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RESUMO 

Objetivo: Avaliar o conhecimento dos técnicos de enfermagem sobre 

imobilização de fraturas. Método: Pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. 

Resultados: Observou-se 100% dos técnicos em enfermagem já presenciaram 

algum tipo de imobilização, e 50% relatam ter dificuldade em realizar o 

atendimento com fraturas. Conclusão: Um atendimento de imobilização de 

fraturas adequado pode diminuir o tempo de recuperação as vítimas de trauma.  
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ABSTRACT 

 Objective: To evaluate the knowledge of nursing technicians about fracture 

immobilization. Method: Exploratory research, descriptive and explanatory. 

Results: We observed 100% of nursing technicians have ever witnessed any type 

of immobilization, and 50% report having difficulty in performing the service. 

Conclusion: An attendance of immobilization of fractures appropriate can 

decrease recovery time the victims of trauma.   
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INTRODUÇÃO 

 

A enfermagem tem papel importante ao atendimento de pessoas que 

chegam a um pronto atendimento na prevenção, orientação e cuidados. Em casos 

de fraturas, que é uma interrupção na continuidade de um osso, sendo definida de 

acordo com seu tipo e extensão, a equipe de enfermagem deve estar atenta as 



 
 

manifestações clínicas que incluem a dor aguda, perda da função, deformidade, 

encurtamento da extremidade, crepitações e tumefação e mudança de cor no 

local. (BRUNNER; SUDDARTH, 2009) 

Ocorre fratura quando o estresse imposto ao osso é maior que aquele que 

o osso poderia absorver. Músculos, vasos sanguíneos, nervos, tendões e 

articulações e outros órgãos podem ser lesados quando ocorre uma fratura 

(NETTINA, 2014). 

Ainda por Nettina (2014), as fraturas podem ser por motivos patológicos, 

que é devida ao enfraquecimento no osso, secundário a um processo mórbido, 

como um câncer metastático. 

Conceitualmente, para imobilizar uma fratura basta imobilizar o local 

fraturado juntamente com as articulações proximais e distais ao trauma. Embora o 

conceito seja bem simples, existem detalhes no procedimento que podem torná-lo 

mais ou menos eficiente, tais como a correta avaliação do indivíduo traumatizado 

e a escolha da técnica de imobilização adequada para o caso (INSTITUTO DE 

PRIMEIROS SOCORROS, 2017). 

Quando atendemos uma pessoa com uma fratura em algum seguimento do 

corpo, é preciso primeiramente fazer uma avaliação do estado de gravidade do 

paciente para que as prioridades de atendimento sejam estabelecidas e 

respeitadas, é um grande erro quando o socorrista inicia o atendimento pela lesão 

esteticamente mais feia, como uma fratura exposta de fêmur por exemplo. 

Existem situações como hemorragias ou obstruções das vias aéreas que matam 

um indivíduo muito rápido e por isso devem ser resolvidas antes em relação à 

imobilização de qualquer fratura existente (INSTITUTO DE PRIMEIROS 

SOCORROS, 2017). 

No departamento de emergência, o paciente é avaliado completamente. As 

roupas são delicadamente removidas, primeiramente do lado não lesionado do 

corpo e, em seguida, ser cortadas. O membro fraturado é movimentado o mínimo 

possível para evitar maior dano. Imediatamente após a lesão, é importante 

imobilizar a parte do corpo antes de mover o paciente. A colocação adequada de 

talas é essencial (BRUNNER; SUDDARTH, 2014). 

Por meio deste trabalho, esclareceremos as principais dificuldades 

relacionadas a fraturas e suas imobilizações, como agir em situação que todos 



 
 

nós estamos sujeitos a qualquer momento, assim a importância de técnicos de 

enfermagem capacitados para agir e definir as ações a serem tomadas. 

O enfermeiro tem desenvolvido papel importante, de atuação em várias 

frentes de trabalho, como nos Serviços de Pronto Atendimento onde coordena as 

atividades da enfermagem incluindo a supervisão e a educação permanente da 

equipe de técnicos em enfermagem controlando as dinâmicas do trabalho no 

serviço, selecionando pacientes de maior risco interligando o trabalho médico com 

os demais trabalhadores, setores e serviços (PEREIRA, 2009). 

Com a preocupação ao atendimento em imobilização de fraturas em pronto 

atendimento pela equipe de enfermagem, despertou-se a necessidade de haver 

um atendimento completo ao paciente, com atenção imediata ao paciente quanto 

ao seu estado geral, a causa da fratura, os primeiros cuidados e como foi 

transportado. Pensando assim, o objetivo deste trabalho é levar conhecimento a 

equipe de Técnicos em Enfermagem do Pronto Atendimento do Município de 

Mauá da Serra – Pr. 

 

OBJETIVO  

            Avaliar o conhecimento de técnicos de enfermagem sobre imobilização de 

fraturas em membros superiores e inferiores de um pronto atendimento de um 

município da região norte do Paraná. 

 

MÉTODO  

          Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa que para se 

chegar aos resultados foram utilizados os métodos quantitativos. (MURTA, 2012). 

Este trabalho foi realizado no Município de Mauá da Serra, localizado ao norte do 

estado do Paraná, desenvolvido com os técnicos de enfermagem que atuam no 

Pronto Atendimento de Mauá da Serra. A amostra foi constituída por 12 técnicos 

de enfermagem que atenderam os critérios de inclusão foram  os que trabalham 

no Pronto Atendimento e que concordaram em participar do estudo, e exclusão, 

os que estariam de férias no momento da pesquisa ou não concordariam em 

participar do estudo. Todos os funcionários, no total de 12 aderiram a pesquisa. A 

pesquisa foi realizada no período de 13 de agosto a 17 de agosto de 2018, e 

coleta de dados foi realizada através de um instrumento em forma de questionário 



 
 

estruturado com 14 questões abertas e fechadas, com treinamento no dia 22 de 

agosto de 2018. Os dados foram organizados em planilhas do programa: Excel, 

analisados por meio de estatísticas descritivas, e apresentados em forma de 

Tabela e Gráfico. O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CETI) da Faculdade de Apucarana (FAP) para aprovação, 

com parecer número 2.708.335.  

RESULTADOS 

              Após a verificação das dúvidas levantadas pelos técnicos em enfermagem 

através de um questionário foi observado que 100% dos técnicos em enfermagem 

já presenciaram algum tipo de imobilização, e 50% relatam ter dificuldade em 

realizar o atendimento com fraturas, e que 100% acham importante um 

treinamento de profissionais de enfermagem para realizar as imobilizações de 

fraturas, e com isto foi realizado um treinamento com a equipe de enfermagem.  

CONCLUSÃO  

           Com a realização da pesquisa ficou evidente que com o levantamento de 

dúvidas dos técnicos em enfermagem e o treinamento para o atendimento de 

imobilização de fraturas em membros superiores e inferiores, a equipe de 

enfermagem possa realizar os procedimentos sem agravos e sequelas aos 

pacientes, e oferecer mais conforto diminuindo o tempo de recuperação as 

vítimas de trauma. 
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