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Resumo 

 
As consequências do trauma cranioencefálico contuso incluem além da 
mortalidade, alterações físicas, cognitivas e comportamentais que alteram a 
qualidade de vida das vítimas pós-trauma.  A Escala de Coma de Glasgow é 
reconhecida na literatura científica, como um indicador com potencial para 
estimar o prognóstico das vítimas de trauma cranioencefálico contuso e tem 
sido extensivamente estudada para prever resultados a curto e longo prazos. 
No entanto, por tratar-se de um índice fisiológico, sujeito a oscilações 
decorrentes de mudanças nas condições clínicas das vítimas, esta escala 
suscita divergências em relação ao valor que apresenta melhor desempenho 
para prognosticar desfechos de interesse clinico. Perante tais divergências, 
este estudo teve como objetivos: verificar o desempenho dos escores da 
escala observados nas primeiras 72 horas, após trauma para predizer o 
estado vital à saída hospitalar e a mudança percebida do estado de saúde; 
comparar o valor preditivo desses escores para prognosticar esses 
desfechos e verificar a associação dos escores da Escala de Coma de 
Glasgow e os domínios da qualidade de vida das vitimas, após um ano do 
evento traumático. Trata-se de um estudo longitudinal que analisou valores da 
Escala de Coma de Glasgow nas primeiras 72 horas, após trauma, durante a 
internação hospitalar e resultados da avaliação de qualidade de vida das vítimas 
de trauma cranioencefálico contuso, um ano após o evento traumático. Os 
valores da escala analisados foram os obtidos, após a reanimação inicial intra-
hospitalar, além dos piores e melhores resultados da escala nas primeiras 72 
horas pós-trauma. A capacidade preditiva dos valores da escala para estado 
vital à saída hospitalar e a mudança percebida do estado de saúde foi 
avaliada, utilizando-se a curva Reciever Operator Characteristic. A qualidade de 
vida das vítimas foi avaliada por meio do Medical Outcome Study 36-item Short 
Form Health Survey (SF-36), e os resultados da Escala de Coma de Glasgow 
foram confrontados com os valores dos domínios dessa escala. Foram 
estudadas 277 vítimas, com trauma cranioencefálico contuso de diferentes 
gravidades. O desempenho dos escores da Escala de Coma de Glasgow para 
Estado Vital à Saída hospitalar foi moderado, as áreas sob a curva variaram de 
0,74 a 0,79. Para a mudança percebida do estado de saúde, um ano pós-
trauma, os valores dessas áreas ficaram entre 0,63 e 0,71. Não houve 
diferença significativa entre as áreas sob a curva nos valores da Escala de 
Coma de Glasgow atribuídos pós-reanimação inicial, melhores e piores 
resultados nas primeiras 72 horas pós-trauma, tanto ao estado vital, como ao 
estado de saúde atual.  Correlação significativa foi observada, porém foi fraca 
entre os três escores da Escala de Coma de Glasgow e os domínios da SF-36: 
Capacidade funcional, Aspectos físicos e Aspectos sociais. O pior resultado 
correlacionou-se com o maior número de domínios. No geral, os resultados 
indicaram que qualquer um dos três valores da Escala de Coma de Glasgow 
analisados podem ser aplicados na prática clínica para estimar o prognóstico 



das vitimas de trauma cranioencefálico contuso, considerando-se, no entanto 
seu moderado poder discriminatório.  

Descritores: Traumatismos Encefálicos; Índices de Gravidade; Escala de 
Coma de Glasgow; Prognóstico; Mortalidade; Qualidade de Vida. 
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Abstract 
 
The consequences of blunt traumatic brain injury go beyond high mortality to 
include, modifications in physical, cognitive and behavioral aspects, thus 
altering the Quality of Life of the victims. The Glasgow Coma Scale is 
scientifically recognized as a potential indicator to estimate prognosis and 
predict short and long term outcomes of blunt traumatic brain injury victims.  
Although it is a physiological index, and sensitive to changes of clinical 
variables, the Glasgow Coma Scale attempts to cause divergence in the 
relationship of values that can better predict clinical outcomes. The aims of this 
research are, to analyze the performance of three different scores of the 
Glasgow Coma Scale in the first 72 hours of in-hospital assistance in predicting 
Hospital Mortality and changes of the health status perception after trauma; to 
compare the predictive performance of these scores, and correlate them to 
quality of life subscales after one year of trauma. The Glasgow Coma Scale, 
chosen in this present study, include the score obtained after initial 
resuscitation; the highest value and the lowest value in the first 72 hours of in 
hospital assistance. The capacity of prognosis of the scores, were evaluated by 
the Receiver Operator Characteristic (ROC) curve. Quality of life was assessed 
by the Medical Outcome Study- a 36-item Short Form Health Survey (SF-36). 
All Glasgow Coma Scale scores were confronted with SF36 subscales. This 
study included 277 victims of different severity blunt traumatic brain injuries. 
The performance of the three scores, which were analyzed to predict Hospital 
Mortality, was moderate, with an area under the curve between 0.74 and 0.79. 
The area under the curve for change of the health status perception, after one 
year of trauma, ranged from 0.63 to 0.71. There were no significant differences 
between the Glasgow Coma Scale scores studied in both analyses. A 
significant, but weak correlation was observed between the Glasgow Coma 
scale scores and the subscales of SF-36 Physical Functioning, Physical Role 
and Social Functioning. The worst Glasgow Coma Scale score, obtained in the 
first 72 hours after trauma, correlated to the dominions of the SF-36 subscales. 
These findings suggest that any one of the 3 scores studied, can be applied in 
clinical practice to predict the outcome of victims with blunt traumatic brain 
injuries, taking into consideration its moderate discriminatory power. 
 

Keywords: Brain Injuries; Trauma Severity Indexes; Glasgow Coma Scale; 
Prognosis; Mortality and Quality of Life. 
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1 Introdução  

O trauma cranioencefálico (TCE) representa hoje uma das principais 

causas de morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo1. Estima-se que o 

TCE seja responsável por praticamente metade dos óbitos relacionados a 

eventos traumáticos2,3. Estudos sobre a avaliação das consequências dos 

traumas demonstram nitidamente que os pacientes que sofrem danos 

encefálicos apresentam um pior prognóstico quando comparados às demais 

vítimas, tanto na análise da mortalidade como da morbidade3-5.  

Nas últimas décadas, a população que sobrevive ao TCE vem 

crescendo de forma notável, pela rapidez e eficácia da assistência pós-

trauma. Em relação a esse tipo de lesão, uma das grandes preocupações da 

sociedade para o presente e futuro são os custos financeiro, social e 

emocional causados por esse evento traumático, além das altas taxas de 

mortalidade observadas em países desenvolvidos e em  

desenvolvimento2,3,6-9. 

Na literatura mundial, o indicador clínico mais utilizado para se 

quantificar a gravidade no TCE é a Escala de Coma de Glasgow (ECGl)9. 

Atualmente, essa escala é o critério fundamental para inclusão de vítimas na 

maioria dos ensaios clínicos relacionados a esse tipo de lesão1. 

A ECGl foi desenvolvida, em 1974, na Escócia por Teasdale e 

Jennett, e tem como objetivos: padronizar as observações clínicas dos 

pacientes com TCE e com alterações de consciência; possibilitar a 

comparação da efetividade de diferentes condutas nesses pacientes e 

oferecer um guia para estimar prognóstico10-13. 

A ECGl sugere a gravidade da lesão no TCE por meio da descrição e 

somatório de seus três parâmetros, abertura ocular (pontuação de 1 a 4), 

melhor resposta verbal (de 1 a 5 pontos) e melhor resposta motora (1 a 6 

pontos), identificando a presença de  alterações do nível de consciência por 

meio da análise de respostas a estímulos verbais ou dolorosos10.  

A escala é considerada um índice de gravidade fisiológico e converte 

a gravidade de uma lesão em um número, esta conversão viabiliza uma 
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linguagem uniforme que favorece a avaliação e a comunicação objetiva de 

alterações fisiológicas e também, da gravidade das lesões encefálicas 

presentes14-16. 

Na aplicação da ECGl, o total de 15 pontos indica condição 

neurofisiologicamente normal no que se refere ao nível de consciência. 

Tratando-se de vítimas de TCE, escores de 13 a 15 pontos são 

considerados um indicador de trauma leve, 9 a 12 pontos trauma moderado, 

e as vítimas com escore igual e menor que 8 são consideradas portadoras 

de um TCE grave5, 12,13,15. 

O escore da escala não é utilizado somente para descrever a 

gravidade do TCE na cena do trauma, sala de emergência, unidades de 

cuidados intensivos ou outras unidades de internação hospitalar, sua 

pontuação também é empregada, como componente de outros índices de 

gravidade global do trauma, compondo a pontuação total5. 

A Severity Caracterization of Trauma, o Trauma Score and Injury 

Severity Score, a Revised Trauma Scale, e a Circulation, Respiration, 

Abdomen, Motor, Speech Scale estão entre os instrumentos que usam a 

ECGl, como um de seus componentes e são usados para estimar o 

prognóstico das vítimas de eventos traumáticos, considerando sua gravidade 

geral e não só do TCE5,14,17.  

A metodologia TRISS é a mais conhecida e utilizada para estimar a 

probabilidade de sobrevida das vítimas de trauma, é usada para avaliar a 

qualidade das estratégias de tratamento, além de ser uma alternativa para 

estudos randomizados controlados14,18. 

O TRISS foi desenvolvido com o objetivo de se obter um método para 

identificar pacientes que tiveram desfechos inesperados, após um trauma 

grave, além de comparar a mortalidade das vítimas de distintos centros 

hospitalares e sistemas de atendimento, controlando as diferenças na 

gravidade do trauma14,18. 

A busca por modelos prognósticos pode oferecer com seus resultados 

um excelente suporte a avaliação dos serviços e programas de saúde já 
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existentes à população de vítima de trauma e também estimular a criação de 

novas intervenções4,19-22.  

A qualidade da assistência no trauma pode ser avaliada por 

intermédio da análise do prognóstico da vítima, seu desfecho analisado tem 

sido determinado por parâmetros, como mortalidade e morbidade pós-

trauma19. 

Pelo exposto, pode-se inferir que utilizar a ECGl como indicador  de 

prognóstico de pacientes pode ser de grande utilidade na pesquisa e na 

assistência ao paciente vítima de TCE. 

A avaliação e a evolução dos pacientes com a ECGl permitem a 

comparação da efetividade de diferentes condutas e propõem a contínua 

avaliação e a melhoria da qualidade da assistência9,14,23-26.  

O conhecimento do papel dos índices de gravidade, como a ECGl, na 

definição das consequências de um evento traumático permite também a 

identificação de possíveis diferenças na fisiopatologia do trauma e a melhor 

compreensão da relação entre fatores que podem influenciar no   

prognóstico27.  

Na assistência de enfermagem, a predição de resultados pode 

favorecer a assistência ao traumatizado e sua família, guiando o profissional 

na escolha da conduta terapêutica mais coerente ao quadro clínico 

observado e na previsão das necessidades das vítimas a curto e médio 

prazos. 

De modo geral, a predição do prognóstico pode ser de fundamental 

importância às vítimas, a familiares e a todos profissionais responsáveis pelo 

tratamento do paciente. Isto por que quanto mais cedo na assistência forem 

previstas as consequências do trauma, mais precocemente o paciente será 

encaminhado a serviços de saúde adequados a seu processo de 

recuperação27. 

A ECGl permite prever as consequências do TCE, pode ser também 

uma importante ferramenta na previsão de recursos materiais e humanos 
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necessários no decorrer da assistência, garantindo a melhora contínua da 

qualidade do cuidado oferecido18,23. 

Nas últimas décadas, a literatura vem apresentando um crescente 

interesse pelo estudo de causas e consequências do TCE e de estudos que 

buscam fatores e variáveis que tenham algum valor prognóstico23. 

Para se determinar o prognóstico de vítimas de TCE, variáveis 

demográficas, índices de gravidade, indicadores das condições 

neurológicas, resultados de neuroimagem, marcadores bioquímicos e 

variáveis psicossociais, são estudados. Mas esta previsão é dificultada  em 

razão das características do processo de recuperação da vítima sofrer 

influência de  cada uma dessas variáveis de forma  isolada ou        

combinada13,20,28.  

O escore da ECGl é uma das variáveis que têm sido extensivamente 

estudadas para estimar o prognóstico das vítimas de trauma 

cranioencefálico contuso (TCEC) a médio e longo prazos. Resultados de 

pesquisas indicam que, entre os diversos instrumentos e variáveis 

estudados para indicar prognóstico de pacientes com lesões encefálicas, a 

ECGl destaca-se para estimar a evolução dessas vítimas20,28-34. 

O uso da ECGl com essa finalidade é de grande interesse para os 

pesquisadores e profissionais envolvidos no atendimento aos traumatizados, 

pois esta escala já é um instrumento rotineiramente aplicado nos serviços de 

saúde, essencial no exame clínico de vítimas de TCE, para padronizar as 

avaliações do nível de consciência15. Isto torna seus resultados disponíveis 

nos registros das vítimas e dispensa procedimentos específicos para estimar 

a gravidade do TCEC. 

A ECGl é um instrumento que se apresenta preciso e confiável na 

avaliação do nível de consciência por profissionais especializados16.
 

Atualmente, não há outro instrumento, além da ECGl que seja  utilizado na 

assistência inicial e exame neurológico de vítimas de trauma, em geral15; 

Evidências apontam que a ECGl é um bom indicador de prognóstico 

no TCEC,  porém os estudos que analisam a escala com essa finalidade, 

apresentam divergências em relação ao uso isolado, ao momento mais 
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adequado de avaliação e quais parâmetros devem ser considerados na 

estimativa do prognóstico20,24,26,29-34. 

Muitos estudos utilizam a ECGl inicial da vítima, da reanimação incial 

intra-hospitalar nas primeiras horas pós-trauma26,33,35-38. 

Munhoz- Céspedes, Lapedriza, Valero e Ustarroz, em um artigo de 

revisão, afirmam que quando se utiliza a escala com a finalidade de 

determinar o prognóstico, deveria se anotar a melhor pontuação dentro das 

primeiras 24h, uma vez transcorridas mais de 6 horas do evento traumático 

e após corrigir qualquer fator que colabore com a disfunção cerebral13. 

Outros estudos, utilizam valores da ECGl inicial, da chegada do 

pacientes aos serviços de saúde, e a média de todo o período de 

hospitalização dos mesmos26,36. Em um deles, verificou-se que ambos 

auxiliaram a prever a evolução dos pacientes, porém foi a diferença entre o 

valor inicial da ECGl e a média do período de hospitalização que mostrou o 

melhor indicador de prognóstico36. 

Os valores parciais da ECGl também vêm sendo investigados, como 

forma de prever a mortalidade no TCE. Em recentes pesquisas, a melhor 

resposta motora mostrou-se um possível indicador de mortalidade, 

apresentando relevância similar ao valor total da ECGl na previsão do 

prognóstico30,39,40. 

A lesão após um TCE tem comportamento dinâmico e suas 

consequências fisiológicas não ocorrem instantaneamente, após o impacto, 

mas, sim, depois de muitas horas41.  

A variabilidade da condição clínica das vítimas de TCE nas primeiras 

horas pós-trauma tem relação com as alterações fisiológicas que ocorrem 

em consequência da lesão anatômica22,42, e os escores da ECGl sumarizam 

algumas manifestações clínicas da evolução da lesão22,36,43. 

De acordo com pesquisa americana que investigou a progressão das 

lesões no TCEC em lesões do tipo hemorrágicas, um aumento de 33% no 

volume intracraniano resultou na subtração de um ponto na avaliação da 

ECGl22. 
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Em outras pesquisas que buscaram analisar a necessidade de 

reavaliação de vítimas de TCE leve e moderado foi evidenciado que entre 

aqueles com escore menor que 8 prevaleceram as alterações múltiplas em 

tomografias, como hemorragias subdurais e intraparenquimatosas, além de 

haver maior frequência da progressão de lesões que necessitassem de 

alguma intervenção neurocirúrgica44-46. 

Dessa forma, os escores da ECGl parecem acompanhar a evolução 

das lesões encefálicas presentes; no entanto, eles sofrem a interferência do 

uso de álcool, drogas ou sedação e também, das condições de 

hipóxia/hipotensão aguda em razão de lesões em outras regiões corpóreas. 

Sob efeito dessas condições, a ECGl não reflete a gravidade da lesão 

encefálica44,47-51. 

A escala limita-se a avaliar o rebaixamento global do nível de 

consciência, não permitindo identificar sua causa. Por isso, alguns 

pesquisadores têm indicado o valor da ECGl, após a reanimação inicial 

como o mais adequado valor indicador da lesão encefálica. Assim, eles 

buscam evitar a interferência das alterações sistêmicas graves no resultado 

da ECGl, visto que na reanimação inicial são realizadas as condutas mais 

iminentes em relação ao traumatizado, visando a sua estabilização 

respiratória e hemodinâmica.  

No entanto, existem também algumas dificuldades para utilizar o valor 

da ECGl como indicador da gravidade do TCE, tendo em vista a progressão 

anatômica da lesão encefálica que não é amenizada com a ECGl, após 

reanimação inicial. 

No TCE, há um complexo processo fisiopatológico que inclui múltiplas 

reações concorrentes e interações que causam alterações na hemodinâmica 

cerebral, mudanças celulares e moleculares, além de edema cerebral e 

hipertensão intracraniana52. 

Nas lesões encefálicas graves capazes de induzir ao coma, sabe-se 

que ocorre a redução de, aproximadamente, 50% do fluxo sanguíneo 
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cerebral nas primeiras 6 a 12 horas pós-trauma. O fluxo sanguíneo cerebral 

habitualmente aumenta e estabiliza-se nos próximos 2-3 dias, pós-trauma15. 

O foco da atenção nas vítimas de TCE é garantir a otimização da 

perfusão e oxigenação cerebral41,53, já que um fluxo sanguíneo baixo é uma 

condição clínica que não permite satisfação da demanda metabólica do 

cérebro e agrava a extensão do dano neuronal, pós-trauma15, 54. 

Por outro lado, nas primeiras horas pós-trauma, o edema vasogênico 

e citotóxico parece ser concorrente e proporcional à gravidade do trauma. 

Ele atinge seu nível máximo, aproximadamente, em 72 horas, após esse 

período inicia sua regressão, embora ele possa persistir com alguma 

intensidade por muitos meses, dependendo da gravidade da lesão e de 

outras circunstâncias41,52. 

 As 72 horas iniciais apresentam, portanto, especial importância na 

evolução das vítimas de TCE e trazem valiosas informações sobre sua 

gravidade em razão dos eventos fisiopatológicos citados que ocorrem nesse 

período. 

Apesar de suas limitações, desde sua criação a ECGl permanece, 

sendo utilizada na avaliação de pacientes com TCE, e é inegável o interesse 

constante de pesquisadores em buscar a relação da escala com o 

prognóstico de pacientes28-32,36,38-40. 

A mortalidade é um indicador amplamente utilizado para descrever o 

efeito de patologias, sendo relacionada a maior gravidade das afecções. No 

TCE, por exemplo, é esperado que vítimas com trauma grave tenham mais 

risco de morrer do que as com trauma leve31,42, 55,56.  

A mortalidade hospitalar representa o resultado precoce do TCE, e a 

ECGl relaciona-se a ela como indicador  da gravidade da lesão31,55,57.  

Embora a mortalidade e morbidade sejam as variáveis dependentes 

mais exploradas na literatura, outros desfechos também têm sido 

analisados28-34, 58-65. 



 

 

 

 

 

24 

Há alguns anos, os desfechos analisados têm se ampliado e incluem 

hoje também o tempo de permanência hospitalar, a satisfação da vítima de 

trauma, a reintegração social, o retorno ao trabalho e a qualidade de vida 

pós-trauma19,59-65. 

A lesão causada por um TCE pode levar a uma série de mudanças 

estruturais, fisiológicas e funcionais do sistema nervoso central que pode 

tanto causar a morte da vítima, como também comprometer sua vida e de 

seus familiares, com alterações cognitivas, físicas e comportamentais 

permanentes8,13,56.  

Estas sequelas raramente se restringem a um conjunto de sintomas e 

incapacidades específicas que afetam apenas um aspecto da vida do 

indivíduo. Além das consequências físicas e mentais, em razão ao processo 

de recuperação do TCE, a vítima e sua família também podem sofrer 

mudanças sociais e ocupacionais8,13,56.  

Com o intuito de se mensurar os impactos físicos, psicossociais e 

emocionais causado pelo trauma, estudos têm buscado um parâmetro amplo 

de avaliação, que permita identificar quais aspectos da vida do indivíduo 

podem ser de alguma forma prejudicados pelo TCE19,59-65.  

Neste sentido, a qualidade de vida (QV), vem se mostrando um bom 

parâmetro, por oferecer um indicador de como está sendo vivenciado o 

processo de recuperação pós-trauma, tanto na perspectiva do paciente 

como da família61,66-69. 

O conceito de QV abrange muitos significados que refletem 

conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades70. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, QV pode ser 

definido como a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no 

contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive e em 

relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações71. 

O conceito de QV é subjetivo e multidimensional; subjetivo, porque se 

trata de considerar a percepção da pessoa sobre seu estado de saúde e a 

respeito dos aspectos não médicos do seu contexto de vida; e 
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multidimensional, porque se reconhece que este construto é composto por 

diferentes dimensões72.  

 Na área da saúde existe a preocupação crescente com o conceito de 

QV. Este é um movimento que visa a valorizar parâmetros mais amplos que 

o controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou o aumento da 

expectativa de vida70.   

A compreensão sobre a QV do paciente vem se incorporando ao 

trabalho do dia a dia dos serviços, influenciando decisões e condutas 

terapêuticas das equipes de saúde. Desta forma, a identificação das 

diversas dimensões que compõem a QV têm sido objeto de pesquisa, tanto 

de pesquisas qualitativas como quantitativas71.  

Na tentativa de sintetizar a complexidade da abrangência de QV, sua 

relatividade entre diferentes culturas e realidades sociais, diversos 

instrumentos na área da saúde vêm sendo construídos com o intuito de 

detectar e mensurar alterações na qualidade de vida de vítimas e familiares 

frente a diversas patologias e intervenções, como o TCE73. 

 The Medical Outcome Study 36-item Short Form Health Survey (SF-

36) foi criado com a finalidade de ser um instrumento genérico de avaliação 

de saúde, é um instrumento validado para língua portuguesa, não extenso, 

de fácil administração e compreensão74-76.  

O SF-36 tem sido utilizado também em estudos que englobam 

pacientes de trauma e TCE. Ele demonstrou em estudos ter correlação e 

sensibilidade aos problemas de saúde presentes em vítimas de TCE, 

sugerindo que é um instrumento adequado para avaliação subjetiva da QV 

dessa população67,68,77-80. 

O SF-36 é um questionário que permite a avaliação 

multidimensional do indivíduo por meio da avaliação de 36 itens, mas o 

instrumento não contém um escore único para QV, oferece um escore 

individual para cada domínio que se propõe a avaliar. 

O instrumento possui uma questão que não faz parte dos itens 

avaliados nos domínios e, de forma isolada, possibilita reconhecer a 
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percepção do entrevistado (negativa ou positiva) em relação à sua 

saúde74-76.   

Nas vítimas de TCE, reconhecer a perspectiva do paciente frente as 

transformações ocorridas com o trauma pode ser um indicador de QV e 

resultado do desfecho pós- trauma69. 

A previsão da condição clínica e da qualidade de vida que o paciente 

terá após o TCE, atende não só as preocupações da vítima, como também 

de familiares, cuidadores e profissionais de saúde envolvidos em sua 

assistência. 

Encontrar e discriminar ferramentas clínicas e diagnósticas que 

possam ser utilizadas, para prever desfechos precoces e tardios após o 

trauma são um desafio na assistência às vítimas de TCE. Portanto, explorar 

o poder preditivo de um instrumento tão presente na rotina clínica do trauma, 

como a ECGl,  pode trazer uma grande contribuição ao processo de 

recuperação das vítimas de TCE, não só por auxiliar o trabalho realizado por 

profissionais da saúde, mas também por fundamentar as metas e as 

expectativas das vítimas e familiares, facilitando o enfrentamento e a 

superação de disfunções e incapacidades vivenciadas.  
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2 Objetivos 

 

Na perspectiva de identificar o valor da ECGl que apresenta melhor 

desempenho, nas primeiras horas após TCEC, para prognosticar os 

desfechos das vítimas, o presente estudo tem como objetivos: 

• Verificar o desempenho dos escores da ECGl observados nas 

primeiras 72 horas, após TCEC para predizer Estado Vital à Saída 

Hospitalar e Mudança Percebida do Estado de Saúde; 

• Comparar o valor preditivo desses escores da ECGl para prognosticar 

estado vital à saída hospitalar e Mudança Percebida no Estado de 

Saúde das Vítimas, após um ano do trauma; 

• Verificar a associação dos escores da ECGl e domínios da QV das 

vítimas após um ano do evento traumático.
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3 Método 

 

Trata-se de um estudo observacional, longitudinal, quantitativo, 

descritivo e correlacional que realiza a análise de resultados de valores da 

ECGl observados nas primeiras 72 horas, após o evento traumático frente à 

mortalidade hospitalar e QV,  após um ano do trauma. 

 

3.1 Fonte de Dados 

 

 A fonte de informações do estudo foi uma planilha de dados de 277 

vítimas de TCEC atendidas e internadas no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) entre 

dezembro de 2006 e outubro de 2007. 

As informações contidas no banco de dados foram coletadas e 

armazenadas para o desenvolvimento da pesquisa “Amnésia pós-traumática 

de longa duração: fatores relacionados e qualidade de vida pós-trauma”, 

tese de doutorado de autoria de Silvia Cristina Fürbringer e Silva, sob 

orientação da Profª. Dra. Regina Marcia Cardoso de Sousa, apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 81.  

 

3.1.1 Local do Estudo 

 

A pesquisa que originou a planilha de dados, fonte primária deste 

estudo, foi desenvolvida no HCFMUSP, uma instituição governamental, 

centro de referência para atendimento de vítimas de trauma, localizada na 

região oeste da Grande São Paulo. Esse complexo hospitalar é composto 

por cinco Institutos: da Criança; do Coração, de Ortopedia e Traumatologia, 

de Psiquiatria e Central. Cada um possui um Pronto-Socorro responsável 

pelo atendimento de suas especialidades. 

A coleta de dados foi iniciada no Pronto-Socorro do Instituto Central, 

local de atendimento inicial das vítimas de trauma e finalizada no 

ambulatório de Neurologia do HCFMUSP ou em locais estabelecidos 



 

 

 

 

 

29 

durante o contato telefônico com os pacientes, após um ano do trauma. 

 

3.1.2 Casuística e Seleção de Pacientes 

 

 A amostra incluiu vítimas de TCEC, com idade superior a 14 anos, 

atendidas no Pronto-Socorro do Instituto Central do HCFMUSP nas 

primeiras 12 horas, após o evento traumático e internadas nesse hospital, 

entre dezembro de 2006 e outubro de 2007. 

O critério inicial de incluir somente vítimas de TCEC foi estabelecido 

embasado na literatura que indica que a ECGl falha em estimar prognóstico de 

vítimas de TCE penetrante82.  

A limitação da idade (≥ 14 anos) seguiu os critérios estabelecidos para a 

aplicação do SF-36, utilizado para avaliar a QV74-76,81. 

Além disso, há explicitas indicações de que a ECGl não deve ser 

utilizada para avaliação de crianças, sobretudo as menores de 5 anos. Nessas 

circunstâncias, a utilização da versão pediátrica do instrumento na avaliação da 

gravidade do TCE é mais viável47,49.  

O critério relacionado ao tempo de atendimento, até 12 horas após o 

evento traumático, foi estabelecido para assegurar a obtenção de dados das 

primeiras 72 horas pós-trauma. 

Da casuística foram excluídas vítimas com diagnóstico anterior de 

TCE ou demência, com o objetivo de minimizar a interferência das condições 

clínicas anteriores nos resultados relacionados à ECGl e à qualidade de vida.  

 Não participaram da segunda fase do estudo, os participantes da 

primeira fase que faleceram, não foram localizados, não consentiram 

participação ou não tinha condições de responder ao questionário. 
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3.1.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

 Após a aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo A), os dados que compuseram a planilha foram coletados, 

utilizando-se um instrumento para o período de internação hospitalar (Anexo 

B) e outro (Anexo C) para a entrevista realizada, após um ano do evento 

traumático. 

 

3.1.3.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A) 

 

Antecedendo a coleta de dados da pesquisa, era solicitado o 

consentimento do paciente ou de familiares para avaliação diária das vitimas 

na fase de internação hospitalar e entrevista após alta. Este consentimento 

foi registrado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que autorizou 

a coleta dos dados, tanto na fase aguda de tratamento, durante a internação 

hospitalar, como também no período de recuperação, após um ano do 

trauma. 

3.1.3.2 Instrumento para coleta de dados – Fase de internação 

hospitalar (Anexo B) 

 

Os campos apresentados nesse instrumento incluem informações 

relacionadas ao objetivo da pesquisa inicial, fonte primária de dados, além 

de contemplar dados sobre as pontuações da ECGl, a identificação e a 

caracterização das vítimas e o estado vital à saída do hospital (óbito ou 

sobrevida), essenciais para o desenvolvimento do atual estudo. 

Além da anotação diária das pontuações da ECGl durante o período 

de hospitalização, o instrumento também incluiu campos para transcrição 

dos dados referentes à ECGl, observados na primeira avaliação da 

neurocirurgia. 
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3.1.3.3 Instrumento SF-36 – Fase de Recuperação - após um ano do 

evento traumático (Anexo C) 

 

O Anexo C apresenta o instrumento utilizado para o registro dos 

dados obtidos durante a entrevista com o paciente no ambulatório, após um 

ano do TCE.  

Este instrumento contém itens do SF-36 que permitiram avaliação da 

QV das vítimas. 

  O SF-36 é um questionário multidimensional que avalia, tanto os 

aspectos negativos da saúde (enfermidade ou doença) como o aspecto 

positivo (bem-estar). O SF-36 é composto por 36 itens que avaliam oito 

domínios de forma separada, e cada um deles é transformado em uma 

escala de 0 a 100, onde zero corresponde a um pior estado de saúde e 100, 

a um melhor estado de saúde74-76(Anexo D). 

 Os domínios avaliados pelo SF-36 são: Capacidade Funcional (10 

itens); Aspectos Físicos (4 itens); Dor (2 itens); Estado Geral de Saúde (5 

itens); Vitalidade (4 itens); Aspectos Sociais (02 itens); Aspectos emocionais 

(3 itens); Saúde Mental (5 itens)74-76. 

Além de avaliar os domínios, o questionário inclui uma questão de 

avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e de um ano atrás 

da vítima. A questão, quando feita para vítimas de trauma, foi adaptada para 

comparação do período anterior ao evento traumático81. Apesar de não ser 

usada para pontuar nenhuma das oito dimensões, a pergunta é de suma 

importância para conhecer, na perspectiva do paciente, o estado de saúde 

atual em relação ao período que antecedeu ao trauma. 
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3.1.4 Procedimento para Obtenção das Informações da Fonte de 

Dados 

 

A coleta das informações incluídas na planilha fonte de dados foi 

realizada em duas fases distintas (Figura 1): 

 

3.1.4.1 Fase 1 da Coleta de Dados 

 

Diariamente, de 17 de dezembro de 2006 a 1º de novembro de 2007, 

foi realizado o rastreamento de vítimas com TCEC, atendidas no Pronto-

Socorro do Instituto Central do HCFMUSP nas primeiras 12 horas, após 

evento traumático e internadas nesta instituição.  

Os pacientes eram localizados e acompanhados diariamente no 

Pronto-Socorro Cirúrgico, Admissão do Pronto-socorro, Unidades de Terapia 

Intensiva do Trauma e da Neurologia e Retaguarda do Pronto-Socorro do 

Instituto Central. Nos casos de transferência para o Instituto de Ortopedia e 

Traumatologia do HCFMUSP, os pacientes permaneciam em seguimento, 

sendo avaliados até a alta ou óbito, término da primeira fase da pesquisa. 

Diariamente, foi aplicada a ECGl, além da Galveston Orientation and 

Amnesia Test, instrumento utilizado para medir a amnésia pós-traumática 83, 

objeto de pesquisa da tese que deu origem à planilha de dados. Os 

resultados dessas avaliações foram devidamente registrados no instrumento 

criado para esse fim (Anexo B), assim como as demais informações 

referentes à hospitalização na fase aguda do trauma até a saída hospitalar. 

  

 3.1.4.2 Fase 2 da Coleta de Dados 

 

A fase 2 da coleta de dados foi caracterizada por entrevistas 

realizadas após um ano do TCE, para aplicação do Instrumento SF-36 – 

Fase de Recuperação (Anexo C).  Esta fase ocorreu no período de 3 de 

julho a 20 de dezembro de 2008 no ambulatório de neurologia do HCFMUSP 

e em locais estabelecidos durante o contato telefônico com os pacientes. 
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A coleta desta fase ocorreu um ano ou mais após o evento 

traumático, a convocação de pacientes nesta fase foi realizada por contato 

telefônico prévio, por meio de informações já registradas no Anexo B. 

Foi estabelecido que, após três ligações telefônicas completadas, sem 

sucesso na tentativa de falar com o paciente ou responsável, seria 

considerado que a vítima não aceitou continuar na pesquisa, sendo ela 

excluída da segunda fase do estudo. 

Essas vítimas foram computadas nos resultados com aquelas que 

verbalizaram não aceitar participar desta segunda fase da investigação.  

Além dessas vítimas que não mostraram disponibilidade para 

participar da segunda etapa, e os que faleceram, não responderam ao SF-36 

as vítimas não localizadas para a segunda fase e também as que 

permaneceram com alguma incapacidade que impossibilitava a 

comunicação verbal. 

Considerou-se paciente não localizado aquele com indicações errôneas 

ou incompletas para o contato. 

Durante contato telefônico, após a apresentação da pesquisadora, o 

retorno do paciente era solicitado para aplicação do questionário de QV  SF-

36. 

A data e o local da aplicação do questionário só eram estabelecidos, 

após o consentimento verbal do paciente ou de seus familiares para dar 

continuidade na participação da pesquisa.  

Na vigência de baixo nível de escolaridade, foi feita a aplicação 

assistida do questionário SF-36. Nesses casos, a pesquisadora realizou, em 

voz alta, a leitura pausada do instrumento que foi acompanhada 

continuamente pelo entrevistado. 

Inicialmente, a autoaplicação ou aplicação assistida do instrumento 

seria realizada exclusivamente no ambulatório de Neurotrauma do 

Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, local para onde foram encaminhados os pacientes atendidos no 

Instituto Central para continuidade do tratamento após a alta hospitalar. Mas 

em razão de dificuldades de deslocamento e pela falta de disponibilidade de 
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algumas vítimas em comparecer ao ambulatório, parte dos pacientes foi 

entrevistada em domicílio ou em outros locais por eles estabelecidos. 

A Figura 1 mostra o fluxograma que ilustra detalhadamente as fases 

que compuseram a operacionalização da coleta de dados. 

 

 
 

 

 

Figura 1: Operacionalização da Coleta de Dados. São Paulo (2006-2008). 
 

 
Seguimento diário dos pacientes até a alta 

hospitalar. Aplicação do Instrumento 
para coleta de dados- Fase de 
internação hospitalar (Anexo B) 
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3.2 Etapas do Presente Estudo 

 

 O presente estudo incluiu a seleção das informações da planilha, 

tratamento e análise dos dados, tendo em vista seus objetivos, além da 

elaboração do relatório final e divulgação dos resultados. 

 

3.2.1 Tratamento e Análise dos Dados 

 

 Após a seleção dos dados, estes foram organizados em planilha 

eletrônica específica, contendo as variáveis de interesse para o 

desenvolvimento do presente estudo. 

 

3.2.2 Descrição das Variáveis Analisadas 

 

Nas análises desta pesquisa, as variáveis incluídas foram 

categorizadas em descritivas, dependentes e independentes. As primeiras 

foram utilizadas para descrição da casuística e as demais, para verificar 

possíveis associações entre os escores da ECGl e os desfechos 

relacionados à mortalidade hospitalar e à qualidade de vida, após um ano de 

trauma.  

 

3.2.2.1 Variáveis para Descrição da Casuística 

 

  As características demográficas e algumas características clínicas 

das vítimas de TCEC foram utilizadas para descrição da casuística. 

 Essas variáveis incluíram informações sobre faixa etária, sexo, causa 

externa, gravidade do TCEC, tempo de internação e destino, após alta 

hospitalar. 

 A causa externa do trauma foi categorizada, conforme o CID-10, 

sistema de nomenclatura internacional, que oferece no capítulo XX a 

descrição das causas externas de mortalidade e morbidade84. 

 A gravidade do TCEC foi avaliada por dois parâmetros: a ECGl e o 

Maximum Abbreviated Injury Score região cabeça (MAIS/cabeça). 
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 O valor da ECGl considerado para se determinar a gravidade do TCE 

na caracterização da casuística foi aquele registrado em prontuário em 

decorrência da primeira avaliação da Neurocirurgia, após a reanimação 

inicial da vítima. Rotineiramente, no local deste estudo, a primeira avaliação 

dessa equipe médica é realizada após a estabilização hemodinâmica e 

ventilatória do paciente, dentro das primeiras horas de assistência. 

Vítimas que apresentaram nessa avaliação, após reanimação inicial, 

escore de 3 a 8, formam classificadas como vítimas de TCE grave, aquelas 

com valores de 9 a 12, TCE moderado e 13 a 15, leve. 

O MAIS/cabeça é um código único o mais alto obtido para descrição 

da gravidade das lesões na região cabeça, após estabelecidas a gravidade 

de todas as lesões dessa região pela Abbreviated Injury Score. É um índice 

utilizado, como um descritor global para avaliar a gravidade do TCE pela 

lesão anatômica. Neste estudo, o MAIS/cabeça foi o método de escolha para 

definir a gravidade do TCE por meio de parâmetro anatômico, isto é, pelas 

lesões diagnosticadas durante a internação hospitalar na fase aguda do 

trauma. 

 O Abbreviated Injury Score é um sistema de pontuação detalhado de 

lesões que oferece suporte para o cálculo do MAIS/cabeça, desenvolvido, 

em 1971, pelo American Medical Association Comitee on Medical Aspects of 

Automotive Safety, e permite distribuir as lesões em nove regiões corpóreas 

e classificá-las, de acordo com sua gravidade em uma escala numérica de 0-

6. Um valor no Abbreviated Injury Score de 6 representa uma lesão 

anatômica fatal, enquanto um valor zero, ausência de lesão. O valor de 3 é 

considerado um ponto de corte para distinguir lesões que ameaçam a 

vida1,9,81. 

Vítimas com MAIS/cabeça 1 e 2 foram consideradas de gravidade 

leve, com pontuação 3, gravidade moderada, e as com escore 4 ou 5 

indicaram lesões graves.  
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3.2.2.2  Variáveis Independentes 

 

 As variáveis independentes deste estudo foram os seguintes escores 

da ECGl, obtidos nas primeiras 72 horas, após o TCE:  

• Escore da ECGl, após reanimação inicial; neste estudo, foi 

considerada a primeira avaliação da neurocirurgia  no atendimento 

hospitalar pós-trauma; 

• Melhor Escore da ECGl dentro das primeiras 72 horas pós-trauma; o 

maior valor obtido na ECGl, nas 72 horas iniciais pós-trauma, 

excluído o escore obtido na reanimação hospitalar e os que 

antecederam essa avaliação. Vítimas com permanência hospitalar 

inferior a 72 horas tiveram o melhor valor estabelecido dentro do 

período de internação no local deste estudo. 

• Pior Escore da ECGl dentro das primeiras 72 horas pós-trauma, o 

menor valor obtido na ECGl, nas 72 horas iniciais pós-trauma, 

excluído o escore obtido na reanimação hospitalar e os que 

antecederam essa avaliação. Vítimas com permanência hospitalar 

inferior a 72 horas tiveram o pior valor estabelecido dentro do período 

de internação no local deste estudo. 

 

 3.2.2.3 Variáveis Dependentes 

 

Neste estudo, as variáveis dependentes foram os desfechos: estado 

vital na saída hospitalar e QV após um ano do trauma. 

• Estado Vital na Saída Hospitalar variável nominal categorizada em 

sobrevida e óbito; 

• QV após um ano de trauma, por meio dos escores dos domínios 

avaliados pelo questionário de QV SF-36. Os escores dos domínios 

SF-36 foram considerados variáveis numéricas contínuas; e 

• QV após um ano de trauma, por meio de resposta ao item 2 do 

instrumento SF-36 que descreve a Mudança Percebida pelas vítimas 

no Estado de Saúde após trauma. Em relação a esta variável os 

participantes foram distribuídos nas categorias: 
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o Estado de Saúde Melhor ou Inalterada após TCEC: que 

inclui as respostas muito melhor, pouco melhor e quase a 

mesma coisa do que antes do acidente; 

o Estado de Saúde Pior após TCEC: categoria que agrupa 

as vítimas que informaram sentirem se muito pior ou pouco 

pior do que antes do acidente. 

 

 

 

3.2.3 Tratamento Estatístico 

 

 Estatísticas descritivas foram realizadas para todas as variáveis, 

visando à caracterização geral das vítimas e à descrição do estado vital à 

saída hospitalar, escores da ECGl e qualidade de vida, após um ano do 

evento traumático. 

 Em todas as variáveis do estudo, foi realizada a análise do tipo de 

distribuição (paramétrica ou não paramétrica) por meio do teste de 

Kolmogorov- Smirnov 86. Aceitou-se a hipótese de distribuição não 

paramétrica quando encontrada significância estatística menor que 5%. 

  As características dos pacientes que não responderam ao 

questionário SF-36 foram comparadas com as daqueles que responderam 

ao questionário, após um ano do trauma, para verificar se existiam 

diferenças significativas entre esses dois grupos. 

 Comparações foram realizadas, entre os grupos com condição de 

saúde melhor/ inalterada ou pior em relação aos domínios do SF-36, e 

também entre os que tiveram óbito ou sobrevida à saída hospitalar, 

considerando os valores da ECGl. 

  Nessas comparações, no caso de variáveis contínuas que 

apresentaram uma distribuição paramétrica, foi utilizado o Teste T de 

Student. Para as variáveis contínuas que tinham uma distribuição não 

paramétrica, foi utilizado o teste de Man-Whitney. Em ambos os testes 

estatísticos, a hipótese nula era que as médias dos dois grupos fossem 

iguais; Para as variáveis categóricas foi feito o teste Qui-quadrado (x2) de 
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Pearson sob a hipótese nula de que não existe diferença entre os 

grupos86,87. 

 Para avaliar o desempenho dos escores da ECGl em prever Estado 

Vital à Saída Hospitalar e QV, por meio da Mudança Percebida do Estado 

de Saúde, foram construídas curvas Reciever Operator Characteristic 

(ROC). 

 As curvas ROC possibilitaram a análise do desempenho dos 

diferentes escores da ECGl87,88 em relação às variáveis dependentes 

(Estado Vital à Saída Hospitalar e Mudança Percebida do Estado de 

Saúde). A diferença no desempenho dos escores foi identificada pela 

análise da área sob a curva (AUC), considerando um intervalo de 

confiança de 95%. 

 Tendo em vista resultados das áreas sob as curvas (AUCs) 

observadas na literatura científica, estabeleceu-se que valores ≥ 0,80 

como indicadores de boa capacidade discriminatória26 ,28,30,36,37,40,89. 

 Para determinar se existia correlação entre os escores da ECGl e 

os domínios avaliados pela SF-36, um ano após o trauma, foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Pearson para medir a correlação linear entre 

as duas variáveis quantitativas contínuas paramétricas. No caso de 

variáveis quantitativas contínuas com uma distribuição não normal, foi 

realizado o teste de correlação de Spearman86,87.  

 Para avaliar a consistência interna do SF-36, quando aplicado na 

amostra deste estudo, foi realizado o alfa de Cronbach. Apenas valores 

acima de 0,7 em domínios do SF-36, foram considerados indicação de 

que os domínios apresentaram boa consistência interna, e, portanto, a 

medida utilizada foi confiável86,68,90.  

 Em todas as análises, foi considerado o nível de significância de 

5% (p-valor ≤ 0,05). 

 Para análise dos dados, os softwares estatísticos SPSS 12.0 for 

Windows e Stata for Windows 9.0 foram utilizados. 
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3.3 Aspectos Éticos 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola 

de Enfermagem da Universidade de São Paulo sob número de processo 

914/2010. (Anexo E). O estudo que deu origem ao banco de dados utilizado 

nesta pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do HCFMUSP (Anexo F), com número de protocolo 

1050/06 em 26/10/2006. 

 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A) foi 

aplicado a todos os pacientes ou responsáveis na fase de internação 

hospitalar, no entanto na abordagem da segunda fase do estudo foi 

reafirmado verbalmente o consentimento de participação.   
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4 Resultados 
 
4.1 Caracterização da Casuística 
 

A população do estudo constituiu-se de 277 pacientes com TCEC. Nos 

dados da Tabela 1 observa-se que, segundo as características 

demográficas, houve uma variação de idade entre 14 e 92 anos, a maioria 

das vítimas era do sexo masculino (85,9%), prevalecendo uma população 

jovem com idade entre 14 e 34 anos (52%). A faixa etária de 25-34 anos foi 

a mais frequente, seguida pela faixa de 14-24 anos.  

Em relação à causa externa, os acidentes de transporte foram mais 

frequentes (60,3%), seguidos pelas quedas (32,1%). 

 

 
Tabela 1 - Vítimas participantes da primeira fase do estudo (n=277), 

de acordo com sexo, idade e causa externa. São Paulo (2006-2008). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Características N % 
Sexo   

Masculino 238 85,9 

Feminino 39 14,1 

Idade   

14-24 anos 66 23,8 

25-34 anos 78 28,2 

35-44 anos 48 17,3 

45-54 anos 35 12,6 

55-64 anos 27 9,8 

65-74 anos 14 5,1 

74 anos ou mais 09 3,2 

Média: 37,7 anos 

Desvio-padrão: 16,6 anos 
Mediana: 33 anos 

Mínimo-Máximo: 14 – 92 anos 
Causa Externa   

Acidente de transporte 167 60,3 

Quedas 89 32,1 

Agressões 21 7,6 
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Tabela 2 - Vítimas participantes da primeira fase do estudo (n=277), 

segundo gravidade do TCE (ECGl e MAIS/Cabeça), tempo de internação 

e destino pós-saída hospitalar. São Paulo (2006-2008). 

 

Característica N % 
ECGl   
Grave (3-8) 113 40,8 
Moderado (9-12) 45 16,2 
Leve (13-15) 119 43,0 
MAIS/cabeça   
Grave (4-5) 139 50,2 
Moderado (3) 97 35,0 
Leve (1,2) 41 14,8 
Tempo de Internação   
< 1dia 5 1,8 
1 dia 33 11,9 
2-7 dias 111 40,1 
8-15 dias 51 18,4 
> 15 dias  71 25,6 
Sem informações 6 2,2 

  
  
  
 

Média: 15,9 
Desvio-padrão  ±30,7 

Mediana: 7  
Mínimo-Máximo: 0-290 dias  

Destino após Alta Hospitalar   
Residência 131 47,3 
Outro Hospital (Transferência) 87 31,4 
Óbito 53 19,1 
Sem Informações 6 2,2 

 

 

Entre as vítimas, 43% apresentavam indicação de TCE leve e 40,8% 

TCE grave, segundo escores de ECGl após a reanimação hospitalar inicial. 

Em relação à gravidade do TCE estimada pelo MAIS/cabeça, houve maior 

frequência de traumas grave (50,2%); as lesões com gravidade moderada e 

leve foram menos freqüentes, 35,0% e 14,8%, respectivamente. 

O período médio de internação das vítimas foi de 15,9 dias, com desvio-

padrão de 30,7 dias. Nota-se que o período mínimo de internação foi < 1 dia 

e o máximo de 290 dias. Entretanto, houve predomínio de pacientes que 

ficaram internados entre 2 a 7 dias (40,1%), seguidos pela permanência 

hospitalar superior a 15 dias(25,6%) (Tabela 2). 
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Quanto ao destino após a saída hospitalar, 47,3% das vítimas foram de 

alta para a residência e 31,4% transferidas para outro hospital. Dos 

transferidos para outro hospital, 6,5% foram em período inferior a 72 horas 

pós-trauma.  

 

4.2 Caracterização dos Participantes da Segunda Fase do 

Estudo 

 
 Do total de 277 pacientes inicialmente considerados no grupo de 

estudo, só 73 (26,4%) responderam ao questionário SF36, após um ano do 

trauma. 

 

Tabela 3- Vítimas participantes da primeira fase do estudo, segundo 

permanência na segunda fase da pesquisa. São Paulo (2006- 2008). 

 
Permanência na 2ª fase do estudo N % 

Sim 73 26,4 

Não 204 73,6 

       Sem condições para responder 2 0,8 

       Óbitos na internação da fase aguda 53 19,1 

       Óbitos pós-internação da fase aguda 16 5,7 

       Não consentiu participar 90 32,5 

       Não localizado ao contato 43 15,5 

 

 

 Não foram localizados, após um ano do trauma, 15,5% das vítimas e 

32,5% não consentiram participar da segunda fase da pesquisa. Foi 

informado no contato telefônico, por meio de familiares e cuidadores, que 16 

pacientes morreram após a saída hospitalar. Estes pacientes, somados aos 

que morreram durante a internação, totalizaram 69 óbitos (24,9%). 

  Apenas dois pacientes contatados não possuíam condições que 

permitissem a comunicação verbal com o pesquisador e a resposta ao 

questionário SF-36 (Tabela 3).  
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Considerando-se que na segunda fase do estudo 135 sobreviventes 

(48,8%) não responderam ao questionário SF-36, foi realizada uma análise 

comparativa entre esses pacientes que só participaram da primeira fase e os 

que permaneceram até o final do estudo (Tabela 4) 

 
Tabela 4- Comparação das características das vítimas sobreviventes 

(n=208) que participaram ou não da segunda fase do estudo. São Paulo 

(2006-2008). 

¥
 
Teste Qui-quadrado

  

 

Os dados da Tabela 4 mostram as características dos pacientes que 

responderam e daqueles que não responderam ao questionário, excluindo 

os óbitos.  

Os resultados do teste de Qui-Quadrado de Pearson apresentados nos 

dados da Tabela 4 mostram que não houve diferença significativa entre os 

grupos de pacientes em relação às seguintes variáveis: sexo (p=0,174), 

destino após alta do hospital (p= 0,471), ECGl (p=0,314) e MAIS/cabeça 

Participação na 2ª Fase 

Características 
Sim (n=73) Não (n=135) 

Valor p¥ 

Sexo N % n %  
Feminino 15 20,5 18 13,3 0,174 
Masculino 58 79,5 117 86,7  
Destino após alta 
Hospitalar 

    
 

Residência 45 61,6 78 57,8  0,471 
Transferência a outro 
hospital 

25 34,3 54 40,0 
 

Sem Informações 03 4,1 03 2,2  
Causa externa      
Acidente de transporte 55 75,3 73 54,1  0,002 
Quedas 17 23,3 44 32,6  
Agressões 1 1,4 18 13,3  
ECGl      
Grave(3-8)  29 39,7 40 29,6  0,314 
Moderado (9-12) 11 15,1 21 15,6  
Leve (13-15) 33 45,2 74 54,8  
MAIS/cabeça      
Grave(4,5) 31 42,5 54 41,5 0,683 
Moderado(3) 26 35,6 56 40,0  
Leve(1,2) 16 21,9 25 18,5  
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(p=0,683). Entretanto, em relação à causa externa do trauma, os grupos 

diferiram entre si (p=0,002). 

 Os acidentes de transporte foram mais frequentes entre os que 

participaram na segunda fase do estudo (75,3%) perante aos que não 

participaram (54,1%). Por outro lado, as quedas e as agressões foram 

menos frequentes no grupo que participou da segunda fase. 
 

Tabela 5- Comparação da idade e tempo de internação de vítimas 

sobreviventes (n=208) que participaram ou não da segunda fase do estudo. 

São Paulo (2006-2008). 

 

Participação na 2ª fase 
Características 

Sim (n=73) Não (n=135) 
P¤ 

Idade (anos)    

Média 36,4 35,9 

Desvio Padrão 15,2 14,9 

Mediana 35,0 32,0 

Mínimo-Máximo 14-74 14-85 

 
 

0,863 

Tempo de Internação    

Média 18,7 
 

16,8 

Desvio Padrão 25,97 38,3 

Mediana 7,0 7 

Mínimo-Máximo 1-139 0-290 

 
 

0,154 

 ¤ Man-Whitney 

 

O Teste de Kolmogorov-Smirnov indicou distribuição não normal das 

vítimas quanto à idade e tempo de internação, com resultado p-valor de 

0,001 para as duas variáveis. 

Nos dados da Tabela 05, observa-se que não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significantes entre os pacientes que 
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responderam e não responderam ao SF-36 um ano após o trauma em 

relação à idade (p=0,863), assim como tempo de internação (p=0,154).  

 
4.3 Resultados relacionados às Variáveis em Estudo 
 
 
4.3.1 Escores da Escala de Coma de Glasgow 

 
 

Tabela 6- Vítimas participantes da primeira fase do estudo (n=277), 

segundo escores da ECGl. São Paulo (2006-2008). 

◊ Teste de Kolmogorov-Smirnov.  

 

 Conforme se observa nos dados da Tabela 6, os valores atribuídos às 

vítimas de TCE variam de 3 a 15 pontos, mesmo quando o melhor e pior 

escore das primeiras 72 horas foram analisados. As diferenças das médias 

nos valores observados não alcançam um ponto na escala. Além disso, as 

Escores ECGl Média Dp Mediana Mín. Máx. P◊ 

Após a Reanimação Inicial 9,9 4,4 11,0 3 15 <0,001 

       

Melhor Valor em 72h 9,2 4,9 10,0 3 15 <0,001 

Valores parciais       

Melhor resposta – ocular 2,4 1,4 3 1 4  

Melhor resposta – verbal 2,7 1,7 2 1 5  

 Melhor resposta – motora 4,2 2,2 6 1 6  

 Situações Impeditivas N %  

 Ausente 132 47,6  

 Presente 145 52,4  

Pior Valor em 72h 8,3 4,9 7,0  3 15 <0,001 

Valores parciais       

   Pior resposta – ocular 2,1  1,2 1 1 4  

   Pior resposta – verbal 2,4  1,7 1  1 5  

   Pior resposta – motora 3,8 2,3 4  1 6  

 Situações Impeditivas N %  

 Ausente 112 40,4  

 Presente 165 59,6  



 

 

 

 

 

47 

situações impeditivas foram observadas em mais da metade do grupo, tanto 

quando o pior como quando o melhor valor em 72 horas foi considerado. 

 As mais frequentes situações impeditivas observadas, tanto em 

relação ao melhor como ao pior valor da ECGl foram intubação orotraqueal 

(83% no melhor e no pior escore da ECGl) e Sedação (49,1% no melhor 

escore e 84,9% no pior escore da ECGl). 

 Valores parciais da e situações impeditivas da ECGl, após a 

reanimação inicial, não foram registrados em prontuários em grande parte 

dos casos analisados e, por isso, não estão apresentados nos resultados. 

Conforme os resultados da Tabela 6, o teste de Kolmogorov-Smirnov 

indicou distribuição não normal dos valores da ECGl analisados neste 

estudo. 

 
4.3.2 Estado Vital à Saída Hospitalar 
 
 

 
Tabela 7 – Vítimas participantes da primeira fase do estudo (n=277), 
segundo Estado Vital à Saída Hospitalar. São Paulo (2006-2008). 

 
 
 
 

   

 

Em relação ao Estado Vital à Saída Hospitalar, verificou-se que 53 

pacientes morreram, perfazendo uma taxa de mortalidade de 19,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Vital à Saída Hospitalar N % 

Sobrevida 224 80,9 

Óbito 53 19,1 

Total 277 100,0 
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4.3.3 Qualidade de Vida 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Valores Médios de domínios do SF-36 das vítimas 

participantes da segunda fase do estudo (n=73). São Paulo 

(2006-2008). 

 

 

Tabela 8- Medidas de tendência central dos domínios do SF-36 (n=73). São 

Paulo (2006-2008). 

*Relacionado de forma indireta ao outro componente74,75;◊ Teste de Kolmogorov-Smirnov. 
 

Entre os pacientes que responderam ao SF-36 um ano após o 

trauma, foi possível observar que os domínios que apresentaram menor 

escore médio foram Aspectos Físicos (50,0), Dor (62,1) e Vitalidade (65,5). 

Domínio Média DP Mediana Mínimo Máximo p◊ 
Componente Físico       
Capacidade Funcional 73,1 30,5 85 0 100 <0,001 
Aspectos Físicos 50,0 39,3 50 0 100 0,005 
Dor 62,1 28,3 62 0 100 0,175 
Estado Geral de Saúde* 80,1 17,5 87 20 100 0,011 
Componente Mental       
Aspectos Sociais 82,4 27,9 100 0 100 <0,001 

Aspectos Emocionais 80,8 32,4 100 0 100 <0,001 

Saúde Mental 68,9 19,5 76 12 100 0,080 
Vitalidade* 65,5 20,2 70 25 100 0,085 
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Os valores maiores foram encontrados nos domínios Aspectos Sociais 

(82,4), Aspectos Emocionais (80,8) e Estado Geral de Saúde (80,1) (Figura 

2 e Tabela 8). 

 Nos dados da Tabela 8, observa-se que os menores valores médios 

foram encontrados entre o componente físico e, os maiores, entre o 

componente mental. Os domínios Estado Geral de Saúde e Vitalidade, que 

apresentaram a terceira posição em relação ao maior e menor escore médio, 

respectivamente, são domínios relacionados de forma direta ou indireta com 

ambos os componentes avaliados.  

 Em relação à Tabela 8 observa-se que os domínios Estado Geral de 

Saúde, Vitalidade e Saúde Mental não obtiveram valor mínimo de zero em 

nenhuma avaliação. 

 Quanto aos Aspectos Sociais e Aspectos Emocionais, a mediana 

observada foi o valor máximo desses domínios; a maior dispersão de 

respostas ocorreu nos domínios Aspectos Físicos e Aspectos Emocionais, 

visto que apresentavam os maiores valores de desvio-padrão, 39,3 e 32,4, 

respectivamente. 

Os resultados do Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov 

indicaram distribuição normal nos domínios Dor, Saúde Mental e Vitalidade e 

não normal nos demais domínios (Tabela 8) 

 

Tabela 9- Alfa de Cronbach, segundo domínios do SF-36 (n=73).  São 

Paulo (2006- 2008) 

Domínio 
Alfa de 
Cronbach 

Aspectos Físicos 0,829 
Aspectos Emocionais 0,775 

Dor 0,867 
Capacidade Funcional 0,950 

Aspectos Sociais 0,909 
Saúde Mental 0,821 
Vitalidade 0,828 

Estado Geral de Saúde 0,741 
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Em relação à consistência interna dos questionários respondidos na 

amostra, verificou- se que todos os domínios do SF-36 apresentaram valores 

superiores a 0,7 no alfa de Cronbach; portanto, houve indicação de que o 

instrumento apresentou boa confiabilidade. O domínio Capacidade Funcional 

apresentou o maior valor, 0,950; e o Estado Geral de Saúde apresentou o 

menor valor,0,741 nesse coeficiente de confiabilidade (Tabela 9). 

 

Tabela 10– Distribuição das vítimas participantes da segunda fase do 

estudo, conforme a Mudança Percebida em seu Estado de Saúde (SF-36). 

São Paulo (2006-2008). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando as respostas da Questão 2 do SF-36, que solicitou ao 

paciente comparar e classificar sua saúde atual em relação ao período 

anterior ao trauma, nota-se que a maioria dos respondentes considerou seu 

estado de saúde melhor ou inalterado (58,9%), e 41,1% classificaram como 

pior. Das vítimas que apontaram estado de saúde melhor ou inalterado, 

46,6% indicaram a opção “Quase a mesma que antes do acidente”. 

Mudança Percebida do Estado 
de Saúde 

N % 

Melhor ou Inalterada 43 58,9 

    Muito melhor  8 10,9 

    Pouco melhor 1 1,4 

    Quase a mesma  34 46,6 

Pior 30 41,1 

    Pouco pior  21 28,8 

    Muito pior  9 12,3 
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Tabela 11- Mudança Percebida do Estado de Saúde e escores médios 
de domínios do SF-36 das vítimas participante da segunda fase do 

estudo. São Paulo (2006-2008). 
 

¤ Man-Whitney;¶ Teste t de Student; *Relacionado de forma indireta ao outro 
componente74,75. 
 

Os dados da Tabela 11 relacionam a resposta da questão 2 

do SF-36 com o valor alcançado nos domínios avaliados pelo questionário. 

Verifica-se diferença estatisticamente significante entre os que informaram 

estado de saúde pior e melhor ou inalterado em todos domínios do SF-36, 

exceto o domínio Vitalidade. 

 

Estado de Saúde 

Melhor ou Inalterado Pior Domínios SF-36 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

p 

Componente Físico      

Capacidade funcional 86,6 20,0 53,7 32,7 <0,001¤ 
Aspectos físicos 70,9 32,7 20,0 26,6 <0,001¤ 
Dor 73,1 23,1 46,4 28,1 <0,001¶ 
Estado geral* 87,0 10,8 70,3 20,4 <0,001¤ 

Componente Mental      

Aspectos sociais 93,6 12,9 66,2 35,2 <0,001¤ 

Aspectos emocionais 94,6 14,4 61,1 40,2 <0,001¤ 

Saúde mental 75,3 13,8 59,7 22,8  0,002¶ 
Vitalidade* 69,4 17,5 58,8 22,7 0,057¶ 
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4.4 Relações entre as Variáveis em Estudo 

 

Tabela 12- Comparação entre escores da ECGl e Estado Vital à 

Saída Hospitalar das vítimas participantes da primeira fase do estudo 

(n=277).São Paulo (2006-2008). 

 

Valores da ECGl 
Óbito 
(n=53) 

Sobrevida 
 (n=224) p¤ 

Após a reanimação inicial 6,71 10,62  
Desvio-padrão 4,06 4,16 
Mediana 6 12,5 
Mínimo- Máximo 3-15 3 -15 

<0,001 

Melhor Escore de ECGl  4,88 10,25  
Desvio-padrão 2,82 4,77 
Mediana 3 13 
Mínimo- Máximo 3 -14 3-15 

<0,001 

Pior Escore de ECGl 4,13 9,26  
Desvio-padrão 2,49 4,87 
Mediana 3 11 
Mínimo- Máximo 3 -14 3 -15 

<0,001 

¤Man-Whitney. 

 

 Nos dados da Tabela 12, verifica-se que houve diferença 

estatisticamente significante entre os pacientes sobreviventes e não 

sobreviventes em relação a todos os valores da ECGl analisados neste 

estudo. 
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Figura 3 - Curvas ROC de escores da ECGl para Estado Vital à Saída 

Hospitalar, em vítimas participantes da primeira fase do estudo (n=277). 

São Paulo (2006-2008). 

 

Tabela 13- AUCs (ROC) para o ECGl e Estado Vital na Saída 

Hospitalar, em vítimas participantes da primeira fase do estudo (n=277).  

São Paulo (2006-2008). 

ECGl Área (erro-padrão) 
Intervalo de 

confiança de 95% 
para as áreas 

Teste de 
comparação 
das curvas 
ROC (valor p) 

Após 
Reanimação 

Inicial 
0,747 (0,037) 0,675-0,819 

Melhor Escore  0,791 (0,029) 0,735-0,848 

Pior Escore 0,782 (0,029) 0,724-0,839 

0,407 
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Observa-se pelo p valor apresentado nos dados da Tabela 13 que 

não houve diferença significativa entre as AUCs da ECGl, após a 

reanimação inicial, melhor e pior escore da ECGl nas primeiras 72 horas 

(p=0,407). Nota-se ainda nessa tabela que as AUCs variaram entre 0,747 e 

0,791,  e, portanto, não houve indicação de boa capacidade discriminatória 

para  Estado Vital à Saída  Hospitalar com os três valores de ECGl testados 

neste estudo. 

Além disso, conforme se observa na Figura 3, embora as áreas sejam 

próximas, o escore da ECGl atribuído, após a reanimação inicial apresenta 

desempenho visualmente diferente. Enquanto as curvas relacionadas ao 

melhor e pior resultado da ECGl cursam bem próximas, a curva do valor 

após a reanimação cruza as demais e apresenta, inicialmente, um tracejado 

abaixo e, na parte final, um tracejado ligeiramente acima em relação ás 

demais.  

 

Tabela 14- Coeficientes de correlação e valores de p entre os escores da 

ECGl e domínios do SF-36, de vítimas participantes da segunda fase do 

estudo (n=73). São Paulo (2008-2009). 

Domínios 
Após a 

Reanimação 
Inicial 

Melhor 
Resultado 

Pior  
Resultado  

Componente Físico    
Capacidade 
Funcional§ 

0,256 (0,029) 0,304 (0,009) 0,374 (0,001) 

Aspectos Físicos§ 0,298 (0,011) 0,286 (0,014) 0,343 (0,003) 
Dor þ 0,161 (0,175) 0,228 (0,052) 0,242 (0,039) 

Estado Geral de 
Saúde*§ 

0,171 (0,147) 0,243 (0,038) 0,253 (0,031) 

Componente 
Mental 

   

Vitalidade* þ 0,170 (0,150) 0,112 (0,347) 0,142 (0,232) 
Aspectos Sociais§ 0,280 (0,016) 0,338 (0,003) 0,307 (0,008) 

Aspectos 
Emocionais§ 

0,161 (0,174) 0,131 (0,269) 0,219 (0,063) 

Saúde Mental þ 0,173 (0,142) 0,190 (0,107) 0,234 (0,046) 
*Relacionado de forma indireta ao outro componente74,75;§ Teste de Correlação de 
Spearman; þ Teste de Correlação de Pearson. 
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Considerando ainda os 73 pacientes que responderam ao 

questionário sobre qualidade de vida, observou-se uma correlação positiva 

fraca, porém estatisticamente significativa entre os escores da ECGl e 

alguns domínios do SF-36. O escore da ECGl estabelecido, após a 

reanimação inicial apresentou correlação significativa com três domínios do 

SF-36 (Capacidade Funcional, Aspectos Físicos e Aspectos Sociais), e o 

pior valor da ECGl alcançou significância em seis domínios (Capacidade 

Funcional, Aspectos Físicos, Dor, Estado geral de Saúde, Aspectos Sociais 

e Saúde Mental).  

Os domínios Vitalidade e Aspectos Emocionais não se 

correlacionaram com nenhum dos valores de ECGl, porém os domínios 

Capacidade Funcional, Aspectos Físicos e Sociais correlacionaram-se com 

os três escores de ECGl analisados. 

O escore da ECGl determinado após a reanimação inicial ,o melhor e 

o pior valor da escala nas primeiras 72 horas, correlacionaram-se com mais 

domínios do Componente Físico do SF-36.  

 

Tabela 15- Coeficientes de correlação de Spearman e valores de p para os 

escores de ECGl e Mudança Percebida do Estado de Saúde (SF-36) das 

vítimas participantes da segunda fase do estudo (n=73). São Paulo (2006- 

2008). 

ECGl 
Após 

Reanimação 
Inicial 

Melhor 
Resultado 

Pior 
 Resultado  

Mudança 
percebida do 

estado de saúde  
0,299 (0,010) 0,315 (0,007) 0,426 (<0,001) 

 

Observa-se correlação positiva e estatisticamente significante entre os 

valores de ECGl (após a reanimação inicial, melhor e pior resposta dentro 

das primeiras 72 horas) e a Mudança Percebida do Estado de Saúde 

(Tabela 15). 

Na análise dos três coeficientes de correlação, nota-se que o pior 

escore da ECGl apresentou correlação mais forte em relação aos demais. 
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Figura 4- Curvas ROC de escores da ECGl para Mudança Percebida do 

estado de Saúde em vítimas participantes da segunda fase do estudo 

(n=73). São Paulo (2006-2008). 

 

Tabela 16- AUCs (ROC) para o ECGl e Mudança Percebida no Estado de 

Saúde em vítimas participantes da segunda fase do estudo (n=73). São 

Paulo (2006 -2008). 

ECGl 
Área 

(erro- padrão) 

Intervalo de 
confiança de 95% 
para as áreas 

Teste de 
comparação 
das curvas 
ROC (valor p) 

Após 
Reanimação 
Inicial 

0,631 (0,069) 0,497-0,766 

Melhor Escore 0,657 (0,066) 0,529-0,786 

Pior Escore 0,712 (0,062) 0,590-0,834 

0,056 
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 Em relação ao poder preditivo da ECGl para Mudança Percebida do 

Estado de Saúde, um ano após o trauma, houve indicação de que os três 

escores estudados apresentaram AUCs similares (p> 0,05), embora o valor 

de p observado (p=0,056) encontre-se próximo ao nível de significância 

estatística estabelecido (p< 0,05). O pior valor da ECGl dentro da primeiras 

72 horas pós-trauma apresentou maior área sob a curva (Figura 4 e Tabela 

16). 

 Na análise visual das curvas ROC, Figura 4, observa-se que o 

tracejado da curva relacionado ao pior resultado da ECGl manteve-se 

próximo dos demais traçados, porém sempre foi representado mais próximo 

ao canto esquerdo da gráfico. Já o traçado resultante da ECGl pontuado, 

após a reanimação, apresentou regiões específicas da curva que superaram 

e foram superadas pela curva relacionada ao melhor resultado da ECGl nas 

primeiras 72 horas. 

  Ainda em relação à curva da ECGl, após a reanimação inicial, vale 

ressaltar que em seu tracejado inicial, referente aos pontos de corte 

estabelecidos nas mais baixas pontuações da escala, observa-se uma 

região onde ela é superada pela referência da curva. 

 Comparando-se os resultados da curva ROC relacionados à 

mortalidade (Figura 3 e Tabela 13) e a mudança percebida do estado de 

saúde (Figura 4 e Tabela 16), pode-se afirmar que a AUC foi sempre maior, 

o erro-padrão menor e o intervalo de confiança foi mais estreito quando a 

mortalidade foi analisada. Por essa razão, pode-se afirmar que a ECGl 

discriminou melhor os indivíduos quando se analisou mortalidade, assim 

como os resultados obtidos em relação a essa variável dependente foram 

mais precisos, pois as regiões de incerteza quanto às verdadeiras áreas das 

curvas foram menores. 
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5 Discussão 

 

 É estimado em países desenvolvidos que a incidência do TCE atinge 

200 pessoas a cada 100.000 da população de risco por ano. Mas esta 

estimativa é feita baseada em dados de pacientes admitidos em hospitais2, 

assim como os utilizados na atual investigação. Em São Paulo, em 1997, a 

taxa de internação por TCE foi de 0,36 a cada 1.000 habitantes16. 

 Algumas das especificidades da casuística deste estudo podem ser 

relacionadas à abordagem de pacientes internados em hospital de referência 

de trauma na cidade de São Paulo, porém observa-se também a presença 

das características das vítimas de TCE em geral. 

Em relação ao gênero, a literatura aponta que o maior risco de sofrer 

trauma é do sexo masculino. Sabe-se que entre as vítimas de TCE esse 

predomínio acentua e atinge a proporção de duas vezes ou mais homens do 

que mulheres 2, 16, 56, 57,91. Isto pode ser observado na casuística analisada. 

  Na população em geral, existem três picos etários de maior 

incidência de TCE, que incluem o início da infância, final da adolescência e 

início da vida adulta e toda a fase de senescência2.  

 Embora tenham sido excluídas as vítimas de TCE com idade abaixo 

de 14 anos, no presente estudo observou-se que a maioria dos participantes 

era jovem, de 14-34 anos, evidenciando o pico etário do final da 

adolescência e início da vida adulta. 

 Um estudo recente, realizado no Canadá no período de 1992-1993 e 

2001-2003, identificou que, em relação à faixa etária, houve um declínio na 

frequência de hospitalização entre jovens adultos (16-25 anos) com TCE, 

porém nenhuma mudança ocorreu em adultos de 66 anos ou mais. Estas 

mudanças resultaram no aumento da idade média dos pacientes, que 

passou de 24 anos para 41 anos56. Resultados da atual pesquisa parecem 

estar indicando a mesma tendência, quando comparados com  estudos 

anteriores que analisam a idade de vítimas de TCE16,54. 

  Nos últimos 20 anos, o aumento de idade da população, em geral, 

tem influenciado na epidemiologia do trauma, diminuindo a frequência de 

acidentes de trânsito e aumentando os acidentes que ocorrem dentro de 
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casa 4. No Brasil, entre as internações hospitalares do Sistema Único de 

Saúde, a queda é o mais frequente tipo de causa externa, seguida pelos 

acidentes de transporte92,93.  

Nas grandes cidades brasileiras, as agressões são destaques entre 

as causas externas, entretanto a casuística restrita às vítimas de trauma 

contuso deste estudo limitou a participação de vítimas de violência, visto que 

lesões penetrantes predominam nesses casos93,94. 

 No TCE, acidentes por veículos motorizados são uma das causas 

importantes de óbito6,33. Mas em razão do aumento da idade da população, 

as quedas vêm se destacando, como responsáveis, por aproximadamente, 

90% dos TCE que envolvem idosos de 86 anos ou mais56.  

  Na amostra, os acidentes de transporte foram responsáveis pela 

maioria das vítimas, seguidos pelas quedas; isto pode estar relacionado à 

idade média dos participantes, adultos jovens que constituem população de 

risco para esse tipo de causa externa2,56. Há também que se considerar que, 

no Brasil, os acidentes de transporte são em relação às quedas uma  causa 

mais frequente de mortalidade, provavelmente, pela  maior gravidade de 

suas vítimas93. 

É esperado que menos de 10% de pessoas hospitalizadas com um 

TCE tenham um trauma, considerado grave ou ameaçador à vida57, 

diferente do encontrado. Na casuística deste estudo, foi bem mais elevado o 

percentual da amostra que teve indicação de trauma grave (40,8% pela 

ECGl e 50,2% pelo MAIS/cabeça). Esta característica pode estar 

relacionada ao local de realização do estudo, um centro de referência em 

atendimento de vítimas de trauma e, como o local de outras  

investigações33,95-97, atende vítimas mais graves, conforme previsto nos 

sistemas de atendimento ao trauma.  

Nesta investigação, 40,8% da casuística apresentaram indicação de 

TCE grave pela ECGl quando considerado o valor designado, após a 

reanimação inicial da vítima. Assim como em outras investigações24,55, o 

MAIS/cabeça apresentou algumas divergências de resultados, indicando 

maior frequência de TCE grave e moderado, quando comparado à indicação 

da ECGl. Provavelmente, pacientes com lesões graves e moderadas, no 
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início não apresentaram alteração de consciência que permitisse a 

identificação da gravidade da lesão. 

Isto pode ser em razão dos efeitos do TCE nem sempre serem 

imediatos.  A lesão encefálica no trauma é resultado de um processo que se 

inicia no evento traumático e termina, após a evolução de lesões 

secundárias. Grande parcela da lesão neuronal, após um TCE ocorre na 

progressão de lesões secundárias, como o aumento do volume 

encefálico22,98.  

A progressão das lesões encefálicas, como de hematomas 

intracranianos, pode se iniciar horas após o trauma, resultando na 

deterioração clínica do paciente. A perda da consciência momentânea, 

seguida por um intervalo lúcido e rebaixamento do nível de consciência, é 

uma manifestação clínica do processo dinâmico da lesão encefálica. O 

fenômeno também é descrito na literatura como “talk and die” e pode 

explicar casos em que vítimas com lesões graves, assim como um 

hematoma subdural, apresentam indicação de TCE leve pelo valor da ECGl, 

após reanimação inicial43,98,99.  

 Pacientes de trauma com lesões graves têm maior risco de morrer do 

que obter transferência ou alta21, sua mortalidade está geralmente 

relacionada à presença e progressão das lesões encefálicas3,4,100.  

 Os resultados indicam que a mortalidade hospitalar das vítimas 

atingiu 19,1%, um percentual elevado se considerarmos outras informações 

que indicam mortalidade hospitalar no Sistema Único de Saúde, por 

traumatismo intracraniano, em 2009 de 10,12% e 11,09% no Brasil e São 

Paulo, respectivamente 93 e 13% de mortalidade hospitalar em um centro de 

trauma nos EUA, no intervalo de 10 anos55.  

 Ainda assim, observou-se mortalidade mais elevada a encontrada, 

descrita em estudo brasileiro realizado em um único centro, no intervalo de 

tempo de um ano (22,9%)97. 

 Familiares e cuidadores informaram após um ano de trauma, que 

5,7% das vítimas faleceram após à saída hospitalar 

 Segundo Harrison- Felix et al. (2009), uma pessoa com TCE tem risco 

de falecer, após um ano de trauma em uma proporção de 1,5 mais vezes do 
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que uma pessoa sem TCE. Além de que, a expectativa de vida de uma 

vítima com sobrevida até um ano pós-trauma, é reduzida em até 4 anos em 

relação a população geral101.  

  Os valores da ECGl relacionam-se  com a mortalidade; os escores 

baixos podem indicar mortalidade e escores elevados, sobrevida29,31,33,36,102. 

 Como esperado e visto na literatura55,103,104, os pacientes avaliados 

que faleceram apresentaram em relação aos sobreviventes um menor valor 

médio na ECGl. Diferença estatisticamente significante entre vivos e mortos 

foi observada em relação aos três valores da ECGl analisados (p≤ 0,001). 

  Nos resultados, observou-se que as vítimas que faleceram até a 

saída hospitalar, o valor médio da ECGl, após a reanimação inicial, foi maior 

do que o melhor e pior valor das 72 horas pós-trauma (6,71 frente a 4,88 e 

4,13).  Entre os pacientes que sobreviveram, o valor médio após a 

reanimação inicial foi aproximado ao da média do melhor valor atribuído nas 

primeiras 72 horas (10,62 frente a 10,25). Essas observações são 

resultantes do rebaixamento de consciência apresentado, após a 

reanimação inicial de uma parcela dos indivíduos que morreram, o grupo de 

sobreviventes manteve o nível de consciência mais estável nas primeiras 

horas pós-trauma. 

  O fato pode estar relacionado, como citado anteriormente, à 

precocidade da avaliação após a reanimação inicial que não capta a 

progressão das lesões encefálicas58. Pesquisadores italianos apontam que a 

prevalência de lesões encefálicas, após o trauma, pode ser relacionada com 

a queda de escores das ECGl, se forem consideradas avaliações em 

diferentes momentos, depois da reanimação inicial que acompanhem a 

progressão das lesões26. 

 Em estudo que também avaliou escores da ECGl, mas em pacientes 

de TCEC grave, os valores de ECGl inicial entre os que faleceram ou não, 

não apresentaram diferença estatística. Mas entre os pacientes que 

sobreviveram, prevaleceu um aumento do escore com o passar do tempo. O 

valor médio da ECGl nas vítimas sobreviventes teve um aumento de 1,25 

pontos, após 12 horas da admissão e 2,14 pontos, após 24 horas32. 
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Nos estudos que avaliam o desempenho de ECGl pela curva ROC, 

encontram-se, além do desfecho mortalidade hospitalar, a  presença de 

alterações em tomografias, intervenções neurocirúrgicas, intubação 

endotraqueal e tempo de permanência em unidade de cuidados intensivos. 

 A ROC é muito utilizada em estudos para se comparar o 

desempenho de escores gerais e parciais da ECGl (Abertura ocular, Melhor 

resposta verbal e melhor resposta motora)30,33,36,38,40. Análises da 

capacidade discriminatória da ECGl são realizadas também para verificar 

seu desempenho em diferentes  momentos de avaliação e para comparar  

seu desempenho frente a outros modelos prognósticos, como a 

probabilidade de sobrevida oferecida pelo TRISS33,36,37.  

No presente estudo, os três escores da ECGl analisados 

apresentaram desempenho similar para estimar Estado Vital à Saída 

Hospitalar  com valores da AUC que variaram de  0,747  a  0,791. 

A similaridade entre escores da ECGl avaliados em diferentes 

momentos da assistência para discriminar mortalidade hospitalar já foi 

descrita em estudo americano. Escores em três momentos distintos, do 

atendimento pré-hospitalar, da chegada hospitalar e após a admissão 

hospitalar, apresentaram capacidade discriminatória similar para prever 

mortalidade, porém mostraram AUCs maiores do que as descritas no 

presente estudo (0,84 para os três momentos avaliados)36. 

Os valores de AUCs dos escores da ECGl para mortalidade hospitalar 

nos resultados do atual estudo foram menores do que  descrito na literatura, 

porém um estudo de origem indiana mostrou valor similar33 .  

Para esse estudo, o valor da AUC foi de 0,79633, e outros realizados 

no continente norte-americano (um canadense e cinco americanos), a 

capacidade discriminatória da ECGl para mortalidade hospitalar apresentou 

valores de AUC acima de 0,8, atingindo o valor de 0,89 quando foram 

analisados os valores da ECGl pré-hospitalar de vítimas atendidas em centro 

de referência de trauma30,36-38,40,89. 

A visualização das estimativas de sensibilidade e especificidade, 

apresentadas por meio da curva ROC permitem uma imediata comparação 
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de desempenhos entre diferentes testes. Nesses casos, a comparação de 

duas ou mais curvas ocorre pela comparação das AUCs88.  

 Por meio da visualização das três curvas nos resultados, nota-se que 

as curvas do melhor e pior valor da ECGl inicialmente possuem uma área 

superior à curva do valor após a reanimação, porém em sua progressão, 

esta cruza ambas e supera-as. 

 Segundo Martinez, a situação em que as curvas se cruzam, deve ser 

analisada com atenção, já que as AUCs podem ser iguais; no entanto, seus 

testes diagnósticos podem apresentar desempenhos diferentes, conforme o 

ponto de corte88.  

 Pela visualização da Figura 3, pode-se observar que embora as AUCs 

sejam similares, os valores mais baixos da ECGl (parte inicial da curva) 

tiveram maior poder discriminatório, quando foram considerados o melhor e 

pior valor, das primeiras 72 horas. Mas, quando escores altos da ECGl foram 

considerados, o valor após a reanimação inicial apresentou melhor 

desempenho frente aos outros escores desse indicador. 

 A diferença do desempenho da ECGl para estimar Estado Vital à 

Saída Hospitalar visualmente identificado suscita novas análises que 

comparem as curvas em regiões de sua extensão, segundo as intersecções 

e as distâncias entre seus conjuntos, caso se queira explorar a capacidade 

discriminatória das diferentes pontuações da escala.  

   No seguimento dos participantes da casuística desta investigação, 

além dos óbitos (24,8%), 48,8% das vítimas não participaram da segunda 

fase do estudo, quando a qualidade de vida das vítimas foi avaliada pela SF-

36. Não obstante, a comparação das vítimas sobreviventes que participaram 

ou não da segunda fase do estudo evidenciou que o grupo que permaneceu 

em seguimento, apresentava similaridade ao inicial na distribuição quanto a 

sexo, idade, gravidade do TCE (tanto pela ECGl como pelo MAIS/cabeça), 

destino após alta e tempo de internação. Diferença entre os dois grupos foi 

observada apenas em relação à causa externa do TCE, havendo maior 

frequência de acidentes de transporte entre os que participaram.  

 Só uma vítima de agressão participou na segunda fase do estudo, 

este tipo de causa externa além de estar relacionado a alta mortalidade no 
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TCE, é acompanhado de conflitos inter-pessoais, desordens de saúde 

mental e processos criminais105, estes fatos  podem ter interferido no retorno 

do paciente, um ano após o trauma. 

 É esperado que pacientes que apresentaram TCE, possuam uma 

qualidade de vida diferente daquela encontrada na população em geral, em 

razão das deficiências residuais desse tipo de lesão80, porém com o passar 

do tempo melhoras são observadas, e essa diferença tende a ser 

amenizada106,107. 

 Ao avaliar os resultados dos domínios do SF-36 dos pacientes que 

foram avaliados após um ano do TCEC, pode-se verificar que os mais altos 

valores estavam presentes nos domínios: Aspectos Sociais, Aspectos 

Emocionais e Estado Geral de Saúde. Domínios relacionados, direta ou 

indiretamente, ao componente mental do instrumento. Escores mais baixos 

foram encontrados nos domínios do componente físico (Aspectos Físicos e 

Dor), além de Vitalidade, componente mental relacionado indiretamente ao 

domínio físico. 

 Os resultados corroboram com o estudo realizado com pacientes, 

após um ano de traumas múltiplos, cujos domínios do SF-36 também 

relacionados ao componente mental (Aspectos Sociais, Aspectos 

Emocionais e Saúde Mental) apresentaram maior escore médio, e escores 

mais baixos foram encontrados nos mesmos domínios do presente estudo80.  

 Oliveira e Sousa (2003), ao aplicarem o instrumento em motociclistas 

brasileiros, vítimas de ocorrências de trânsito, em um intervalo de tempo 

pós-trauma semelhante, não encontraram esta diferença entre os domínios 

dos componentes mentais e físicos, porém como nos resultados do atual 

estudo, os domínios Aspectos Sociais e Aspectos Emocionais mostraram 

valores elevados; e Dor e Aspectos Físicos tiveram os menores valores em 

relação aos demais61.  

Vítimas de TCE em razão da abrangência das funções do sistema 

nervoso apresentam deficiências que se caracterizam por ocasionar perdas, 

tanto física como mental, sendo a capacidade mental dos pacientes alterada 

não só na área cognitiva, mas também comportamental. Sobre essa 

combinação das deficiências físicas e mentais, vários estudos vêm 
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enfatizando a predominância da deficiência mental no quanto a pessoa 

vítima de TCE é incapaz de desempenhar suas funções ou seu papel 

social77,79,106,108,109.Entretanto, após um ano, a maioria das vítimas 

sobreviventes apresenta uma boa recuperação após TCE 66,110 e o tempo de 

um ano de recuperação pode ter modificado as consequências do TCE, 

inicialmente, observadas. 

 O período de intensa recuperação pós-trauma ocorre nos primeiros 3 

meses, e este intervalo de tempo deve ser aproveitado para alcançar o 

máximo de progresso no processo de reabilitação, que pode ter duração de 

meses a anos54,66. 

 O período que a maioria das vítimas atinge seu mais alto nível de 

capacidade funcional e resultados favoráveis em relação ao retorno à 

produtividade, foi evidenciado na literatura científica no intervalo de 6 meses, 

porém melhorias, em uma parte expressiva das vítimas são observadas até 

um ano após o TCE107,110. Estima-se que, um ano após o trauma, a maioria 

das vítimas já tenha retornado a exercer alguma atividade produtiva110. Além 

disso, a percepção de bem-estar após o TCE está relacionada com a 

familiaridade das vítimas diante de sua nova condição de saúde, da 

convivência e adaptação às alterações vindas com o trauma111.   

 Os escores dos domínios apresentaram uma variação de 50 a 82,4. 

No estudo que incluiu motociclistas brasileiros, vítimas com TCE foram 

analisadas separadamente das demais e apresentaram valores de 73,5 a 

88,53 nos domínios. Esses valores, superiores aos observados neste 

estudo, podem estar relacionados à menor gravidade das vítimas, visto que 

só cerca de 10% da casuística apresentaram trauma moderado e grave 

(Injury Severity Score >15)61. 

 Diferenças podem ser observadas entre os escores dos domínios do 

SF-36, se levarmos em consideração a gravidade do trauma. Pacientes com 

TCE grave apresentam valor médio diferente das vítimas de traumas leves 

ou moderados80. 

 Andelic, Hammergren e Bautz-Holter et al. (2005) aplicaram o SF-36 

em vítimas de TCE leve a moderado na Noruega, e encontraram que após 

10 anos de trauma, os domínios com maior valor eram: Capacidade 



 

 

 

 

 

66 

Funcional, Aspectos Sociais e Aspectos Emocionais, porém, de forma similar 

à atual investigação, os domínios Vitalidade, Aspectos Físicos e Dor 

apresentaram os mais baixos escores77.  

 Em estudo recente com vítimas de TCE leve, verificou-se que nessa 

população os domínios com os maiores escores foram: Capacidade 

Funcional; Aspectos Sociais e Estado Geral de Saúde; o domínio Aspectos 

Emocionais foi o que teve menor escore. A semelhança com nossos 

achados foi no domínio Aspectos Sociais que manteve um escore elevado79.  

 Findler (2001) ao avaliar a confiabilidade e validade do SF-36 para 

pacientes com TCE, identificou que o instrumento embora apresente uma 

consistência interna elevada para pacientes de todas as gravidades, entre os 

pacientes de TCE leve o questionário correlacionou-se mais com outras 

medidas no teste de validade do que entre os traumas moderados a 

graves68.  

 Para que instrumentos de medida em saúde apresentem consistência 

interna, o valor de alfa de Cronbach deve exceder 0,790,112. Na atual 

pesquisa, os valores de alfa dos domínios do SF-36  variaram entre 0,775 e 

0,950, indicando  que o instrumento foi confiável. 

Não há instrumento específico para avaliação de QV após TCE, 

porém existem escalas que avaliam funções cognitivas, comportamentais, 

psicológicas, funcionais e ocupacionais de forma isolada. Apenas um 

instrumento é utilizado para capturar a satisfação da vítima de TCE diante da 

vida após o trauma, o Satisfaction with Life Scale113. Este é um instrumento 

de avaliação global que tem se associado a escores da ECGl na sala de 

emergência114,115. 

 As desvantagens de se utilizar um instrumento genérico para 

avaliação de QV relacionada à saúde, como o SF-36, é que este não tem 

capacidade de reconhecer todos aspectos presentes em afecções 

específicas, porém permite fazer comparações entre diferentes tipos de 

amostra73.  

 Atualmente, não há publicações que divulguem os escores médios do 

SF-36 na população geral brasileira, para que seja possível fazer uma 

comparação com a amostra do estudo. Mas uma pesquisa brasileira que 
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aplicou o instrumento em 206 caminhoneiros de rodovias federais do País 

descreveu pontuações superiores que o presente estudo, em todos os 

domínios do instrumento. A variação dos escores dos domínios foi de 80,78 

a 94,83116.  

 Ao correlacionar os escores da ECGl com  domínios do SF-36, notou-

se que estes possuem uma correlação fraca a moderada com parte dos 

domínios da SF-36. O pior valor dentro das primeiras 72 horas foi o que 

apresentou associação com o maior número de domínios da SF-36 (6 dos 8 

domínios). 

 Um fraco desempenho da ECGl para estimar desfecho também foi 

relatado em investigação que analisou retorno à produtividade 5 anos, após 

o TCE e identificou ausência de associação entre essas variáveis117.  

Estudo que analisou a SF-36 perante a ECGl não foi encontrado; no 

entanto, a análise do comportamento de diferentes índices de gravidade 

para predição de incapacidade e integração social da vítima de TCE 

verificou que a ECGl foi um dos índices que estava mais associado com 

estas duas características, após um ano do trauma118. 

 Ao observar as diferenças em domínios do SF-36 entre pacientes com 

diferentes gravidades de TCE, um estudo americano encontrou que vítimas 

com lesão pontuadas pelo Abbreviated Injury Scale 5 ou 6, consideradas um 

trauma grave, tiveram um escore mais baixo em domínios do SF-36, em 

relação a aqueles com lesão pontuadas com valores iguais  ou menores  

que 480.   

 Achado recente em relação à gravidade do trauma percebida pelo 

paciente e qualidade de vida 6 meses pós-trauma, encontrou que a 

gravidade do trauma percebida pelo paciente influi mais na QV pós-trauma, 

do que a gravidade do trauma estimada por indicadores anatômicos, como o 

Injury Severity Score. Os resultados da pesquisa americana sugerem que a 

expectativa do paciente frente à lesão exerce um papel mais importante na 

recuperação pós-trauma do que a real gravidade da lesão69.  

 Para avaliar a percepção da vítima, além dos resultados por domínios, 

o SF-36 possui uma questão que serve como indicador e sumariza o 

impacto que alterações de saúde podem trazer ao indivíduo. Esta não faz 
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parte da avaliação de nenhum domínio, porém no atual estudo apresentou 

associação com todos os domínios da SF-36 exceto Vitalidade 90, 75,76 e 

ofereceu um panorama das percepções do paciente, frente à saúde atual em 

relação ao período que antecedeu ao trauma. 

 Nessa avaliação, verificou-se que a maioria (58,9%) considerou sua 

condição de saúde melhor ou inalterada; no entanto, somente cerca de 12% 

indicaram melhoria de sua condição. 

  Nesta investigação, a maioria das vítimas de trauma pode ter 

restabelecido seu estado de saúde após um ano ou este período foi 

suficiente para sua adaptação às condições pós-trauma, como visto em 

outros estudos80,110. 

No estudo brasileiro com vítimas motociclistas com e sem TCE, a 

maioria (88,23% e 84,09%, respectivamente) considerou seu estado de 

saúde melhor ou inalterado em relação ao período que antecedeu ao 

trauma61.  

 Após o TCE poucas vítimas têm relatado melhor qualidade de vida 

pós-trauma119 Isto em razão de diversas alterações desencadeadas pelo 

trauma, estudo qualitativo que investigou a percepção dos pacientes entre 1 

e 10 anos, após o TCE encontrou que muitos apresentavam queixas em 

relação ás dificuldades na comunicação, mudanças na aparência física, por 

causa de cicatrizes ou ganho de peso, perda do sentido da vida e das 

condições que tinham antes do trauma, além de reações negativas no 

convívio com outras pessoas.  

 Ao avaliar o desempenho dos valores da ECGl para mudança 

percebida do estado de saúde pós-TCE pela curva ROC, o pior valor da 

ECGl dentro das primeiras 72 horas foi que manteve maior AUC, apesar dos 

escores estudados apresentarem AUCs similares, com significância 

estatística próxima ao que foi estabelecido (p=0,056).  

 Este resultado não nos permite simplesmente interpretar que não há 

diferença entre os valores da ECGl, mas, sim, afirmar que são fracas as 

evidências em relação aos três valores possuírem valor preditivo similar. 

Esse resultado e os das correlações apresentadas nos dados das Tabelas 

14 e 15, suscitam mais estudos que explorem o poder preditivo da 
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pontuação do pior valor da ECGl nas primeiras 72 horas pós-TCE em 

relação às consequências a longo prazo. 

 Ao realizar a análise visual do gráfico da Figura 4, ressalta se que, 

apesar de próximas, as curvas se cruzam em diversos intervalos, além disso 

verifica-se que inicialmente a curva do valor da ECGl atribuído, após a 

reanimação inicial, encontra-se abaixo da linha diagonal do gráfico. Esta é 

uma linha hipotética que mostra a relação entre as taxas de verdadeiros 

positivos e falsos positivos se os escores não produzissem informação 

alguma sobre o prognóstico das vítimas87. Isto sugere que baixos escores no 

período após a reanimação inicial podem não conter capacidade 

discriminatória para mudança percebida do estado de saúde após um ano 

de TCEC.  

 Em relação aos resultados observados nesta investigação cabe 

considerar algumas limitações relacionadas à necessidade de análises 

complementares. Somente o TCE foi considerado entre as lesões, portanto, 

a interferência de outras lesões corpóreas no resultado da ECGl não foi 

explorada. A mesma consideração cabe em relação às intervenções que as 

vítimas foram submetidas nas primeiras 72 horas pós-trauma . A ausência 

de dados sóciodemográficos, tais como, escolaridade, religião, estado civil e 

ocupação principal não permitiram complementar a caracterização da 

população e a análise em relação à variável dependente qualidade de vida 

pós-trauma.   . 

 Apesar das limitações citadas, este estudo trouxe mais uma 

contribuição para a investigação do comportamento da ECGl e sua aplicação 

em diferentes momentos da assistência, como indicador de desfecho após o 

TCEC.  

 Acrescenta-se que, os resultados gerados na segunda fase do 

estudo, ofereceram um panorama geral de como a QV do indivíduo vítima de 

TCEC de diferentes gravidades pode-se apresentar tanto pela avaliação de 

aspectos multidimensionais como pela perspectiva do próprio paciente. 
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 6 Conclusões 

 

O presente estudo analisou 277 vítimas de TCEC de diferentes 

gravidades e permitiu as conclusões apresentadas a seguir. 

Em relação ao Estado Vital à Saída Hospitalar pode-se concluir que 

os escores da ECGl, após reanimação inicial, assim como, os piores e os 

melhores escores das vítimas nas primeiras 72 horas pós-trauma 

apresentaram desempenho similar para prognosticar esse tipo de desfecho 

(p= 0,407 na comparação das AUCs). Além disso, os três valores dessas 

áreas (0,747; 0,791 e 0,782) evidenciaram capacidade discriminatória 

moderada para estimar Estado Vital à Saída Hospitalar. 

Quanto à qualidade de vida, após um ano do trauma, pode-se afirmar 

que houve uma fraca associação positiva entre alguns domínios da SF-36 e 

os resultados da ECGl, assim como entre os escores desse último 

instrumento e a Mudança Percebida no Estado de Saúde pós-trauma pela 

vítima. A análise comparativa das curvas ROC relacionadas a esse desfecho 

resultou em p = 0,056, indicando, portanto similaridade na capacidade 

discriminatória dos valores da ECGl. As AUCs do pior e do melhor resultado 

da ECGl nas primeiras 72 horas e também depois da reanimação inicial das 

vítimas mostraram um modesto desempenho desse indicador para 

discriminar indivíduos, conforme a Mudança Percebida no Estado de Saúde 

pós-trauma (0,631; 0,657 e 0,712). 

 Finalizando, os resultados apontaram que, qualquer um dos três 

valores da ECGl analisados, melhor, pior das primeiras 72 horas e também 

após a reanimação inicial das vítimas, pode ser utilizado para prognosticar 

resultados a curto (Estado Vital à Saída Hospitalar) e longo prazos (QV após 

um ano do trauma), tratando-se de um indicador que apresenta um 

desempenho aquém do desejável. Esses resultados evidenciaram a 

fragilidade da ECGl, como indicador da gravidade do TCE, mesmo quando 

diferentes avaliações realizadas durante a evolução da vítima pós-trauma 

são consideradas. 
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Anexos 
 

Anexo A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Concordo em participar, voluntariamente, da pesquisa “Amnésia pós-

traumática de longa duração: fatores relacionados e qualidade de vida pós-

trauma” que tem por finalidade conhecer melhor as conseqüências do 

trauma, principalmente as alterações de memória que são freqüentes nos 

casos de trauma craniano, e avaliar a qualidade de vida das vítimas após o 

acidente. Sei que serei avaliado diariamente durante minha internação 

hospitalar, por meio de entrevista e observação. Estou ciente que serei 

entrevistado novamente cerca de um ano após o acidente em retorno 

ambulatorial. Estou esclarecido também que a pesquisa não trará nenhum 

risco ou ônus financeiro e que posso retirar-me a qualquer momento, sem 

que isto resulte em prejuízo para o meu tratamento. Sendo assim, autorizo a 

utilização das informações necessárias para a realização e divulgação desse 

trabalho científico, desde que minha identificação pessoal seja mantida em 

sigilo. Minhas dúvidas foram satisfatoriamente esclarecidas e estou 

assinando este termo de consentimento livre e esclarecido indicando meu 

desejo de participar ou permitir que meu familiar participe dessa pesquisa. 

Se tiver qualquer dúvida sobre seus direitos como indivíduo participante da pesquisa, 
o(a) senhor(a) deverá telefonar para: 

Pesquisador: Silvia Cristina Fürbringer e Silva 

Telefone para contato: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Data:___/___/___ ___________________________________ 

Assinatura do Paciente ou Família 
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ANEXO B- INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS – FASE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR 

 

DATA DA COLETA ECGl 
 

  ESPONTÂNEA        4            

  ESTÍMULOS VERBAIS    3            

  ESTÍMULOS DOLOROSOS     2            

 
ABERTURA 
OCULAR 

  AUSENTE       1            

  ORIENTADO     5            

  CONFUSO       4            

  PALAVRAS INAPROPRIADAS  3            

  SONS INCOMPREENSÍVEIS  2            

MELHOR 
RESPOSTA 
VERBAL 

  AUSENTE                  1            

OBEDECE COMANDOS 
VERBAIS 

6            

  LOCALIZA ESTÍMULOS    5            

  RETIRADA INESPECÍFICA  4            

  PADRÃO FLEXOR    3            

  PADRÃO EXTENSOR  2            

MELHOR 
RESPOSTA 

MOTORA 

  AUSENTE  1            

TOTAL            

OBSERVAÇÕES            

LEGENDA – Observações nas situações impeditivas Medicações: ___________________________________________  
A - Edema palpebral D – Intubação ___________________________________________________________  
B – Imobilização E – Efeito de álcool e drogas ___________________________________________________________ 
C – Sedação   

NOME:   ECGl (1º avaliação da Neurocirurgia):  

RG:   Causa Externa:  

DATA DE NASCIMENTO:   Diagnósticos de lesão na região cabeça:  

DATA DO TRAUMA:    

DATA DA INTERNAÇÃO:   Destino á Saída Hospital:   (  ) Óbito     (  ) Sobrevida 

LOCAL DE INTERNAÇÃO: LEITO:  DATA DA ALTA: 



 

 

 

 

 

84 

Galveston Orientation and Amnesia Test 

                                                                                       
DATA DA COLETA 

1. Qual o seu nome? (2*)              

        Qual a data do seu nascimento? (4*)              

Onde você vive? (4*)              

2. Onde você está agora? (5*) cidade              

(5*) hospital (não é necessário dar o nome do 
hospital) 

             

3. Qual a data que você foi admitido neste hospital? (5*)              

   Como você chegou aqui? (5*)              

4. Qual foi a primeira coisa que você lembra depois do acidente? (5*)              

Você pode descrever com detalhes ( data, hora, pessoas) a primeira coisa 
que você lembra depois do acidente? (5*) 

             

5. Você pode descrever a última coisa que você lembra antes do acidente? (5*)              

Você pode descrever com detalhes ( data, hora, companhia) a última coisa 
que você lembra antes do acidente? (5*) 

             

6. Que horas são agora? (1* para cada ½ hora de erro da hora correta) 
                                                 (máximo de 5**) 

             

7. Qual o dia da semana hoje? 
(1* para cada dia que se desvia do dia correto) 

             

8. Que dia do mês é hoje? 
(1* para cada dia que se desvia da data correto) (máximo de 5**) 

             

9. Em que mês estamos? 
(5* para cada mês que se desvia do correto)  (máximo de 15**) 

             

10. Em que ano estamos? 
(10* para cada ano que se desvia do correto) (máximo de 30**) 

             

TOTAL DE PONTOS DE ERRO              

ESCORE TOTAL = 100 – TOTAL DE PONTOS DE ERRO              
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Anexo C 

INSTRUMENTO SF-36 - FASE DE RECUPERAÇÃO APÓS UM ANO DO 

EVENTO TRAUMÁTICO. 

 

NOME:_______________________________________________________ 
 

 
 

 
SF- 36 PESQUISA EM SAÚDE 

 
Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas 

informações nos manterão informados de como você se sente e quão bem 

você é capaz de fazer suas atividades da vida diária. Responda cada 

questão marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro em 

como responder, por favor tente responder o melhor que puder. 

1. Em geral, você diria que sua saúde é: 

(circule uma) 

Excelente 1 

Muito Boa 2 

Boa 3 

Ruim 4 

Muito Ruim 5 

 

2. Comparada ao período anterior ao acidente, como você classificaria sua 

saúde em geral agora? 

(circule uma) 

Muito melhor do que antes do acidente 1 

Um pouco melhor do que antes do acidente 2 

Quase a mesma que antes do acidente 3 

Um pouco pior agora do que antes 4 

Muito pior do que antes 5 
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3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer 

atualmente durante um dia comum. Devido à sua saúde, você tem 

dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso, quanto? 

(circule um número em cada linha) 

Atividades 
Sim. 

Dificulta 
muito 

Sim. 
Dificulta 
um pouco 

Não. 
Não Dificulta 
de modo 
algum 

a. Atividades vigorosas, que exigem 
muito esforço, tais como correr, 
levantar objetos pesados, participar 
em esportes árduos 

1 2 3 

b. Atividades moderadas, tais como 
mover uma mesa, passar aspirador 
de pó, jogar bola, varrer a casa 

1 2 3 

c. Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d.  Subir vários lances de escada 1 2 3 

e.  Subir um lance de escada 1 2 3 

f.  Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g.  Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h.  Andar vários quarteirões 1 2 3 

i.  Andar um quarteirão 1 2 3 

j.  Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

4 Durante as últimas semanas, você teve algum dos seguintes problemas 

com o seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, como 

conseqüência de sua saúde física? 

(circule um número em cada linha) 

 Sim Não 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que se 
dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades?  1 2 

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c. Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras 
atividades 1 2 

d. Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras 
atividades (p ex. necessitou de um esforço extra)? 

1 2 
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5.  Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes 

problemas com o seu trabalho ou outra atividade regular diária, como 

conseqüência de algum problema emocional (como sentir-se deprimido 

ou ansioso)? 

(circule um número em cada linha) 

 Sim Não 

a. Você diminuiu a quantidade de tempo que 
se dedicava ao seu trabalho ou a outras 
atividades?  

1 2 

b. Realizou menos tarefas do que você 
gostaria? 

1 2 

c. Não trabalhou ou não fez qualquer das 
atividades com tanto cuidado como 
geralmente faz? 

1 2 

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, 

em relação a família, vizinhos, amigos ou em grupo? 

(circule uma) 

De forma nenhuma 1 

Ligeiramente 2 

Moderadamente 3 

Bastante 4 

Extremamente 5 

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 

(circule uma) 

Nenhuma 1 

Muito leve 2 

Leve 3 

Moderada 4 

Grave 5 

Muito Grave 6 
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8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu 

trabalho normal (incluindo tanto o trabalho, fora de casa e dentro de 

casa)? 

(circule uma) 

De maneira alguma  1 

Um pouco 2 

Moderadamente 3 

Bastante 4 

Extremamente 5 

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem 

acontecido com você durante as últimas 4 semanas. Para cada 

questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime da maneira 

como você se sente. Em relação às últimas 4 semanas. 

(circule um número para cada linha) 

 Todo 
tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a.  Quanto tempo você tem 
se sentido cheio de vigor, 
cheio de vontade, cheio 
de força? 

1 2 3 4 5 6 

b.  Quanto tempo você tem 
se sentido uma pessoa 
muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c.  Quanto tempo você tem 
se sentido tão deprimido 
que nada pode animá-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d.  Quanto tempo você tem se 
sentido calmo ou tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e.  Quanto tempo você tem se 
sentido com muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f.  Quanto tempo você tem 
se sentido desanimado e 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g.  Quanto tempo você tem 
se sentido esgotado? 

1 2 3 4 5 6 
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h.  Quanto tempo você tem se 
sentido uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i.  Quanto tempo você tem 
se sentido cansado? 

1 2 3 4 5 6 

 

10. Durante as ultimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física 

ou problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais 

(como visitar amigos, parentes, etc.)? 

(circule uma) 

Todo o tempo 1 

A maior parte do tempo  2 

Alguma parte do tempo 3 

Uma pequena parte do tempo 4 

Nenhuma parte do tempo 5 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

 Definitivamente 
verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não sei 
A maioria 
das vezes 

falsa 

Definitiva- 
mente falsa 

a. Eu costumo adoecer um 
pouco mais facilmente 
que as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b. Eu sou tão saudável 
quanto qualquer pessoa 
que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c. Eu acho que a minha 
saúde vai piorar  1 2 3 4 5 

d.  inha saúde é excelente 1 2 3 4 5 
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ANEXO D 
 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAR A PONTUAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE 
QUALIDADE DE VIDA  - SF 36  

 
 

Fase 1: Ponderação dos dados  

Questão  Pontuação  
  

01  Se a resposta for 
1 
2 
3 
4 
5  

Pontuação 5,0 
4,4 
3,4 
2,0 
1,0  

02  Manter o mesmo valor  

03  Soma de todos os valores 

04  Soma de todos os valores  
05  Soma de todos os valores  
06  Se a resposta for 

1 
2 
3 
4 
5  

Pontuação  
5 
4 
3 
2 
1  

07  Se a resposta for 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

Pontuação  
6,0 
5,4 
4,2 
3,1 
2,0 
1,0  

08  A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7  
Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6) 
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5) 
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4) 
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3) 
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2) 
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1) 
 
 
 
 Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 
passa a ser o seguinte:  

Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 
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Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 
Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 
Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) 
Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0)  

09  Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá 
seguir a seguinte orientação:  
Se a resposta for 1, o valor será (6) 
Se a resposta for 2, o valor será (5) 
Se a resposta for 3, o valor será (4) 
Se a resposta for 4, o valor será (3) 
Se a resposta for 5, o valor será (2) 
Se a resposta for 6, o valor será (1) 
 

Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o 
mesmo  

10  Considerar o mesmo valor.                                 
11  Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os 

itens b e d deverão seguir a seguinte pontuação: 
Se a resposta for 1, o valor será (5) 
Se a resposta for 2, o valor será (4) 
Se a resposta for 3, o valor será (3) 
Se a resposta for 4, o valor será (2) 
Se a resposta for 5, o valor será (1)  

  
[Fonte: www.cdof.com.br]
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Fase 2: Cálculo do Raw Scale 
 
   Nesta fase, transforma-se o valor das questões anteriores em notas de 8 
domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor 
para cada domínio. É chamado de raw scale porque o valor final não 
apresenta nenhuma unidade de medida. 

 Domínios:  
·        Capacidade funcional 
·        Limitação por aspectos físicos 
·        Dor 
·        Estado geral de saúde 
·        Vitalidade 
·        Aspectos sociais 
·        Aspectos emocionais 
·        Saúde mental    

Para isso, deve-se aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada 
domínio: 

 
Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100 
                     Variação (Score Range)  

 

  Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são 
fixos e estão estipulados na tabela abaixo:    

Domínio  Pontuação das 
questões 

correspondidas  

Limite 
inferior  

Variação  

Capacidade 
funcional  

03  10  20  

Limitação por 
aspectos físicos  

04  4  4  

Dor  07 + 08  2  10  
Estado geral de 
saúde  

01 + 11  5  20  

Vitalidade  09 (somente os itens 
a + e + g + i)  

4  20  

Aspectos sociais  06 + 10  2  8  
Limitação por 
aspectos 
emocionais  

05  3  3  

Saúde mental  09 (somente os itens 
b + c + d + f + h)  

5  25  

  

Exemplos de cálculos:  

• Capacidade funcional: (ver tabela)    
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 Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  
                            Variação (Score Range)   

 
Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55 
                                         20    

O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala 
que varia de 0 a 100, onde o zero é o pior estado e cem é o melhor.  

 

• Dor (ver tabela) - Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 
08; por exemplo: 5,4 e 4, portanto somando-se as duas, teremos: 
9,4    

- Aplicar fórmula:  

 

Domínio:  

Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100 
                            Variação (Score Range)    

 

Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74  
    10               

 

 O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 
100, onde zero é o pior estado e cem é o melhor.    
        Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo 
oito notas no final, que serão mantidas separadamente, não se podendo 
soma-las e fazer uma média.    
 Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum 
domínio, sendo utilizada somente para se avaliar o quanto o indivíduo está 
melhor ou pior comparado a um ano atrás.    Se algum item não for 
respondido, você poderá considerar a questão se esta tiver sido respondida 
em 50% dos seus itens. 
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Anexo E 
Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da E.E. 
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Anexo F 

 
Aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

do HCFMUSP 

 

 
 

 


