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Introdução 
O politraumatismo é o termo utilizado para definir 
quando o indivíduo sofre lesões em mais de uma 
região do corpo. Os traumas são a mais frequente 
causa de óbito relacionado a acidentes, suicídios e 
homicídios, principalmente em indivíduos do sexo 
masculino com idade entre 19 e 35 anos. Durante o 
tempo de internação, diante da situação que o paciente 
se encontra, é possível observar, tendo como base o 
diagnóstico clinico e/ou exames complementares, 
complicações respiratórias na enfermaria e 
principalmente na UTI. O papel do fisioterapeuta na 
UTI é recente e vem sofrendo transformações ao longo 
dos anos. Historicamente, a atuação da fisioterapia 
nesse campo tem sido o de tratar complicações 
respiratórias decorrentes de hospitalização e 
imobilização no leito através de exercícios respiratórios 
e mobilização precoce. .Diante do percentual de 
pacientes jovens que sofrem politraumatismo e por 
Hospital Estadual Mário Covas (HEMC) ser referência 
em trauma, deu-se a importância deste estudo.

Demonstrar quais foram as complicações respiratórias 
dos pacientes vítimas de politraumatismo e analisar 
fatores decorrentes desta complicação que possam 
influenciar no quadro clínico e a permanência do 
mesmo hospitalizado. 

Objetivo 

 

Método

Estudo retrospectivo por análise de prontuários dos 
pacientes que sofreram politraumatismo e evoluíram 
com algum tipo de complicação respiratória e 
realizaram atendimento fisioterapêutico no Hospital 
Estadual Mário Covas em Santo André (HEMC), no 
período de janeiro de 2017 a dezembro 2018. 
Apresentam aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da FMABC (parecer n° 3.345.516) e 
departamento responsável do HEMC. Foram avaliados 
um total de 391 prontuários, sendo excluídos 354 por 
não se adequarem aos critérios de inclusão. Por fim, 
37 prontuários foram selecionados para este estudo.  

Resultados

Tabela 1. Complicações apresentadas pelos pacientes.

Tipo de complicações Apresentou Não apresentou

Pneumotórax
16,22% 83,78%

      Pneumonia
8,11% 91,89%

Hemotórax
18,92% 81,08%

   Atelectasia 2,70% 97,30%

Tabela 2. Intervenção fisioterapêutica recebida pelos pacientes.

Tipo de Intervenção Sim Não

Manobra de higiene 
Bronquica

86,49% 13,51%

Cinesioterapia 
motora

81,08% 18,92%

Cinesioterapia 
respiratória

78,36% 21,62%

Conclusão
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