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RESUMO 

Introdução: A qualidade e segurança do cuidado à saúde estão em constante 

reavaliação, devido a erros frequentes no atendimento prestado ao paciente, 

diferenças de atendimento entre os diversos serviços e dificuldade de seguir 

protocolos bem estabelecidos. Desenvolver a capacidade de tomada de decisão 

em um momento crítico é fundamental para profissionais que estão expostos a 

pacientes graves. A simulação clínica promove a oportunidade dos residentes 

treinarem o processo de tomada de decisão crítica em um ambiente controlado 

favorecendo seu aprendizado. Objetivo: Avaliar a aderência ao protocolo do 

Advanced Trauma Life Support (ATLS®) por médicos residentes quando 

expostos ao cenário de simulação clínica assim como sua capacidade de tomada 

de decisão crítica em um ambiente de estresse. Métodos: Trata-se de um 

estudo observacional, retrospectivo que analisou 23 vídeos de simulações 

clínicas gravadas no período de 2013 à 2016 com 44 residentes de cirurgia geral 

de uma Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo. Avaliou-se a aderência 

dos médicos ao protocolo do ATLS® pela aplicação de um checklist e a 

capacidade de tomada de decisão em um cenário crítico. Resultados: Foram 

identificados fatores de imperfeição técnica de aderência ao protocolo ATLS® 

como a falta de atenção com a paramentação, o não cumprimento da sequência 

de intubação rápida (SIR) de forma protocolar com pré-oxigenação adequada, o 

lapso conceitual na reanimação volêmica, aderência ao protocolo de transfusão 

maciça (PTM) e o descuido de prevenção à hipotermia. Foram identificadas 

também falhas no processo de tomada de decisão crítica. Conclusão: O 

processo de tomada de decisão tem sido pouco valorizado e insuficientemente 

discutido no ensino médico. Protocolos atuais apesar de objetivarem um método 

claro e lógico de atendimento às vítimas de trauma, não são capazes de excluir 

o processo pessoal de tomada de decisão. Foco por parte de tutores e 

professores deve ser dado aos médicos em treinamento para cirurgia geral na 

pré-oxigenação, medidas de confirmação do processo de intubação na sala de 

emergência, protocolo de transfusão maciça e prevenção de hipotermia. 
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