 

Letra  A. Fechada: é aquela que não causa ruptura na pele (fratura simples). 

Letra B. Exposta:  não tem apenas uma fissura da pele, mas uma lesão/ferida que conduz 

diretamente à fratura. 

Letra C. Incompleta: envolve uma ruptura apenas em parte do perímetro do osso (ex.: fratura 

em galho verde), e não apresenta luxação. 

Letra D. Patológica: ocorre ao longo de uma área de osso doente. 
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(IF-PB 2014) Uma fratura é uma ruptura completa e incompleta na continuidade da 

estrutura óssea e é definida de acordo com o seu tipo e extensão. No atendimento de 

emergência:  

I. É importante imobilizar a parte do corpo antes de mover o paciente.  

II. A colocação de talas é essencial.  

III. Uma fratura aberta não pode ser coberta com curativo.  

IV. As roupas são removidas delicadamente: primeiro do lado não lesionado do corpo e, em 

seguida, do lado acometido pela lesão.  

 

Estão CORRETAS as sentenças: 

a) I e II, apenas 

b) I, II e III, apenas. 

c) I, II e IV, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

Comentários: Letra C.  A 3ª alternativa está errada, pois a fratura exposta deve ser coberta 

com um curativo limpo. 

As outras alternativas estão corretas, porém quero aproveitar para comentar o atendimento 

imediato do paciente com fratura: 

A imobilização do membro fraturado é fundamental para evitar deslocamento do fragmento 

ósseo fraturado e agravar a lesão na parte muscular e nervosa peri lesão (ao redor da lesão).  

A imobilização deve ser feita com uma tala rígida, que pode ser envolvida por uma atadura 

para fixação ou bandagens elásticas. Caso haja necessidade de retirar as roupas do paciente 

para melhor avaliação, deve-se retirar o lado não acometido antes, para quando retirar a 

roupa no lado fraturado a roupa passe sem dificuldade. 
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3.1.1. Tipos de Fraturas 

 

1. Fratura simples: existe apenas um traço de fratura, separando o osso em 2 

pedaços apenas. 
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2. Fratura Cominutiva: aqui são vários traços de fratura, separando o osso em 

vários pedaços. 

 

 

3. Fratura exposta: em alguns casos, uma das pontas fraturadas pode perfurar a 

pele expondo o osso ao ambiente. Daí o nome "fratura exposta". 

 

 

 

 4. Fratura em Fissura: são aquelas em que as bordas ósseas ainda estão muito 

próximas, como se fosse uma rachadura ou fenda. 
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5. Fratura em Galho Verde: é a fratura incompleta que atravessa apenas uma parte 

do osso. São fraturas geralmente com pequeno desvio e que não exigem redução; 

quando exigem, é feita com o alinhamento do eixo dos ossos. Sua ocorrência mais 

comum é em crianças e nos antebraços (punho). 

 

 

 

 

 

 

6. Fratura Completa: é a fratura na qual o osso sofre descontinuidade total. 
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7. Fratura Impactada: é quando as partes quebradas do osso permanecem 

comprimidas entre si, interpenetrando-se. 

 

 

 

 

8. Fratura Espiral: é quando o traço de fratura se encontra ao redor e através do 

osso. Estas fraturas são decorrentes de lesões que ocorrem com uma torção. 
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9. Fratura Oblíqua: é quando o traço de fratura lesa o osso diagonalmente. 

 

 

 

 

 

10. Fratura Transversa: é quando o traço de fratura atravessa o osso numa linha 

mais ou menos reta. 
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11. Fratura patológica: ocorre quando o osso está fraco e pequenos traumas podem 

desencadear a fratura. Geralmente em pacientes com osteoporose ou osteogênese 

imperfeita (doença em que os ossos são muito frágeis, também chamadas de ossos 

de vidro)  

 

 

 

12. Fratura por avulsão: ocorre fratura por avulsão quando um ligamento ou tendão 

inserido no osso se rompe e arranca junto um pedaço desse osso.  
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13. Fratura por impactação: fratura na qual os fragmentos fazem saliência, uns para 

dentro da fratura e outros para fora. 

 

 

 

 

  

(AOCP 2015 FUNDASUS) Entre os distúrbios mais comuns que afetam os ossos 

estão as fraturas traumáticas e não traumáticas. Com relação à classificação das 

fraturas, podemos afirmar que: 

 

a) fraturas completas são aquelas onde todos os ossos de um segmento do corpo estão 

fraturados.  

b) considera-se fratura fechada quando o tecido ósseo não apresenta lesões.  

c) fratura cominutiva acontece quando o osso é fraturado em várias partes.  

d) fratura deslocada é aquela em que as extremidades do osso fraturado não estão 

desalinhadas.  

e) as fraturas incompletas acometem apenas os membros inferiores.  

 

Comentário: 

Letra C.  
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3.2. Luxação 

 
É o desalinhamento das extremidades ósseas de uma articulação fazendo com que 

as superfícies articulares percam o contato entre si. 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

  Para praticar! 

  

(FCC TRT 4ª 2010) Um trabalhador chega ao ambulatório do Tribunal 

apresentando deslocamento anormal na articulação do ombro, decorrente de 

traumatismo. Essa condição pode ser associada à: 

 

a) fratura. 

b) luxação. 

c) entorse. 

d) distensão. 

e) tenossinovite. 

 

Comentários: 

Letra B. 

A palavra chave para luxação está no enunciado: deslocamento da articulação.  

A fratura apresenta perda de continuidade óssea, a entorse ocorre no rompimento de 

ligamentos. A distensão é uma lesão muscular. 

 

      Vamos definir a tenossinovite e distenção? 

 

    A Tenossinovite é a inflamação da bainha do tendão e da membrana sinovial, 

encontrados nas articulações, causando dor, inchaço e dificuldade de mover a articulação 

afetada. Costuma estar associada a micro lesões causadas pelo desgaste da articulação, 

ou seja, é um problema crônico e não emergencial. 

 

     A distensão ou estiramento muscular, caracteriza-se por um rompimento parcial ou 

completo de fibras ou feixes musculares, resultante de um esforço extremo realizado pelo 

músculo em questão. Junto com os feixes, são rompidos também capilares sanguíneos, 

resultando numa infiltração de sangue no local da lesão, formando posteriormente um 

coágulo. Em casos graves, onde muitos feixes são rompidos, o músculo pode sofrer uma 

ruptura muscular.  
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3.3. Entorse 

 
É a torção ou distensão brusca de uma articulação, além de seu grau normal de 

amplitude. 

 

É a perda momentânea da congruência articular (cápsula articular e/ou ligamentos) 

de uma articulação. Também pode ser definida como uma lesão traumática de uma 

articulação, com alongamento, rotura de um ou mais ligamentos, sem deslocamento 

das superfícies articulares. 

 

A gravidade da lesão ligamentar é classificada de diversas maneiras; contudo, são 

comumente em três graus: 

Entorse de grau I: Ocorre estiramento ou uma pequena rotura das fibras 

ligamentares com pouca ou nenhuma instabilidade articular.  

Entorse de grau II: Ocorre alguma rotura e separação das fibras ligamentares e 

instabilidade moderada da articulação.  

Entorse de grau III: Ocorre rompimento total e separação das fibras ligamentares e 

grande instabilidade da articulação.  
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(Marinha/2015) Um estiramento ou tração muscular e uma lesão em uma unidade 

musculotendinosa causada por uso, distensão ou estresse excessivo, enquanto a 

entorse é uma lesão nos ligamentos e fibras musculares de uma articulação causada 

por uma torção. Levando-se em consideração os três tipos de graduação de acordo 

com o grau da lesão, classifica-se como estiramento e entorse de segundo grau a 

ruptura: 

a) de mais fibras musculares, caracterizando-se por perda notável da força, edema, espasmo 

e equimose, instabilidade articular, hipersensibilidade. 

b) de algumas fibras musculares, com edema de menor gravidade, leve espasmo, sem perda 

de função. 

c) completa, com dor intensa, edema aumentado e movimento articular anormal com perda 

de função. 

d) de mais fibras, sem perda de função evidente, dor à movimentação, sem instabilidade 

articular. 

e) completa, com perda parcial da função, leve espasmo muscular e edema aumentado. 

 

Comentários: 

Letra A 

 

 

 

(AOCP 2015 FUNDASUS) Lesão da articulação causada por um movimento violento 

sem fraturas, porém causa muita dor e edema, necessitando de imobilização. Pode 

causar rompimento de vasos sanguíneos, tendões e ligamentos. O enunciado refere-se 

à: 
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a) convulsão. 

b) infecção. 

c) luxação. 

d) fratura. 

e) entorse. 

Comentários: 

Letra E.  

Letra A. Errada. A convulsão é uma alteração na atividade elétrica cerebral. 

Letra B. Errada. Infecção ocorre quando há presença de algum agente etiológico como 

bactérias, fungos e outros microrganismos. 

Letra C. Errada. A luxação apresenta-se quando há perda de contato de superfícies 

articulares. 

Letra D. Errada, pois a fratura ocorre quando há rompimento de ossos. 

 

 

 

 

Atendimento ao paciente com lesão de extremidade 

 

Quando o paciente apresenta entorse, luxação ou fratura é necessário um 

atendimento imediato para melhoria do quadro clínico por meio da imobilização. 
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3.4. Tratamento pré-hospitalar 

 

No começo da avaliação de um paciente deve-se priorizar o atendimento a situações 

graves, ou seja, que tenha risco de morte, como a parada cardíaca, respiratória e 

sangramentos volumosos. Porém quando o paciente está estável do ponto de vista 

clínico a avaliação das extremidades deve ser feita em busca de lesões. 

 

 

12. (IF Farroupilha 2014) Os Princípios de Ouro do Atendimento Pré-hospitalar ao 

traumatizado são prioridades de tratamento aos doentes com lesões múltiplas que os 

socorristas devem estabelecer. Analise as alternativas e assinale a INCORRETA. 

 

a) Providenciar suporte ventilatório e oferecer oxigênio para manter saturação de oxigênio 

superior a 95%. 

b) Garantir a segurança dos socorristas e do doente. 

c) Avaliar a situação para determinar a necessidade de solicitar outros recursos. 

d) Cuidar da via aérea mantendo a coluna cervical estabilizada. 

e) Reconhecer as lesões de risco de morte na avaliação secundária. 
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Comentário: 

Letra E. 

As lesões que promovam risco de morte devem ser reconhecidas já no exame/avaliação 

primária. 

Todos os demais itens devem ser atendidos para o paciente em situação de trauma. O foco é 

primeiro atender as intercorrências que trazem risco de morte. 

Ao ser identificado lesão do tipo fratura, entorse ou luxação deve-se imobilizar o membro e 

encaminhar ao hospital para que seja feito exame de imagem (raio - X) e tratamento 

Ficamos por aqui com o tema traumas de Abdome e Traumas nas Extremidades. Espero 

você na próxima aula. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

 

QUESTÕES 

 

1. (TJDFT CESPE 2015) cerca da assistência de enfermagem a paciente 

cirúrgico, julgue o item que se segue. 

 

A protrusão de órgãos abdominais através da incisão cirúrgica é denominada 

evisceração. 

 

2. (FCC TRE-RN 2011) No atendimento pré-hospitalar de um indivíduo 

apresentando trauma abdominal com evisceração intestinal, é prioritário que o 

órgão eviscerado seja: 

  

  a) reposicionado na cavidade abdominal. 

  b) coberto com atadura de algodão e de crepe. 

  c) irrigado permanentemente após o enfaixamento compressivo. 

  d) coberto com compressas estéreis úmidas. 

  e) coberto com gaze vaselinada. 

 

3. (CESPE 2012 TJ AL) Um paciente admitido em unidade de pronto-socorro 

com trauma abdominal fechado e com taquicardia, pulso filiforme, 

extremidades frias, diminuição da turgidez cutânea, olhos encovados, 

diminuição do nível de consciência, taquipneia e hipotensão apresenta quadro 

de choque: 

 

  a) séptico. 

  b) cardiogênico. 

  c) hipovolêmico. 

  d) neurogênico. 

  e) anafilático. 
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4. (FCC 2014 TJ PA) No Estado do Amapá as causas externas representam a 

primeira causa de mortalidade, especialmente por acidentes de trânsito, 

ferimentos por armas brancas e de fogo, concentrando-se na faixa etária de 15 

aos 49 anos. 

(Secretaria de Estado de Saúde do Amapá).  

Em relação às causas mencionadas, durante o atendimento, é importante 

considerar que: 

 

a) nos acidentes de trânsito, suspeita-se de traumas fechados abdominais quando se 

identifica no abdome a presença de distensão, hematomas, escoriações e dor à 

palpação.  

b) em caso de ferimento penetrante com objeto encravado, os cuidados durante o 

atendimento pré-hospitalar devem estar direcionados em retirar o objeto fixado e 

realizar curativo oclusivo no local.  

c) na evisceração, deve ser aplicada pomada com antibiótico tópico e mantida ocluída 

com compressas umedecidas com antissépticos, pois a proliferação bacteriana pode 

levar a uma septicemia.  

d) ferimentos por armas de fogo são considerados de baixa energia e a lesão de 

entrada pode parecer pequena externamente e extensa internamente.  

e) ferimentos por arma branca são considerados de média e de alta energia, pois 

pode percorrer uma trajetória maior, lesionando mais tecidos. 

 

5. (CILISPA 2014) A perda continua óssea produzida de forma brusca e 

violenta como resultado de um trauma, denomina-se: 

 

a) Concussão 

b) Entorse 

c) Luxação 

d) Fratura 
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6. (NUCEPE/2012) Quanto ao sistema musculoesquelético, mais 

especificamente ao tipo de fratura, assinale a alternativa correta. 

 

a) Fechada: somente a pele é rompida. 

b) Exposta: fissura da pele, conduzindo diretamente à fratura. 

c) Incompleta: envolve toda seção transversal do osso em geral luxada. 

d) Patológica: ocorre ao longo de uma área de osso sadio. 

e) Fratura-luxação: tipo complicado pelo fato de o osso estar fora da articulação. 

 

 

7. (IF-PB 2014) Uma fratura é uma ruptura completa e incompleta na 

continuidade da estrutura óssea e é definida de acordo com o seu tipo e 

extensão. No atendimento de emergência:  

I. É importante imobilizar a parte do corpo antes de mover o paciente.  

II. A colocação de talas é essencial.  

III. Uma fratura aberta não pode ser coberta com curativo.  

IV. As roupas são removidas delicadamente: primeiro do lado não lesionado do corpo 

e, em seguida, do lado acometido pela lesão.  

Estão CORRETAS as sentenças: 

a) I e II, apenas 

b) I, II e III, apenas. 

c) I, II e IV, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 
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8. (AOCP 2015 FUNDASUS) Entre os distúrbios mais comuns que afetam os 

ossos estão as fraturas traumáticas e não traumáticas. Com relação à 

classificação das fraturas, podemos afirmar que: 

 

a) fraturas completas são aquelas onde todos os ossos de um segmento do corpo 

estão fraturados.  

b) considera-se fratura fechada quando o tecido ósseo não apresenta lesões.  

c) fratura cominutiva acontece quando o osso é fraturado em várias partes.  

d) fratura deslocada é aquela em que as extremidades do osso fraturado não estão 

desalinhadas.  

e) as fraturas incompletas acometem apenas os membros inferiores.  

 

9. (FCC TRT 4ª 2010) Um trabalhador chega ao ambulatório do Tribunal 

apresentando deslocamento anormal na articulação do ombro, decorrente de 

traumatismo. Essa condição pode ser associada à: 

 

a) fratura. 

b) luxação. 

c) entorse. 

d) distensão. 

e) tenossinovite. 

 

10. (Marinha/2015) Um estiramento ou tração muscular e uma lesão em uma 

unidade musculotendinosa causada por uso, distensão ou estresse excessivo, 

enquanto a entorse é uma lesão nos ligamentos e fibras musculares de uma 

articulação causada por uma torção. Levando-se em consideração os três tipos 

de graduação de acordo com o grau da lesão, classifica-se como estiramento e 

entorse de segundo grau a ruptura: 

 

a) de mais fibras musculares, caracterizando-se por perda notável da força, edema, 

espasmo e equimose, instabilidade articular, hipersensibilidade. 



 

38 

 

b) de algumas fibras musculares, com edema de menor gravidade, leve espasmo, 

sem perda de função. 

c) completa, com dor intensa, edema aumentado e movimento articular anormal com 

perda de função. 

d) de mais fibras, sem perda de função evidente, dor à movimentação, sem 

instabilidade articular. 

e) completa, com perda parcial da função, leve espasmo muscular e edema 

aumentado. 

 

11. (AOCP 2015 FUNDASUS) Lesão da articulação causada por um movimento 

violento sem fraturas, porém causa muita dor e edema, necessitando de 

imobilização. Pode causar rompimento de vasos sanguíneos, tendões e 

ligamentos. O enunciado refere-se à: 

a) convulsão. 

b) infecção. 

c) luxação. 

d) fratura. 

e) entorse. 

 

12. (IF Farroupilha 2014) Os Princípios de Ouro do Atendimento Pré-hospitalar 

ao traumatizado são prioridades de tratamento aos doentes com lesões 

múltiplas que os socorristas devem estabelecer. Analise as alternativas e 

assinale a INCORRETA. 

 

a) Providenciar suporte ventilatório e oferecer oxigênio para manter saturação de 

oxigênio superior a 95%. 

b) Garantir a segurança dos socorristas e do doente. 

c) Avaliar a situação para determinar a necessidade de solicitar outros recursos. 
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d) Cuidar da via aérea mantendo a coluna cervical estabilizada. 

e) Reconhecer as lesões de risco de morte na avaliação secundária. 

 

 

 

 
 
 
 

GABARITO 

 
 

1 CERTO 

2 D 

3 C 

4 A 

5 D 

6 E 

7 C 

8 C 

9 B 

10 A 

11 E 

12 E 
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