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Introdução: O número de acidentes por trauma vem aumento a cada ano, e esse está sendo 

julgado como uma epidemia. As lesões traumáticas causam cerca de 16 milhões de morte todo 

o dia, causando em muitas outras vítimas que sobrevivem danos para o resto da vida 

(CAVALCANTI et al., 2013). Este ocupa o terceiro lugar no Brasil entre as principais causas 

de morte, ficando abaixo somente das doenças cardiovasculares e câncer (Cunha et al., 2015). 

Estabelecer diagnósticos de enfermagem dentro dos serviços de emergências, para o 

atendimento a vítimas de trauma, se faz necessário para a padronização de uma linguagem que 

compreendem as necessidades humanas básicas do indivíduo. (CALVACANTI et al., 2013). 

Objetivo: Identificar os principais diagnósticos de enfermagem relacionados ao trauma no setor 

da emergência no Hospital Bom Jesus, localizado na cidade de Taquara/RS. Metodologia: A 

pesquisa terá uma abordagem quantitativa, com objetivo exploratório e descritivo, do tipo 

pesquisa documental retrospectiva. O período analisado será de 01 de janeiro do ano de 2015 a 

01 de janeiro de 2016. O cenário do estudo será o setor de emergência do Hospital Bom Jesus 

(HBJ), localizado na Cidade de Taquara. Os dados serão coletados a partir dos prontuários e 

boletins de atendimentos, sendo analisados em duas variáveis: sociodemográficas e as variáveis 

relacionadas ao trauma. Considerações: Esta pesquisa será desenvolvida com intuito de 

evidenciar o potencial dos diagnósticos de enfermagem para priorizar a assistência aos 

pacientes de emergência vítimas de trauma. Sendo está uma ferramenta que indica caminhos 

para a melhoria da qualidade de nossas ações é um dever de todo o profissional de saúde 

envolvido na sua prática, atentar ao cuidado voltado ao indivíduo, família e a comunidade em 

que está inserido este paciente. 

 

Descritores: Enfermagem em Emergência; Diagnóstico de Enfermagem; Assistência de 

Enfermagem;  

 

  

                                                           
1 Estudo retrospectivo. 
2 Relator. Acadêmica do 9° semestre do curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT. 
3 Docente do Curso de Enfermagem da FACCAT. 
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