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RESUMO
Introdução: A lesão axonial difusa (LAD) se destaca entre os
ferimentos traumáticos pela gravidade de suas consequências. Entretanto,
são poucas as pesquisas que descrevem a recuperação das vítimas e os
fatores associados às consequências dessa lesão. Ampliar o conhecimento
nessa área é relevante para introduzir novas técnicas na assistência prestada,
planejar tratamentos e monitorar a evolução das vítimas. Objetivo:
Descrever a recuperação das vítimas com diagnóstico principal de LAD até
6 meses após trauma e identificar fatores sociodemográficos e clínicos
associados a óbito e dependência aos 6 meses após a lesão. Método: Estudo
do tipo coorte prospectivo, com dados coletados na internação, alta
hospitalar, 3 e 6 meses após a LAD. Fizeram parte do estudo vítimas de
LAD com idade ≥18 anos e ≤60 anos, admitidas no Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no período de julho
de 2013 a fevereiro de 2014, com escore na escala de coma de Glasgow
(ECGl) ≤8. A recuperação das vítimas de LAD foi analisada pelas
diferenças dos resultados da aplicação da escala de Katz e escala de
resultados de Glasgow ampliada (ERGA) em 3 períodos de avaliação (alta,
3 e 6 meses após LAD). Foram testadas associações entre variáveis de
interesse e óbito, além de dependência até avaliação final. A regressão
logística múltipla foi utilizada para identificar modelos para esses
desfechos. Resultados: A casuística compôs-se de 78 vítimas com idade
média de 32 anos (dp=11,9), 83,3% envolvida em acidentes de transporte e
89,7% do sexo masculino. A média do Injury Severity Score foi de 35,0
(dp=11,9) e do New Injury Severity Score (NISS), 46,2 (dp=15,9). Para a
Maximum Abbreviated Injury Scale/cabeça, a média foi de 4,6 (dp=0,5).
LAD leve foi observada em 44,9% das vítimas e a grave em 35,9%. Até 6
meses, 30,8% das vítimas foram a óbito e a pontuação média na ERGA dos
sobreviventes evoluiu de 3,8 (dp=1,2) na alta para 2,1 (dp=1,6) aos 3 meses
e 1,2 (dp=1,6) na avaliação final. Para a escala de Katz, as médias foram de
8,5 (dp=5,5) na alta, de 3,2 (dp= 5,5) aos 3 meses e 1,8 (dp=4,5) aos 6

meses. Diferenças estatisticamente significativas foram observadas na
comparação dos resultados de todos os tempos. Apresentaram significância
estatística no modelo de regressão logística para óbito as variáveis de
gravidade da LAD com hipóxia pela SpO2 e hipotensão com NISS; para
dependência, a gravidade da LAD e tempo de internação hospitalar
permaneceram no modelo isoladamente. Conclusões: Foi elevada a
mortalidade; entretanto, a grande maioria dos sobreviventes alcançou
condições condizentes com vida independente aos 6 meses. Nesse período, a
recuperação das vítimas foi expressiva, ainda que mais acentuada nos 3
primeiros meses. A LAD grave destacou-se como fator de risco para óbito e
dependência. A quase totalidade das vítimas com essa lesão morreu ou
estava dependente aos 6 meses após trauma. Como fatores de risco para
óbito, também foram identificados o NISS, a hipóxia pela SpO2 e a
hipotensão e, para dependência, o tempo de internação hospitalar.
PALAVRAS-CHAVE: Lesão axonal difusa. Escala de resultado de
Glasgow. Ferimentos e lesões. Índices de gravidade do trauma.
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ABSTRACT
Introduction: Diffuse axonal injury (DAI) stands out from other traumatic
injuries because of the severity of its consequences. However, few studies
describe outcome and the factors associated to outcome of this type of
injury. Enhance knowledge in this area is important to introduce new
techniques in the delivery of care, treatment planning and to monitor the
recovery of DAI. Objective: Describe outcome of victims with primary
diagnosis of DAI 6 months after trauma and identify sociodemographic and
clinical factors associated to mortality and dependence 6 months after
injury. Method: Prospective cohort study with data from admission,
discharge, 3 and 6 months after DAI. Participants were DAI victims aged
≥18 years and ≤60 years old, admitted to the Hospital das Clínicas da
Universidade de São Paulo from July 2013 to February 2014, with a
Glasgow Coma Scale (GCS) ≤8. The outcome of victims was analyzed by
the differences found between the results of the Katz scale and the Extended
Glasgow Outcome scale (GOS-E) in three different periods (discharge, 3
and 6 months after DAI). Associations between variables of interest and
mortality, and dependence to final evaluation were tested. Multiple logistic
regression was applied to identify models of these outcomes. Results: The
sample consisted of 78 victims with an average age of 32 years (SD=11.9),
83.3% involved in traffic accidents, and 89.7% were male. The mean Injury
Severity Score was 35.0 (SD=11.9) and the New Injury Severity Score
(NISS) was 46.2 (SD=15.9). For the Maximum Abbreviated Injury
Scale/head, the average was 4.6 (SD=0.5). Mild DAI was observed in
44.9% of the victims and severe DAI was observed in 35.9%. Up to 6
months, 30.8% of the victims died and the average score in GOS-E
survivors increased from 3.8 (SD=1.2) at discharge to 2.1 (SD=1.6) at 3
months and 1.2 (SD=1.6) at the final evaluation. According to Katz scale,
the average was 8.5 (SD=5.5) at discharge, 3.2 (SD=5.5) at 3 months and
1.8 (SD=4.5) at 6 months. Statistically significant differences were observed
comparing the results from all periods. In the regression model for mortality

the variables of DAI severity with hypoxia by SpO2 and hypotension with
NISS were statistically relevant; for dependence, the DAI severity and the
hospitalization period remained in the model alone. Conclusions: Besides
the high mortality, the vast majority of survivors reached conditions
consistent with independent living at 6 months after injury. During this
period, the recovery of victims was increased, although more pronounced in
the first 3 months. Severe DAI stood out as a risk factor for mortality and
dependence. Almost all the victims died or were dependent six months after
trauma. NISS, hypoxia by SpO2 and hypotension were also identified as risk
factors related to mortality; the length of hospitalization was identified as a
risk factor related to dependence on outcome.
KEY-WORDS: Diffuse axonal injury. Glasgow Outcome Scale. Injuries
and lesions. Trauma severity scores.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 - Vítimas de LAD segundo gravidade do trauma estimada pelo ISS.
HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................................... 63
Figura 2 - Vítimas de LAD segundo gravidade do trauma estimada pelo
NISS. HCFMUSP, 2013-2014. .................................................................... 63
Figura 3 - Vítimas de LAD segundo gravidade do TCE estimada pelo
MAIS/cabeça. HCFMUSP, 2013-2014. ....................................................... 64
Figura 4 - Vítimas de LAD segundo gravidade dessa lesão. HCFMUSP,
2013-2014. ................................................................................................... 64
Figura 5 - Vítimas de LAD segundo escores na RASS 24 horas antes da
retirada da sedação. HCFMUSP, 2013-2014. .............................................. 68
Figura 6 - Evolução do escore médio da ECGl das vítimas de LAD.
HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................................... 69
Figura 7 - Vítimas de LAD segundo o número de eventos de hipotensão,
hipotermia e hipoglicemia durante internação hospitalar. HCFMUSP, 20132014. ............................................................................................................. 69
Figura 8 - Vítimas de LAD segundo o número de eventos de hipertensão,
hipertermia e hiperglicemia durante internação hospitalar. HCFMUSP,
2013-2014. ................................................................................................... 70
Figura 9 - Vítimas de LAD segundo realização de tratamentos em
especialidades da aérea de saúde entre a alta do IC/HCFMUSP e seis meses
após o trauma. HCFMUSP, 2013-2014. ...................................................... 71
Figura 10 - Médias das pontuações nas escalas de Katz e ERGA entre a alta
do IC/HCFMUSP e seis meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014 ........... 72
Figura 11 - Médias das pontuações nos itens da escala de Katz entre a alta
do IC/HCFMUSP e 6 meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014. .............. 74
Figura 12 - Vítimas de LAD aos 6 meses após trauma segundo capacidade
funcional pela ERGA. HCFMUSP, 2013-2014. .......................................... 81

Figura 13 - Vítimas de LAD segundo categorias da escala de Katz aos 6
meses após o trauma por itens da escala. HCFMUSP, 2013-2014 .............. 82

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Ensaio clínico com uso de progesterona - revisão bibliográfica
sobre recuperação de vítimas de LAD. São Paulo, 2014. ............................ 34
Tabela 2 - Recuperação de vítimas de LAD aos 6 meses – revisão
bibliográfica. São Paulo, 2014. .................................................................... 36
Tabela 3 - Recuperação de vítimas de LAD após um ano – revisão
bibliográfica. São Paulo, 2014. .................................................................... 37
Tabela 4 - Descrição de estudos publicados sobre recuperação das vítimas
de LAD avaliadas após o seguimento. São Paulo, 2014. ............................. 38
Tabela 5 - Vítimas de LAD segundo características sociodemográficas na
época do trauma. HCFMUSP, 2013-2014. .................................................. 60
Tabela 6 - Vítimas de LAD segundo características relacionadas ao trauma e
APH. HCFMUSP, 2013-2014 ...................................................................... 62
Tabela 7 - Vítimas de LAD segundo características clínicas na admissão
hospitalar. HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................. 65
Tabela 8 - Vítimas de LAD segundo características clínicas na internação
hospitalar. HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................. 67
Tabela 9 - Vítimas de LAD segundo mortalidade e destino após alta do
IC/HCFMUSP. HCFMUSP, 2013-2014. ..................................................... 71
Tabela 10 - Vítimas de LAD segundo categorias da ERGA nos períodos de
avaliação. HCFMUSP, 2013-2014. .............................................................. 72
Tabela 11 - Comparações múltiplas dos resultados da ERGA entre a alta do
IC/HCFMUSP e seis meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014. ............... 73
Tabela 12 - Estatísticas descritivas e comparação das pontuações na escala
de Katz entre a alta do IC/HCFMUSP e seis meses após LAD. HCFMUSP,
2013-2014. ................................................................................................... 73
Tabela 13 - Comparações múltiplas dos resultados da escala de Katz entre a
alta do IC/HCFMUSP e seis meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014. ... 73
Tabela 14 - Vítimas de LAD segundo categorias do item “tomar banho” da
escala de Katz nos períodos de avaliação. HCFMUSP, 2013-2014. ........... 75
Tabela 15 - Comparações múltiplas das médias do item “tomar banho” da
escala de Katz entre a alta do IC/HCFMUSP e 6 meses após LAD.
HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................................... 75
Tabela 16 - Vítimas de LAD segundo categorias do item “vestir-se” da Katz
nos períodos de avaliação. HCFMUSP, 2013-2014..................................... 75
Tabela 17 - Comparações múltiplas das médias do item “vestir-se” da escala
de Katz entre a alta do IC/HCFMUSP e 6 meses após LAD. HCFMUSP,
2013-2014. ................................................................................................... 76
Tabela 18 - Vítimas de LAD segundo categorias do item “cuidado pessoal”
da escala de Katz nos períodos de avaliação. HCFMUSP, 2013-2014. ....... 76

Tabela 19 - Comparações múltiplas das médias do item “cuidado pessoal”
da escala de Katz entre a alta do IC/HCFMUSP e 6 meses após LAD.
HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................................... 76
Tabela 20 - Vítimas de LAD segundo categorias do item “realizar
transferência” da Katz nos períodos de avaliação. HCFMUSP, 2013-2014.
...................................................................................................................... 77
Tabela 21 - Comparações múltiplas das médias do item “realizar
transferência” da escala de Katz entre a alta do IC/HCFMUSP e 6 meses
após LAD. HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................ 77
Tabela 22 - Vítimas de LAD segundo categorias do item “necessidades
urinárias” da escala de Katz nos períodos de avaliação. HCFMUSP, 20132014. ............................................................................................................. 78
Tabela 23 - Comparações múltiplas das médias do item “necessidades
urinárias” da escala de Katz entre a alta do IC/HCFMUSP e 6 meses após
LAD. HCFMUSP, 2013-2014...................................................................... 78
Tabela 24 - Vítimas de LAD segundo categorias do item “alimentar-se” da
escala de Katz nos períodos de avaliação. HCFMUSP, 2013-2014. ........... 78
Tabela 25 - Comparações múltiplas das médias do item “alimentar-se” da
escala de Katz entre a alta do IC/HCFMUSP e 6 meses após LAD.
HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................................... 79
Tabela 26 - Vítimas de LAD segundo a evolução pela ERGA após o trauma.
HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................................... 79
Tabela 27 - Vítimas de LAD que não alcançaram pontuação máxima na
escala de Katz até alta do IC/HCFMUSP (n=45) segundo evolução após o
trauma. HCFMUSP, 2013-2014. .................................................................. 80
Tabela 28 - Estatísticas descritivas e comparações entre mortos e vivos aos
6 meses após LAD em relação a idade, anos de escolaridade e renda per
capita familiar (R$) na época do trauma. HCFMUSP, 2013-2014. ............. 83
Tabela 29 - Comparações entre mortos e vivos aos 6 meses após LAD em
relação a gênero, raça, vínculo conjugal e situação ocupacional na época do
trauma. HCFMUSP, 2013-2014. .................................................................. 83
Tabela 30 - Comparações entre mortos e vivos aos 6 meses após LAD em
relação a características relacionadas ao trauma e APH. HCFMUSP, 20132014. ............................................................................................................. 84
Tabela 31 - Estatísticas descritivas e comparações entre mortos e vivos aos
6 meses após LAD em relação a gravidade do trauma (ISS, NISS) e TCE
(MAIS/cabeça). HCFMUSP, 2013-2014. .................................................... 84
Tabela 32 - Comparação entre mortos e vivos aos 6 meses após trauma em
relação à gravidade da LAD. HCFMUSP, 2013-2014. ................................ 85
Tabela 33 - Comparações entre mortos e vivos aos 6 meses após LAD em
relação às características na admissão hospitalar. HCFMUSP, 2013-2014. 85

Tabela 34 - Estatísticas descritivas e comparação entre mortos e vivos aos 6
meses após LAD em relação a ECGl na admissão. HCFMUSP, 2013-2014.
...................................................................................................................... 86
Tabela 35 - Comparações entre mortos e vivos aos 6 meses após LAD em
relação às características relacionadas à internação hospitalar. HCFMUSP,
2013-2014. ................................................................................................... 87
Tabela 36 - Estatísticas descritivas e comparações entre mortos e vivos aos
6 meses após LAD em relação a características relacionadas à internação
hospitalar. HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................. 89
Tabela 37 - Modelo de regressão logística dos fatores de risco para óbito até
seis meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014. .......................................... 90
Tabela 38 - Modelo de regressão logística dos fatores de risco para óbito até
6 meses após LAD excluindo a gravidade dessa lesão. HCFMUSP, 20132014. ............................................................................................................. 91
Tabela 39 - Estatísticas descritivas e comparações entre independentes e
dependentes aos 6 meses após LAD em relação a idade, anos de
escolaridade e renda per capita familiar (R$) na época do trauma.
HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................................... 92
Tabela 40 - Comparações entre independentes e dependentes aos 6 meses
após LAD em relação a gênero, raça, vínculo conjugal e situação
ocupacional na época do trauma. HCFMUSP, 2013-2014. ......................... 92
Tabela 41 - Comparações entre independentes e dependentes aos 6 meses
após LAD em relação a características relacionadas ao trauma e APH.
HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................................... 93
Tabela 42 - Estatísticas descritivas e comparações entre dependentes e
independentes aos 6 meses após LAD em relação a gravidade do trauma
(ISS, NISS) e TCE (MAIS/cabeça). HCFMUSP, 2013-2014. ..................... 93
Tabela 43 - Comparação entre independentes e dependentes aos 6 meses
após trauma em relação à gravidade da LAD. HCFMUSP, 2013-2014. ..... 94
Tabela 44 - Comparações entre independentes e dependentes aos 6 meses
após LAD em relação às características na admissão hospitalar. HCFMUSP,
2013-2014. ................................................................................................... 94
Tabela 45 - Estatísticas descritivas e comparação entre independentes e
dependentes aos 6 meses após LAD em relação a ECGl na admissão.
HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................................... 95
Tabela 46 - Comparações entre independentes e dependentes aos 6 meses
após LAD em relação às características relacionadas à internação hospitalar.
HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................................... 96
Tabela 47 - Estatísticas descritivas e comparação entre dependentes e
independentes aos 6 meses após LAD em relação a características
relacionadas à internação. HCFMUSP, 2013-2014. .................................... 97
Tabela 48 - Modelo de regressão logística dos fatores de risco para
dependência aos 6 meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014. ................... 99

Tabela 49 - Modelo de regressão logística dos fatores de risco para
dependência aos 6 meses após LAD excluindo a gravidade dessa lesão.
HCFMUSP, 2013-2014. ............................................................................... 99

LISTA DE ABREVIATURAS
AIS
ANOVA
APH
AVD
BPM
DP
DRS
ECGl
ERG
ERGA
FC
FR
HCFMUSP
HIC
IC
IC/HCFMUSP
IOT
IRPM
ISS
LAD
MAIS
MRM
NISS
OR
PAS
PIC
PO2
RASS
RGHC
RM
SNC
SpO2
SPSS
TC
TCE
TCLE
UTI

Abbreviated Injury Scale
Análise de Variância
Atendimento Pré-Hospitalar
Atividades da Vida Diária
Batimentos por Minuto
Desvio Padrão
Disability Rating Scale
Escala de Coma de Glasgow
Escala de Resultados de Glasgow
Escala de Resultados de Glasgow Ampliada
Frequência Cardíaca
Frequência Respiratória
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo
Hipertensão Intracraniana
Intervalo de Confiança
Instituto Central do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo
Intubação Orotraqueal
Incursões Respiratórias por Minuto
Injury Severity Score
Lesão Axonial Difusa
Maximum Abbreviated Injury Scale
Melhor Resposta Motora
New Injury Severity Score
Odds Ratio
Pressão Arterial Sistólica
Pressão Intracraniana
Pressão Parcial de Oxigênio
Richmond Agitation and Sedation Scale
Número de Registro do Hospital das Clínicas
Ressonância Magnética
Sistema Nervoso Central
Saturação Periférica de Oxigênio
Software Statistical Package for the Social
Sciences
Tomografia Computadorizada
Trauma Cranioencefálico
Termo de Consentimento Livre Esclarecido
Unidade de Terapia Intensiva

	
  

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................ 21
2 OBJETIVO ................................................................................................ 30
2.1 OBJETIVO GERAL .......................................................................... 30
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................. 30
3 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................. 32
4 MÉTODO .................................................................................................. 42
4.1 TIPO DE ESTUDO ............................................................................ 42
4.2 LOCAL DO ESTUDO ....................................................................... 42
4.3 CASUÍSTICA DO ESTUDO ............................................................. 43
4.4 CÁLCULO AMOSTRAL .................................................................. 43
4.5 ASPECTOS ÉTICOS ......................................................................... 44
4.6 VARIÁVEIS DE ESTUDO ............................................................... 45
4.7 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS ................................. 52
4.7.1. Termos de Consentimento Livre-Esclarecido (TCLE) .............. 52
4.7.2. Ficha de registro de dados na internação ................................... 53
4.7.3. Ficha de levantamento de dados na alta hospitalar .................... 53
4.7.4 Ficha de levantamento de dados aos três e seis meses após LAD
.............................................................................................................. 53
4.8 DESPESAS E TREINAMENTO ....................................................... 54
4.9 OPERACIONALIZAÇÃO DE COLETA DOS DADOS.................. 54
4.10 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS ............................. 56
4.10.1 Análise descritiva ...................................................................... 56
4.10.2 Análise inferencial .................................................................... 56
4.10.3 Nível de significância e poder do estudo .................................. 58
5 RESULTADOS ......................................................................................... 60
5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS VÍTIMAS COM DIAGNÓSTICO
PRINCIPAL DE LAD.............................................................................. 60
5.2 RECUPERAÇÃO DAS VÍTIMAS DE LAD ENTRE A ALTA DO
IC/HCFMUSP E 6 MESES APÓS O TRAUMA (alta, 3 e 6 meses) ...... 71
5.3 VÍTIMAS COM DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE LAD AOS 6
MESES APÓS TRAUMA ....................................................................... 80
5.4 FATORES ASSOCIADOS A ÓBITO ............................................... 82
5.5 FATORES ASSOCIADOS À DEPENDÊNCIA AOS SEIS MESES
APÓS LAD .............................................................................................. 91
5.6 PODER DO ESTUDO ....................................................................... 99
6 DISCUSSÃO........................................................................................... 101
7 CONCLUSÕES....................................................................................... 121
7.1 QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E
SOCIODEMOGRÁFICAS .................................................................... 121
7.2 RECUPERAÇÃO DAS VÍTIMAS DE LAD ENTRE A ALTA DO
IC/HCFMUSP E 6 MESES APÓS O TRAUMA .................................. 123
7.3 VÍTIMAS AOS 6 MESES APÓS LAD ........................................... 124
7.4 FATORES ASSOCIADOS A ÓBITO E DEPENDÊNCIA AOS 6
MESES APÓS LAD .............................................................................. 124
REFERÊNCIAS ......................................................................................... 127
APÊNDICES .............................................................................................. 144
ANEXO ...................................................................................................... 159

	
  

1.

Introdução

Introdução 21
Rita de Cássia Almeida Vieira

1 INTRODUÇÃO
A lesão axonial difusa (LAD) é uma lesão microscópica dos
axônios nos tratos dos hemisférios cerebrais, corpo caloso e tronco
encefálico, associada com importante mortalidade e morbidade. As
consequências dessa lesão são causadas pelo rompimento do axônio do
corpo celular e interrupção do impulso da célula nervosa. A LAD é uma
lesão cerebral traumática resultante da rotação do encéfalo e deslocamento
diferente das substâncias cinzenta e branca. Consequentemente, a presença
de LAD depende do mecanismo do trauma, sendo mais frequente no trauma
de maior energia, especialmente em acidentes de trânsito(1-3).
A LAD é definida clinicamente por coma com duração de seis
horas ou mais após trauma cranioencefálico (TCE), excluindo-se os casos de
lesões encefálicas expansivas ou isquêmicas(1-2). O coma é reconhecido no
paciente pelo estado de inconsciência no qual o indivíduo apresenta
incapacidade de realizar abertura ocular, pronunciar palavras e obedecer
comandos simples(4).
Gennarelli (1987, 1993) propôs que as lesões difusas sejam
classificadas em concussão leve ou clássica e LAD leve, moderada ou
grave(1-2). A concussão leve engloba os casos com distúrbios neurológicos
reversíveis sem perda de consciência. A concussão clássica é definida como
perda de consciência com duração de até seis horas e é associada com
amnésia pós-traumática. Na LAD leve, o coma tem duração de 6 a 24 horas.
Na LAD moderada, o coma possui duração superior a 24 horas, porém não é
acompanhado de postura patológica. Nos casos graves de LAD, a duração
do coma é superior a 24 horas e também se observam sinais de
comprometimento do tronco encefálico, como descerebração, decorticação,
hipertensão arterial, hipertermia e hiper-hidrose(1-2).
Para determinar o grau de comprometimento encefálico das
vítimas, a avaliação inicial inclui a aplicação da Escala de Coma de
Glasgow (ECGl) e a busca de sinais de comprometimento do tronco
encefálico. Esses parâmetros são usados como medida clínica e objetiva
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para avaliar a gravidade tanto do TCE como da LAD e são utilizados como
um guia na seleção dos exames diagnósticos nos casos de lesões
neurológicas(5).
A tomografia computadorizada (TC) é o exame de eleição para
avaliação precoce e classificação de gravidade das vítimas de TCE. Apesar
de ser bastante utilizado na sala de emergência, este exame possui baixa
sensibilidade no diagnóstico de LAD(6-8) e, atualmente, a ressonância
magnética (RM) é o método não invasivo mais indicado para o
esclarecimento desse diagnóstico(7-8). Entretanto, a RM não é amplamente
utilizada na sala de emergência devido à condição instável do paciente,
longa duração do exame, necessidade de cooperação do doente em relação à
imobilidade durante sua realização e alto custo.
A realização da TC crânio na sala de emergência pode resultar na
observação de alguma imagem sugestiva de LAD ou indicação de nenhuma
alteração cerebral, mesmo na presença desse tipo de lesão. Atualmente, a
RM é utilizada após a fase inicial do tratamento do trauma nas vítimas com
quadro clínico sugestivo de LAD para confirmar o diagnóstico, quando a
TC não evidencia nenhuma lesão cerebral e para avaliar o grau de atrofia
cerebral(7).
Em estudo(8-9) com 55 vítimas de TCE contuso, que não
necessitaram de neurocirurgia imediata, porém apresentaram alteração de
consciência e ou déficit focal, detectou-se LAD pela TC em apenas um
paciente (1,8%) ante 28 (50,9%) pela RM. Nessa investigação, no período
de até 5 dias após TCE, os participantes foram submetidos a TC e RM;
portanto, foi frequente encontrar, nos primeiros dias após o trauma, exames
tomográficos normais e imagens sugestivas da LAD na RM. Em pesquisa
realizada com 124 casos de LAD(10), a TC foi suficiente para diagnosticar
precocemente essa lesão em 31 pacientes (25,0%); nas demais vítimas, a
RM foi necessária para definir esse diagnóstico. Conclui-se, desta forma,
que, embora a TC de crânio permaneça como o principal exame diagnóstico
nas vítimas de TCE, a RM pode contribuir para a elucidação de déficits
neurológicos não explicados pela TC.

Introdução 23
Rita de Cássia Almeida Vieira

A LAD é considerada o fator mais importante para a determinação
da morbimortalidade nas vítimas de TCE, além de ser a causa mais comum
de coma pós-traumático, de incapacidades e de estado neurovegetativo
persistente(1-2). Essas consequências da lesão permanecem além da fase
aguda do tratamento, estendendo-se e modificando-se por um longo período
após o evento traumático, visto que o tecido cerebral pode estar
funcionalmente prejudicado, mas não destruído, podendo gradualmente
retomar a função normal, conforme ocorre a estabilização do estado clínico
e a remodelagem das conexões neurais em razão da plasticidade
encefálica(11-12).
Por conseguinte, o tempo após TCE relaciona-se com as
consequências pós-traumáticas e a recuperação do trauma é um processo
dinâmico, dependente do tempo, com evolução relativamente prolongada.
Observações clínicas em vítimas de TCE têm sugerido melhora durante o
primeiro ano, sobretudo durante os primeiros seis meses, havendo após esse
período a estabilização do processo de recuperação(13-14).
Conhecer o padrão de recuperação após uma lesão encefálica
auxilia a suprir lacunas do conhecimento do processo fisiopatológico no
transcorrer da recuperação cerebral e identificar precocemente vítimas que
não apresentam a recuperação esperada. É também relevante para avaliação
do resultado de novas técnicas e tratamentos a fim de minimizar a
intensidade das incapacidades, visto que a introdução dessas intervenções
deve trazer melhor recuperação do que é regularmente observado. Além
disso, conhecer o padrão de recuperação possibilita prever recursos para
assistência integral a esses pacientes, avaliar o cuidado prestado e contribuir
para o desenvolvimento de uma assistência sistematizada voltada à
reabilitação das vítimas(15-20).
Em vista disso, a fisiopatologia das deficiências após TCE e os
mecanismos envolvidos na recuperação são objetos de investigações que
oferecem a base para direcionar os programas de reabilitação e orientar o
desenvolvimento de terapia individualizada após esse tipo de trauma(21).
A comparação dos resultados de exames de RM realizados em
vítimas de LAD, no período de até 7 dias, 3 e 12 meses após o trauma,
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evidenciou que muitas imagens de lesões encefálicas desaparecem no
primeiro ano após a LAD; entretanto, não foi verificada associação entre
esta melhora e o processo de recuperação clínica, após ajuste dos dados para
outros fatores prognósticos. Os autores concluíram que somente achados
precoces na RM auxiliam a predizer resultados clínicos e que esse exame
realizado tardiamente depois do TCE pode falhar nesse propósito(22).
Portanto, a avaliação clínica das consequências pós-traumáticas parece
soberana no estudo da recuperação após LAD, mesmo que relações entre
imagens da RM e incapacidades sejam observadas no período inicial póstrauma(22-24).
Com o intuito de identificar a funcionalidade das vítimas de lesão
cerebral e caracterizar sua recuperação, alguns instrumentos são aplicados.
Os mais utilizados para essas finalidades são a Escala de Resultados de
Glasgow (ERG) e a	
   Disability Rating Scale (DRS). Na aplicação destas
escalas, a DRS tem se mostrado mais sensível que a ERG original para
avaliar vítimas de TCE grave e mais sequeladas; entretanto, na literatura
científica, a ERG é mais utilizada que a DRS para avaliar a recuperação das
vítimas de LAD(23, 25-29).
Além disso, a ERG apresenta uma versão ampliada que permite
equiparar seus resultados com os da versão original. A Escala de Resultados
de Glasgow Ampliada (ERGA) oferece, portanto, a possibilidade de
comparar seus resultados com investigações que utilizam a escala original e,
concomitantemente, é mais sensível para evidenciar mudanças nas vítimas,
visto que divide as categorias boa recuperação, incapacidade moderada e
grave da ERG original em duas subcategorias. Sendo assim, a ERGA tem
oito categorias perante as cinco de sua versão original. Em relação à DRS, a
ERGA apresenta maior sensibilidade para detectar mudanças na condição
das vítimas com leves consequências pós-traumáticas(26).
Algumas pesquisas que analisam vítimas de LAD vêm utilizando a
ERG com o objetivo de caracterizar as consequências dessa lesão em
diferentes condições clínicas(23, 27-28). Estudo(27) que avaliou a funcionalidade
por meio da ERG em 65 casos de LAD, após 6 meses do trauma (entre 185
e 445 dias), mostrou que as vítimas sem hipopituitarismo apresentaram
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melhores resultados funcionais quando comparadas às que adquiriram essa
insuficiência com o TCE (p = 0,043). Utilizando a ERG como escala
numérica e não categórica, o valor médio da pontuação no total de
participantes desta pesquisa foi de 3,17. Nos grupos com e sem
hipopituitarismo, esse valor foi de 2,86 e 3,37, respectivamente. Apesar
dessa diferença, houve ausência de indivíduos que apresentaram boa
recuperação nos dois grupos (ERG variou de 1 a 4) e os escores médios
indicaram, em geral, quadros clínicos de grave incapacidade.
Chelly

et

al.

(2011)

estudaram

retrospectivamente

dados

demográficos, clínicos, biológicos e radiológicos de 124 casos de LAD
admitidos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e acompanharam essas
vítimas por um tempo médio de 12,3 meses, variando de 3 a 51 meses(10). A
consequência global do trauma para cada paciente foi avaliada pela ERG e
os resultados mostraram desfechos desfavoráveis em 64 pacientes: 53
morreram, 3 permaneceram em estado vegetativo persistente e 8 tiveram
grave incapacidade. No entanto, os demais apresentaram boa recuperação.
Pesquisa(28) que investigou 32 pacientes com lesões não
hemorrágicas detectadas em RM mostrou que 15 pacientes apresentaram
escore inicial na ECGl ≤7 em decorrência do TCE e 17 tiveram escore de 8
a 15. Os resultados da ERG indicaram 15 pacientes com boa recuperação, 4
com incapacidade moderada, 8 com incapacidade grave e 5 em estado
neurovegetativo persistente.
Os resultados dessas pesquisas que aplicaram a ERG mostram
piores consequências da LAD para suas vítimas, quando comparados com
os apresentados em investigações com vítimas de TCE grave em geral(30-32).
Para avaliar consequências do trauma, além de escalas de funcionalidade,
alguns estudos analisam o desempenho para realizar as atividades da vida
diária (AVD). No campo do estudo da recuperação da lesão cerebral
traumática, pesquisadores têm argumentado que descrever o perfil de
capacidade nas AVD é relevante para documentar a independência das
vítimas e os déficits para realização de funções executivas em tarefas
cotidianas(33-34).
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Entre as escalas que avaliam as AVD, destaca-se a Escala de
(35-36)

Katz

. Esta escala avalia seis funções das AVD: tomar banho, vestir-se,

cuidado pessoal, realizar transferência, necessidades urinárias e alimentarse(35-36). O somatório dos escores dos domínios da escala alcança, no
máximo, 18 pontos e o valor total zero indica independência total para as
AVD.
Bottari et al. (2011), comparando um grupo de vítimas de TCE
moderado e grave, a maioria com diagnóstico de lesões frontais e/ou LAD,
ante um grupo controle, mostraram que as vítimas com TCE eram mais
propensas a ter dificuldades no planejamento e execução das atividades
programadas do que o conjunto de indivíduos controle(37).
A avaliação da independência para AVD de 65 vítimas de LAD,
após seis meses da lesão, mostrou escore médio de 80,6 e variação de 23 a
100 pontos no Índice de Barthel(27). Ainda que não se observe consenso em
relação ao ponto de corte apropriado para definir resultados favoráveis nesse
índice, os autores reconhecem que valores <75 usualmente correspondem à
condição na qual os pacientes relatam necessidade de ajuda para realizar
suas AVD(38).
Análises da evolução das vítimas de LAD em relação à
independência para AVD não foram observadas na literatura científica,
apesar de sua importância no estudo das repercussões desse tipo de lesão.
A LAD, assim como o TCE, frequentemente resulta em
deficiências físicas, cognitivas e comportamentais que podem ser
temporárias ou permanentes. As pesquisas de recuperação funcional após
TCE, que utilizam as escalas de funcionalidade e de desempenho nas AVD,
retratam as consequências individuais e sociais das alterações físicas e
cognitivas apresentadas pelas vítimas após TCE.
Diferentes variáveis têm sido relacionadas com desfechos
indesejáveis e funcionalidade das vítimas de TCE, sendo esse também um
aspecto de interesse na pesquisa sobre a recuperação da LAD.
Jeong et al. (2010) identificaram, em vítimas de LAD, que a
duração da inconsciência, a classificação tomográfica de Marshall, o
hipopituitarismo e a intensidade de sinal anormal na RM em linha média ou
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estruturas profundas do cérebro estão associados a capacidade funcional
após seis meses da lesão(27).
Chelly et al. (2011) analisaram as características epidemiológicas,
clínicas e radiológicas pós-traumáticas de vítimas de LAD internadas em
UTI quanto a mortalidade e resultados da ERG entre 3 e 51 meses após o
trauma. Identificaram como fatores associados com elevada mortalidade a
disautonomia (p = 0,018; odds ratio – OR = 4,17) e a hiperglicemia
≥8mmol/L (p = 0,001; OR = 3,84) na admissão na UTI, além do diagnóstico
de hematoma subdural (p = 0,031; OR = 3,99). Os fatores associados aos
piores resultados na escala de funcionalidade foram ECGl <8 (p = 0,032;
OR = 3,55), número de lesões secundárias ≥3 (p = 0,034; OR = 2,83),
hiperglicemia ≥8mmol/L (p = 0,002; OR = 5,55) e número de lesões ≥6 (p =
0,035; OR = 3,33)(10).
Em outras investigações, a recuperação das vítimas após LAD
também tem sido associada com o número de lesões identificadas em exame
de imagem. Estudo longitudinal, que analisou a evolução de lesões axonais
traumáticas em imagens de RM de 58 vítimas de TCE moderado ou grave,
mostrou que, quanto maior o número de lesões identificadas na fase inicial
após trauma, maior o comprometimento da funcionalidade após 12
meses(22). Estudo realizado com 26 vítimas de LAD(24) apontou uma forte
correlação entre o volume e o número de lesões identificadas na RM
realizada até 48 horas após a admissão hospitalar e o nível de deficiência
observado no momento da alta hospitalar.
A avaliação de 24 vítimas de LAD em relação a resultados da RM
e a funcionalidade após 6 meses do trauma mensurada pela ERGA(23)
também evidenciou que, quanto maior a região acometida pela LAD, piores
os resultados funcionais observados.
Poucos estudos sobre vítimas de LAD têm destacado os fatores
clínicos e sociodemográficos associados à recuperação, descrito o processo
após trauma de reaquisição da funcionalidade e da independência nas AVD
das vítimas. Diante desta constatação, esta pesquisa pretende contribuir para
responder os seguintes questionamentos: qual o padrão de recuperação das
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vítimas de LAD? Que características clínicas e sociodemográficas estão
relacionadas às consequências da LAD?
Esses questionamentos foram desencadeados pela expectativa de
contribuir para fundamentar uma melhor prática clínica e assistência às
vítimas de LAD e pela necessidade constante de garantir a reintegração das
vítimas de trauma na sociedade.
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2 OBJETIVO
2.1 OBJETIVO GERAL
•

Descrever a recuperação das vítimas com diagnóstico principal de
LAD até seis meses após trauma e identificar fatores clínicos e
sociodemográficos associados ao óbito e capacidade funcional aos
seis meses após ocorrer essa lesão.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Caracterizar as vítimas com diagnóstico principal de LAD atendidas
no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (IC/HCFMUSP), segundo
dados clínicos e sociodemográficos.

•

Evidenciar a evolução das vítimas de LAD até seis meses póstrauma por meio da comparação dos escores da ERGA e escala de
Katz de três períodos: alta hospitalar, após três e seis meses do
trauma.

•

Descrever, seis meses após o trauma, a capacidade funcional pela
ERGA e a independência em AVD por meio da escala de Katz.

•

Identificar os fatores clínicos e sociodemográficos associados ao
risco de morte e dependência, após seis meses do trauma.
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3 REVISÃO DE LITERATURA
Considerando os objetivos deste estudo, foi realizada revisão de
literatura tendo como propósito localizar as pesquisas que descreveram as
consequências do trauma em grupos de indivíduos adultos vítimas de LAD,
incluindo ou não análises de fatores associados à sua recuperação.
Foram realizadas várias buscas bibliográficas online no período de
agosto de 2011 a outubro de 2014, nas bases de dados PubMed, Medline,
Lilacs e Scielo, utilizando as palavras “diffuse axonal injury” sem limites
temporais. Os critérios de inclusão foram pesquisas realizadas com seres
humanos, idade ≥15 anos, cujos resumos estão disponíveis nos idiomas
português, inglês e espanhol. 	
  
Foram localizados resumos de 816 publicações para leitura. Desses
estudos, 75 não se referiam a trauma, 81 eram post-mortem, 30 foram
realizados em animais, 210 abordavam complicações do TCE, 41 focavam
as alterações neuropsicológicas e cognitivas, 2 diziam respeito a lesão em
nervo óptico, 81 discutiram a LAD na fase aguda de tratamento, 95
examinaram a atividade cerebral em exames de imagem, 154 eram sobre
biomarcadores na LAD, porém não abordavam a recuperação, 12 eram
estudos de casos, 15 relatavam recuperação da LAD em grupos que
incluíam predominantemente crianças e 2 não foram obtidos na íntegra.
Restaram 18 referências que atenderam o propósito desta revisão e
foram localizadas utilizando a estratégia de busca estabelecida(18,23,27,31-32,3951)

.
As escalas mais utilizadas foram de funcionalidade: a ERG (61,1%),

a ERGA (33,4%) e a DRS. Entretanto, um dos estudos(27) utilizou a ERG e o
Índice de Barthel modificado concomitantemente, medida da capacidade de
realizar as AVD.
Os estudos foram desenvolvidos predominantemente nos Estados
Unidos (38,8%) e Irã (27,8%). A maioria das pesquisas incluiu vítimas com
indícios ou diagnóstico de LAD, ECGl ≤12 e envolvidas em ocorrências nas
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quais o mecanismo do trauma resultou em aceleração e desaceleração
compatível com LAD.
O tamanho das amostras variou de 8 a 85 indivíduos. Muitos estudos
(50,0%) apresentaram relação entre achados clínicos e exames de imagem e
cerca de 66,0% analisaram fatores associados.
Dos 18 estudos, 4 eram ensaios clínicos que testaram tratamentos e
analisaram seu impacto no processo de recuperação. Ainda que seus
resultados retratem as consequências da LAD com essas intervenções, essas
publicações foram incluídas nesta revisão considerando essa ressalva.	
  
A avaliação da recuperação apenas no momento da alta hospitalar foi
observada em uma pesquisa realizada no Irã com 20 vítimas de LAD. Este
estudo avaliou o nível de mediadores anti-inflamatórios e fatores do
crescimento (TGF β1, Interleucina 8 e Óxido Nítrico) e sua associação com
gravidade e consequências do trauma(39). Nos resultados, a pontuação média
na ERG foi de 4,6 (desvio padrão - dp=0,68), compatível com boa
recuperação e incapacidade moderada, e o escore da escala apresentou
associação com a Interleucina 8. Na pesquisa, os autores(39) utilizaram a
ERG atribuindo pontuação 1 aos casos de morte e 5 às vítimas com boa
recuperação. Sendo assim, quanto maior a pontuação obtida, melhor a
recuperação observada.
A Tabela 1 reúne as informações de um ensaio clínico que analisou
o efeito da progesterona no prognóstico da LAD, considerando as condições
das vítimas de LAD 3 meses após a alta hospitalar. Na investigação(40), o
grupo caso incluiu 38 indivíduos que receberam progesterona por 5 dias e o
grupo controle incluiu 38 pacientes que não foram submetidos a
intervenção. Após 3 meses da alta hospitalar, as vítimas foram avaliadas
pela ERG. Observou-se que 50,0% dos indivíduos que usaram a
progesterona apresentaram boa recuperação ou incapacidade moderada e
menor frequência foi constatada no grupo controle (29,0%). Os autores
concluíram que o uso da progesterona melhora significativamente o
prognóstico após a lesão e proporciona benefícios para o tratamento na fase
aguda, especialmente nas vítimas com ECGl ≥5 e ≤8(40).
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Tabela 1 - Ensaio clínico com uso de progesterona - revisão bibliográfica sobre
recuperação de vítimas de LAD. São Paulo, 2014.

Shakeria et al.(40)
Local do estudo

Irã

Ano de publicação
Critérios de inclusão

2013
ECGl ≤8, LAD, admitido até 6
horas após o TCE, sexo
masculino e sem antecedente de
uso hormônios

Número de

76

participantes
Escala utilizada
Tempo de

ERG
3 meses após alta hospitalar

seguimento
Resultados na ERG

Caso

Controle

5- Boa recuperação

26,3%

15,8%

4- Incapacidade
moderada

23,7%

13,2%

3- Incapacidade
grave

2,6%

15,8%

2- Estado vegetativo
persistente

15,8%

10,5%

1- Morte

31,6%

44,7%

No Texas, pesquisadores estudaram a relação dos marcadores de
LAD na RM e volume cerebral com resultados cognitivos de 24 vítimas
após 3 meses do trauma. Nesse período, os autores também avaliaram a
capacidade funcional com a ERGA e verificaram que metade das vítimas de
LAD tiveram boa recuperação, valor médio na escala de 6,4 (dp=1,9) e
mediana de 7. A pontuação atribuída pelos autores às categorias da ERGA
foi de 1 a 8, sendo os maiores valores designados às vítimas que alcançaram
melhor condição funcional(41).
Resultados das publicações que descreveram a recuperação aos 6
meses após LAD, discriminando a frequência de vítimas em categorias das
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escalas(18,23,31,42-43), estão apresentados na Tabela 2. Entre esses estudos, a
mortalidade foi incluída em duas pesquisas, sendo esse valor apresentado
isolado em uma delas – 19,6%(42) e juntamente com casos de estado
vegetativo em outra – 13,6%(23). A frequência de participantes que
apresentaram boa recuperação variou de 12,5% a 60,0%; indivíduos
incapazes aos 6 meses eram entre 40,0% e 87,5% e dependentes entre
20,0% e 41,3%(18,23,31,42-43). Conclui-se dessas observações que houve
grande variabilidade na condição dos grupos de vítimas aos 6 meses após a
LAD e que características específicas dos grupos estabeleceram diferentes
resultados.
Duas investigações que aplicaram a ERGA aos 6 meses
apresentaram valores médios de 4,4 (dp=2,2)(44) e 5,97 (dp=1,97)(45), porém
não descreveram a distribuição das vítimas nas categorias da escala.
Considerando as pontuações utilizadas pelos autores – 1 a 8, sendo o maior
valor relativo à total recuperação – os resultados foram compatíveis com
incapacidade grave e incapacidade moderada acentuada no estudo com
menor média de pontuação(44) e incapacidade moderada no que apresentou
maior escore médio(45). Dessas pesquisas, somente uma analisou fatores
associados à recuperação e verificou que a pontuação da ERGA apresentou
correlação com gravidade da LAD, contagem e volume das fibras nervosas
identificada na tractografia com base na RM de tensor de difusão(44),
concluindo que esse exame poderá servir de biomarcador para LAD e ajudar
na previsão das consequências da lesão a longo prazo(44).
Com avaliações realizadas com a ERG e o Índice de Barthel
modificado, autores coreanos estudaram o efeito do hipopituitarismo após
LAD na capacidade funcional das vítimas. Verificaram que o escore médio
na ERG, após 6 meses, foi de 2,86 entre os 21 pacientes com
hipopituitarismo e de 3,37 nos 44 indivíduos sem essa alteração. A média no
Índice de Barthel modificado foi de 64,7 e 88,5, respectivamente nesses
grupos. Duração da inconsciência, classificação de Marshall na TC,
hipopituitarismo, intensidade de sinal anormal na imagem da RM em linha
média ou em estruturas profundas do encéfalo foram associados a desfechos
desfavoráveis(27).
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Tabela 2 - Recuperação de vítimas de LAD aos 6 meses – revisão bibliográfica. São Paulo,
2014.
Warner et
al.(31)

Ljungqvist J
et al.(43)

Marquez de la
Plata et al.(23)

Paterakis
et al.(18)

Mannion et
al.(42)

Local do estudo

Texas

Suécia

Texas

Grécia

Reino Unido

Ano de

2010

2011

2007

2000

2007

Idade de 16-65

TCE com

ECGl ≤12, LAD,

TCE fechado,

ECGl ≤8,

anos, TCE

indícios de

sem antecedente

ECGl ≤12 e

TCE com IOT

contuso,

LAD ou TC

de patologia

discrepância

e VM por

mecanismo do

normal com

crônica que

entre achados

mais de 24

trauma

perda de

causa alterações

radiológicos e

horas e

compatível com

consciência

na RM

estado

presença de

neurológico

lesão em

publicação
Critérios de
inclusão

LAD, estável
hemodinâmica-

nas primeiras

tronco

mente,

48 horas após

cerebral

classificação de

lesão

Marshall grau II
ou TC normal
com ECGl <13
Número de

25

8

24

24

46

ERGA

ERGA

ERGA

ERG

ERG

27,2%

54,2%

22,7%

25,0%

36,3%

16,7%

41,3%

4,1%

-

13,6%

-

19,6%

participantes
Escala utilizada
Resultados da
escala
40,0%

12,5%

20,0%

-

12,0%

37,5%

8,0%

12,5%

4,0%
16,0%

25,0%
12,5%

- Boa recuperação

39,1%
- Incapacidade
moderada

- Incapacidade
grave

- Estado
vegetativo
persistente

-

- Morte

-

-

Variáveis
estudadas

Taxa de atrofia

-

Volumes
encefálicos na
RM

LAD
hemorrágica
e
não
hemorrágica

Lesão em
tronco
encefálico,
mesencéfalo e
ponte na RM

Fatores
associados

A perda de
volume e atrofia
cerebrais
regionais
específicas
foram
preditivos para
incapacidade a
longo prazo

-

-

LAD
hemorrágica
foi associada
com
prognóstico
desfavorável

Lesões no
mesencéfalo,
ponte e tronco
encefálico
foram
associados
com
prognóstico
desfavorável

-
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A Tabela 3 apresenta dados dos estudos que investigaram a
recuperação das vítimas de LAD após um ano do trauma(32,46). Em ambas as
pesquisas, a maioria das vítimas alcançou boa recuperação nesse período de
avaliação. Indivíduos incapazes foram 25,0%(32) e 45,0%(46) das amostras
analisadas e os dependentes foram identificados somente em um dos estudos
com frequência de 20,0%(46).
Tabela 3 - Recuperação de vítimas de LAD após um ano – revisão bibliográfica. São
Paulo, 2014.
Urakami(32)

Matsukawa et al.(46)

Local do estudo

Japão

Japão

Ano de publicação

2011

2011

Presença de atividade
espontânea durante o estágio 2
do sono
8

TCE, lesão única da LAD,
LAD confirmada por RM, sem
patologia crônica e uso de
anticoagulantes
69

ERG

ERG

5- Boa recuperação

75,0%

55,0%

4- Incapacidade moderada

25,0%

25,0%

3- Incapacidade severa

-

14,0%

2- Estado vegetativo persistente

-

6,0%

1- Morte

-

-

Variáveis estudadas

-

Idade, sexo, ECGl, ISS,
anormalidades pupilares,
hematoma subcutâneo, dose
de etanol no sangue,
localização da lesão na
cabeça, mecanismo do trauma
e achados nos exames

Fatores associados

-

Lesão em corpo caloso e
contusão cerebral em exames
de imagem foram
independentemente associados
a prognóstico desfavorável

Critérios de inclusão

Número de participantes
Escala utilizada
Resultados na ERG

Nos ensaios clínicos com drogas(49-50), a eficácia da utilização da
Boswellia Serrata(50) e Amantadina(49) foi avaliada tendo em vista a
recuperação funcional das vítimas até 3 meses após a LAD. Os grupos
controles desses estudos, além dos submetidos à intervenção, apresentaram
melhora funcional consistente no período de seguimento; entretanto, as
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diferenças na evolução dos grupos caso e controle nos estudos evidenciaram
que a Boswellia Serrata(50) não afetou a recuperação e que a Amantadina(49)
proporcionou

tendência

de

melhora

funcional

mais

rápida,

independentemente do início de seu uso nas primeiras 12 semanas após
LAD.
Tabela 4 - Descrição de estudos publicados sobre recuperação das vítimas de LAD
avaliadas após o seguimento. São Paulo, 2014.
Liew et al.(48)

Chabok et al.(47)

Malásia

Irã

2009

2012

ECGl ≤8 e LAD

Idade ≥16 anos, TCE, ECGl ≤8,

Local do estudo
Ano de publicação
Critérios de inclusão

admissão até 3 horas após a
lesão e ausência de hematoma
na TC
Número de

72

28

participantes
Escala utilizada
Tempo de seguimento
Resultados na ERG

ERG

ERG

Alta, 3 e 6 meses

3 meses e 2 anos

Alta

3 meses

6 meses

- Boa recuperação
40,3%

79,6%

44,4%

14,3%

2,2%

- Estado vegetativo
persistente
- Morte

15,3%

6,1%

2 anos

10,7%

35,7%

21,4%

25,0%

42,9%

14,3%

17,9%

10,7%

7,1%

14,3%

97,8%

- Incapacidade moderada
- Incapacidade severa

3 meses

-

Variáveis testadas

Idade, gravidade da LAD pela
classificação de Marshall na TC e
pressão arterial média

Fatores associados

Gravidade da LAD pela
classificação de Marshall na TC e
pressão arterial média estão
independentemente associados com
a sobrevivência

Proteína S100BB (Pico, 6
horas, 24 horas, 48 horas e 72
horas) e ECGl (inicial, 6 horas,
24 horas, 48 horas e 72 horas)
Proteína S100BB no período de
24 horas, 48 horas e 72 horas
foi associado com resultado
desfavorável aos 3 meses; a
proteína S100BB no período de
48 horas e 72 horas foi
associada com resultado
desfavorável aos 2 anos e a
ECGl avaliada no período de 24
horas, 48 horas e 72 horsa foi
associada a resultado
desfavorável aos 3 meses
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Ensaio clínico realizado no Irã avaliou a eficácia e os efeitos
secundários da Ciclosporina-A na recuperação da consciência e função
cognitiva no período entre 3 e 6 meses após LAD. A frequência de desfecho
favorável aos 3 meses no grupo controle foi de 64,0% e aos 6 meses, 56,0%.
No grupo intervenção, aos 3 meses, 54,0% dos indivíduos tinham desfecho
favorável e, aos 6 meses, esse valor diminuiu para 42,0%. Não houve
diferença significativa entre o grupo caso e controle nos escores da ERGA
entre 3 e 6 meses e a Ciclosporina-A não se mostrou eficaz para melhora da
função cognitiva e de consciência após a LAD(51).
Além dos ensaios clínicos, dois estudos apresentaram a recuperação
das vítimas por um período após LAD: um deles, entre alta hospitalar e 6
meses; outro, entre 3 meses e 2 anos. A análise da evolução das vítimas
entre alta e 6 meses mostrou resultados favoráveis (total recuperação, boa
recuperação ou incapacidade moderada e moderada acentuada) em 40,3%,
79,6% e 97,8% dos pacientes na alta, 3 e 6 meses, respectivamente(48). Na
investigação entre 3 meses e 2 anos, desfechos favoráveis foram observados
em 32,1% dos participantes aos 3 meses e em 60,7% aos 2 anos. Nos
resultados de ambas as investigações, a frequência de indivíduos com
resultados desfavoráveis (estado vegetativo persistente, incapacidade grave
e grave acentuada) diminuiu com o tempo decorrido, enquanto aumentavam
os que apresentaram resultados favoráveis(47).
Poucos foram os estudos que analisaram a recuperação das vítimas, e
entre eles foram maioria os ensaios clínicos com drogas, dificultando assim
identificar a recuperação sem essas intervenções. Segundo resultados de
estudos clínicos, o uso da Progesterona(40) e da Amantadina(49) pode ser
benéfico para recuperação das vítimas de LAD. Os estudos também
evidenciaram prováveis biomarcadores que podem auxiliar nas estimativas
de prognósticos e fatores relacionados com prognósticos desfavoráveis.
As amostras das publicações analisadas apresentaram diferentes
níveis de funcionalidade mesmo quando as avaliações foram realizadas no
mesmo período após LAD. O fundamento dessas diferenças está
provavelmente na frequência de fatores de risco para piores prognósticos
nas vítimas das amostras analisadas. Os resultados dos estudos que
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apresentaram períodos de recuperação sugerem importante melhora das
vítimas entre alta e 6 meses e também entre o período de 3 meses e 2 anos.
Portanto, análises complementares ainda deverão ser realizadas para
identificar o período de estabilidade da recuperação das vítimas de LAD.
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4 MÉTODO
4.1 TIPO DE ESTUDO
Trata-se de um estudo do tipo coorte prospectivo, com dados
coletados na internação, alta hospitalar, três e seis meses após a LAD.
Inicialmente foram coletados dados sociodemográficos, relacionados ao
trauma, ao atendimento pré-hospitalar, admissão e internação hospitalar. As
vítimas foram acompanhadas diariamente até a alta, quando a escala de Katz
e a ERGA foram aplicadas. Aos três e seis meses após LAD, avaliações com
essas escalas foram efetuadas e informações quanto a tratamentos realizados
foram coletadas.

4.2 LOCAL DO ESTUDO
O estudo foi realizado no IC/HCFMUSP, hospital especializado
tipo II, referência no tratamento a vítimas de trauma, localizado na região
centro-oeste do município de São Paulo.
O IC/HCFMUSP é uma autarquia do Governo do Estado de São
Paulo, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde para fins de coordenação
administrativa e associada à Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo para fins de ensino, pesquisa e prestação de ações e serviços de saúde
destinados à comunidade.
O pronto-socorro do IC/HCFMUSP é uma Unidade de Emergência
Referenciada, que presta atendimento aos casos de alta complexidade. Esta
unidade é referência em tratamento de neurocirurgia, responsável pelo
atendimento das vítimas de TCE da região e redondezas. No ano de 2013, o
serviço de neurocirurgia realizou 2.340 atendimentos, dos quais 1.837
(78,5%) resultaram em internações. Aproximadamente 22,0% dos
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internados ocuparam leitos de UTI, com média de permanência de 4,7 dias e
mortalidade de 16,5% na unidade1.
Este pronto-socorro é o local de atendimento inicial às vítimas de
trauma na fase hospitalar. Após a alta hospitalar, as vítimas são
acompanhadas no ambulatório do mesmo complexo hospitalar, localizado
em prédio anexo ao IC/HCFMUSP.
A coleta de dados do período de internação e na alta hospitalar foi
realizada nas dependências do IC/HCFMUSP. As demais abordagens dos
pacientes foram realizadas no ambulatório de Neurocirurgia e Trauma, no
hospital de retaguarda de Suzano e na residência, quando a vítima estava
incapaz de locomoção no período de três meses após o trauma.

4.3 CASUÍSTICA DO ESTUDO
Fizeram parte do estudo pacientes com diagnóstico de LAD,
internados no IC/HCFMUSP no período de julho de 2013 a fevereiro de
2014, com ECGl ≤8 na admissão hospitalar, idade ≥18 anos e ≤60 anos.
Foram excluídas as vítimas atendidas nesse hospital após seis horas do
evento traumático, transferidas de outros hospitais, com diagnóstico anterior
de TCE, distúrbios psiquiátricos e com outras lesões na região da cabeça e
medula espinhal de gravidade ≥3, segundo Abbreviated Injury Scale
(AIS)(52). Vítimas com lesões AIS ≥3, nas regiões corpóreas especificadas,
podem apresentar deficiências e incapacidades por longo período póstrauma(53), o que dificulta a distinção das consequências da LAD no
processo de recuperação.

4.4 CÁLCULO AMOSTRAL
O cálculo do tamanho da amostra foi realizado priorizando-se o
objetivo de identificar a recuperação das vítimas de LAD até seis meses
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

São Paulo. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo. Secção de estatística. Anuário de atendimentos do pronto-socorro: 2013. São Paulo,
2014.
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após trauma. A amostragem foi não aleatória e a amostra incluiu todos os
pacientes admitidos no local do estudo no período de coleta de dados que
atendessem aos critérios de elegibilidade desta investigação.
Para estabelecer o tamanho dessa amostra, considerou-se o efeito de
Cohen(54), uma medida relativa das diferenças das médias (inicial e final),
que é ponderada pelo desvio dessa diferença: quanto maior o desvio, maior
deve ser a diferença observada. Dessa forma, o efeito é calculado pelo
desvio das diferenças das médias (inicial e final) de todos os resultados
esperados na recuperação dividido pela raiz quadrada da variância dos
desvios dessa diferença(54).
Em uma amostra de 35 a 40 pacientes, identificou-se um efeito de
0,49 a 0,46, com 80,0% de poder e nível de significância de 5%. Cohen(54)
define que um efeito de aproximadamente 0,5 é um efeito grande, ou seja, o
tamanho amostral de 35 a 40 pacientes é suficiente para identificar as
medidas de recuperação que se modificaram significativamente aos seis
meses.
Optou-se por coletar aproximadamente o dobro de casos do tamanho
estimado da amostra tendo em vista possíveis perdas e óbitos durante o
seguimento dos pacientes. Para isso, novos casos foram incluídos neste
estudo durante 7 meses, de julho de 2013 a fevereiro de 2014; entretanto a
coleta de dados estendeu-se até o início de setembro desse ano, a fim de
completar o período de 6 meses de seguimento.

4.5 ASPECTOS ÉTICOS
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo sob número de
processo 016159/2013 em 11/06/2013 e pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (HCFMUSP) com número de protocolo 311.774 em 03/07/2013 e
Certificado

de

Apresentação

14115513.1.3001.0068 (Anexo A).

para

Apreciação

Ética

número
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O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi aplicado
a fim de obter autorização para inclusão da vítima neste estudo de
seguimento. Preferencialmente, a autorização foi obtida junto ao paciente;
no entanto, nos casos em que as condições clínicas da vítima não indicaram
esse procedimento, a solicitação para participação na pesquisa e para
assinatura do TCLE foi realizada junto a familiares responsáveis pelo
paciente.

4.6 VARIÁVEIS DE ESTUDO
Variáveis relacionadas à gravidade e consequências da LAD
• Gravidade da LAD - variável que foi mensurada a nível ordinal
utilizando-se a classificação de Gennarelli(1) apresentada na seção de
introdução deste estudo. Nas análises de associação, pacientes que
tiveram indicação de LAD de gravidade leve e moderada foram reunidos
em uma única categoria.
• Maximum Abbreviated Injury Scale (MAIS)/cabeça - com este indicador
foi descrita com um único digito a gravidade da lesão mais séria das
vítimas de trauma na região da cabeça. O MAIS/cabeça corresponde ao
mais alto escore da AIS na região da cabeça, independentemente do
número de lesões(52). A AIS é uma escala utilizada para descrever as
lesões decorrentes de um trauma e identificar sua gravidade. A lista de
lesões é apresentada no manual AIS, que fornece para cada descrição de
lesão um identificador composto por sete números, sendo o sétimo dígito
o valor referente ao escore de gravidade da AIS. Nesta escala de
gravidade, escore um é atribuído para lesões leves, dois para moderadas,
três para sérias, quatro para graves, cinco para críticas e seis para lesões
de gravidade máxima. Nesse estudo, as lesões foram codificadas segundo
a última versão do manual: AIS 2005 - update 2008(52). O MAIS, assim
como a AIS, varia de um a seis pontos. As regiões corpóreas
consideradas para cálculo do MAIS foram as seis utilizadas para cálculo
do Injury Severity Score (ISS).
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• ISS - variável numérica que indica a gravidade global do trauma de uma
vítima, calculada a partir da análise de todas as lesões decorrentes do
trauma. O ISS é um índice anatômico, calculado com base no escore de
gravidade das lesões segundo a AIS e considera seis regiões corpóreas:
cabeça ou pescoço, face, tórax, abdome ou conteúdo pélvico,
extremidades ou cintura pélvica e superfície externa. Segundo o ISS, a
gravidade global do trauma é calculada pela soma do quadrado do escore
mais alto de três regiões do corpo diferentes. Seu valor varia de 1 a 75;
quanto maior o valor do escore, maior a gravidade do trauma e,
consequentemente, maior a probabilidade de morte(53).
• New Injury Severity Score (NISS) - variável numérica que, assim como o
ISS, estima a gravidade global do trauma. O NISS é uma modificação do
ISS que objetiva sanar falhas apontadas no ISS em vítimas com múltiplas
lesões localizadas na mesma região corpórea. A pontuação do NISS
também pode variar de 1 a 75 e é representada pela soma do quadrado do
escore das três lesões mais graves de uma vítima; portanto, seu cálculo
não requer a separação das lesões conforme as regiões corpóreas, o que
simplifica a estimativa do índice em relação ao ISS(55).
• Capacidade funcional - a funcionalidade foi avaliada pela ERGA, que
tem como finalidade quantificar a capacidade funcional das vítimas de
forma global(26). A pontuação da ERGA apresenta oito categorias,
variando de total recuperação a morte(26). No presente estudo, a escala foi
aplicada somente em vítimas sobreviventes à internação hospitalar e a
análise de mortalidade foi realizada separadamente. Para categorização
da ERGA, seguiu-se os seguintes critérios de categorização:
ü (0) Total recuperação: indivíduos que assumiram vida normal, sem
nenhuma alteração ou queixa consequente ao trauma.
ü (1) Boa recuperação: indivíduos que reassumiram vida normal, com
presença de leves dificuldades em atividades físicas ou mentais.
ü (2) Incapacidade moderada: “independentes, mas incapazes” podem ter vida independente com algumas dificuldades e restrições. O
ponto básico de diferenciação para categoria boa recuperação é que os
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indivíduos nela incluídos não conseguem retornar a todas as atividades
realizadas anteriormente ao trauma.
ü (3)

Incapacidade

moderada

acentuada:

“independentes,

mas

incapazes” - podem ter vida independente com auxílio de artefatos ou
em meio ambiente adaptado para possibilitar realizar atividades
essenciais para independência.
ü (4)

Incapacidade

grave:

“conscientes,

mas

dependentes”

-

necessitam de ajuda de outrem para atividades de autocuidado, assim
como para carregar objetos e produtos necessários à subsistência,
deslocar-se dentro e fora da residência, preparar refeições, fazer
compras, manejar dinheiro, entre outras. Precisam viver com a ajuda de
outra pessoa.
ü (5) Incapacidade grave acentuada: “conscientes, mas dependentes” necessitam de ajuda de outrem para atividades de autocuidado e não
podem permanecer sozinhos por períodos de oito horas em sua
residência.
ü (6) Estado vegetativo persistente: não demostram evidência de
capacidade de elaboração de resposta significativa. Não obedecem a
comandos simples nem pronunciam qualquer palavra.
• Capacidade para realizar AVD - o desempenho nas AVD foi avaliado
pela escala de Katz, que mede a independência para realizar essas
atividades por meio de seis domínios: tomar banho, vestir-se, cuidado
pessoal, realizar transferência, necessidades urinárias e alimentar-se(36).
Em cada um desses domínios os indivíduos são classificados como
independentes, independentes com necessidade de ajuda por meio de
adaptações ou artefatos, necessidade de ajuda humana e dependência
total. A pontuação em cada domínio varia de 0 a 3 e o escore total da
escala de Katz, de 0 a 18. Nessa escala, quanto menor a pontuação, maior
a independência para realizar as AVD(36).
• Recuperação funcional - medida pela diferença na categorização das
escalas ERGA e Katz entre alta, três e seis meses após LAD.
• Dependência aos seis meses após trauma - variável dependente nas
análises de associação. Para essas análises, as categorias da ERGA foram
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reunidas de forma dicotômica e os pacientes agrupados em dependentes e
independentes. Segundo critérios estabelecidos nessa escala, são pessoas
independentes aquelas incluídas nas categorias de total recuperação, boa
recuperação e incapacidade moderada ou moderada acentuada.
Indivíduos dependentes são os sobreviventes com incapacidade grave ou
grave acentuada e em estado vegetativo persistente(56-57).
• Tratamento em especialidades da aérea de saúde entre a alta e seis meses
após o trauma - variável que identificou a realização ou não de
tratamento nesse período com especialistas das aéreas de Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Psicologia e Fonoaudiologia.
• Estado vital aos seis meses após trauma - variável dependente nas
análises de associação que agrupou os casos de óbito e sobrevida nesse
período.
• Tempo de sobrevivência antes do óbito - tempo, em dias, que os
participantes que morreram até seis meses após LAD sobreviveram a
essa lesão.
Variáveis sociodemográficas
• Gênero - variável categórica (feminino e masculino).
• Idade - variável numérica considerada em anos e referente à data do
trauma.
• Escolaridade - variável numérica que considerou os anos de estudo,
conforme nível de escolaridade alcançado na época do trauma.
• Vínculo conjugal na época do trauma - variável categórica que descreveu
as vítimas como solteiras, casadas ou separadas.
• Raça - para categorização dos participantes da pesquisa, segundo esta
variável, foi utilizada a informação do paciente ou familiar responsável,
não se considerando a observação do entrevistador.
• Situação ocupacional no período do trauma - variável categórica que
agrupou as vítimas em inseridas no mercado de trabalho (empregados ou
autônomos) e sem inserção (auxílio-doença, desempregado ou não
trabalha).
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• Renda per capita familiar na época do trauma - variável numérica
baseada na informação do paciente ou responsável quanto à renda
familiar mensal e número de dependentes desse valor. Foi calculada em
reais e salários mínimos. O salário mínimo utilizado como referência foi
de R$ 724,00 em vigência no ano de 20142.
Variáveis clínicas relacionadas ao trauma e Atendimento Pré-hospitalar
(APH)
• Causa externa - variável categórica que foi descrita de acordo com os
grupos de causas do capítulo XX (causas externas de morbidade e de
mortalidade) da Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde-10 (CID-10)(58).
• Relato de ingestão de álcool - variável dicotômica que identificou os
casos em que houve registro em prontuário de sinais de consumo de
álcool ou relato por familiares ou paciente de uso dessa droga no período
próximo ao evento traumático.
• Tipo de APH - variável categórica que diferenciou vítimas atendidas por
serviços aéreos e terrestres.
• ECGl na cena - valor desta escala no local do evento traumático
informada pela equipe de APH. Variável numérica que definiu o nível de
consciência das vítimas por meio da avaliação de três parâmetros:
abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora
(MRM). Os escores da ECGl variam de 3 a 15; quanto maior a pontuação
obtida, melhor o nível de consciência.
• Intubação orotraqueal (IOT) na cena - variável dicotômica que indica a
realização ou não desse procedimento na vítima pela equipe de APH.
Variáveis clínicas na admissão e internação hospitalar
• IOT na admissão hospitalar - variável dicotômica que indica a realização
ou não desse procedimento na admissão hospitalar.
• Sedação - variável dicotômica que indica o uso de sedativos na admissão
hospitalar.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2013/12/valor-do-salario-minimo-vaipara-r-724-em-2014

Método 50
Rita de Cássia Almeida Vieira

• Frequência respiratória (FR) na admissão hospitalar - atribuída à vítima
com respiração espontânea ou em assistência ventilatória. Nas análises de
associação, as vítimas foram agrupadas segundo FR normal (10 a 29
incursões respiratórias por minuto - irpm) e FR alterada (<10 ou >29
irpm)(59).
• Saturação periférica de oxigênio (SpO2) - variável numérica medida por
oxímetro de pulso que identificou indivíduos em hipóxia, quando SpO2
<90%(60) .
• Pressão parcial de oxigênio (PO2) na admissão hospitalar - variável
numérica obtida em resultado de gasometria arterial. Nas análises de
associação, este parâmetro também foi utilizado para identificar hipóxia,
sendo PO2 <60% considerada indicação de presença dessa alteração(60).
• Pressão arterial sistólica (PAS) na admissão hospitalar - variável
numérica atribuída à vítima após a aferição da pressão arterial. Nas
análises de associação, PAS <90 mmHg foi indicativo de hipotensão(60).
Os maiores e menores valores diários dessa variável foram registrados
permitindo estabelecer a frequência de episódios de hipotensão e
hipertensão durante a internação hospitalar. Episódios de hipertensão
foram identificados por PAS ≥160 mmHg(61).
• Frequência cardíaca (FC) na admissão hospitalar - variável numérica que,
nas análises de associação, foi utilizada para analisar a presença de dois
tipos de alteração: a bradicardia (FC <50 batimentos por minuto - bpm) e
a taquicardia (FC >100 bpm)(62).
• Glicemia na admissão hospitalar - variável numérica que permitiu reunir
indivíduos com e sem hipoglicemia e com e sem hiperglicemia nas
análises de associação. Valores de glicemia capilar <70 mg/dl foram
indicativos

de

hipoglicemia

e

>160

mg/dl,

indicativos

de

hiperglicemia(61,63). Valores diários dessa variável foram registrados,
permitindo estabelecer a frequência de episódios de hipoglicemia e
hiperglicemia durante a internação hospitalar e, também, identificar as
vítimas que apresentaram essas alterações nos primeiros cinco dias de
internação.
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• Temperatura corporal - variável numérica que permitiu reunir indivíduos
com e sem hipotermia e com e sem hipertermia nas análises de
associação. Temperatura axilar ≤ 35oC foi indicação de hipotermia(60) e
≥38oC, de hipertermia(64,65). Valores diários dessa variável foram
registrados, permitindo estabelecer a frequência de episódios dessas
alterações durante a internação hospitalar.
• ECGl na internação hospitalar - durante a internação hospitalar, a ECGl
foi aplicada diariamente, permitindo identificar seu valor não só na
admissão hospitalar, mas também 24 e 48 horas após retirada da sedação.
O tempo em dias para alcançar pontuação 6 no parâmetro MRM da ECGl
após LAD também pode ser identificado com base nessa avaliação diária.
• Alterações pupilares - variável dicotômica em que a presença de
anormalidade foi registrada em casos de alterações de forma, tamanho e
reflexo fotomotor.
• Internação na UTI - variável dicotômica que descreveu se as vítimas
foram ou não admitidas nesse tipo de unidade durante sua internação no
IC/HCFMUSP.
• Tempo de internação na UTI - variável numérica considerada em dias.
• Uso de sedação contínua - variável dicotômica que indicou a presença de
sedação contínua durante a internação hospitalar.
• Tempo de sedação contínua - variável numérica considerada em dias.
• Escala de agitação e sedação de Richmond (The Richmond Agitation and
Sedation Scale – RASS) - aplicada para aferir tanto a sedação quanto o
nível de agitação(66). Os escores da escala variam de +4 a -5; quanto
menor a pontuação, maior o nível de sedação do paciente(66). Durante a
sedação contínua, a RASS foi aplicada diariamente, permitindo
identificar seu valor 24 horas antes da retirada da sedação.
• Outros tratamentos com drogas que atuam no sistema nervoso central
(SNC) - variável dicotômica que reuniu os participantes que utilizaram
drogas que atuam no SNC, sem finalidade de sedação.
• Tratamento cirúrgico - variável dicotômica que descreveu se os pacientes
foram ou não submetidos a tratamento cirúrgico durante a internação
hospitalar.

Método 52
Rita de Cássia Almeida Vieira

• Reabordagem cirúrgica: variável dicotômica que reuniu os pacientes que
necessitaram de reabordagem cirúrgica durante a internação hospitalar.
• Infecção durante internação - variável dicotômica que indicou
diagnóstico de infecção confirmado por exames laboratoriais, durante a
internação hospitalar.
• Outras complicações - variável dicotômica que indicou a presença ou não
de complicações clínicas, exceto infecção, durante a internação
hospitalar.
• Sinais de LAD precoces na TC de crânio: variável dicotômica que
considerou os resultados das TC de crânio nas primeiras 72 horas de
atendimento hospitalar e reuniu indivíduos que tiveram presença de
hemorragia intraventricular, hemorragia subaracnoide, gliding contusion,
inchaço difuso com apagamentos das cisternas basilar ou sulcos; sinais
indiretos da lesão(67-71).
• Monitorização da pressão intracraniana (PIC) - variável dicotômica que
indicou a presença ou não dessa monitorização durante a internação.
• Hipertensão intracraniana (HIC) - variável dicotômica que reuniu
pacientes que tiveram esse diagnostico durante a internação com auxílio
de resultados de TC de crânio e Doppler Transcraniano(72).
• Tempo de internação hospitalar: variável numérica considerada em dias.
• Destino após alta do IC/HCFMUSP: variável categórica que descreveu o
local para onde os sobreviventes foram encaminhados após alta do
IC/HCFMUSP.

4.7 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
4.7.1. Termos de Consentimento Livre-Esclarecido (TCLE)
Instrumento aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa que foi utilizado
para manifestação do paciente ou responsável sobre sua anuência para
participar do estudo (Apêndice A).
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4.7.2. Ficha de registro de dados na internação
Nesta ficha, foram registrados os dados coletados durante a
internação hospitalar e obtidos no prontuário do paciente, em registros
eletrônicos e em entrevistas com familiares ou pacientes.
Os campos contemplados nessa ficha direcionaram a coleta de
informações

referentes

às

variáveis

clínicas

e

sociodemográficas

relacionadas ao APH, admissão e internação hospitalar (Apêndice B).
O registro das descrições das lesões, conforme região corpórea
acometida, foi realizado durante a internação hospitalar e incluiu as lesões
decorrentes do trauma registradas em anotações de prontuário e confirmadas
em inspeção corpórea, laudo de exames ou em fichas cirúrgicas. Após a
identificação das lesões, foi identificada a gravidade de todas elas
isoladamente, segundo o Manual AIS 2005(52), update 2008, e estabelecido o
valor do MAIS/cabeça, além de realizado o cálculo dos índices ISS e NISS.

4.7.3. Ficha de levantamento de dados na alta hospitalar (Apêndice C)
Os campos contemplados nessa ficha direcionaram a coleta de
informações do paciente no que se refere a data de alta hospitalar, destino
após alta do IC/HCFMUSP, ERGA e AVD pela escala de Katz. Nesta fase,
foram asseguradas as informações que permitiram contatos posteriores com
o paciente ou responsável.

4.7.4 Ficha de levantamento de dados aos três e seis meses após LAD
(Apêndice D)
Instrumento para a coleta de dados do paciente durante o
acompanhamento após alta hospitalar. Nesse período, em entrevistas com
pacientes ou familiares responsáveis, a Katz e a ERGA foram aplicadas e
informações relacionadas a tratamentos realizados coletadas.
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4.8 DESPESAS E TREINAMENTO
A pesquisa recebeu financiamento da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo, que custeou despesas referentes a
materiais de consumo, material permanente, serviços de terceiros
especializados e despesas de transporte. As despesas referentes a pagamento
dos auxiliares de coleta foi custeada pela pesquisadora.
Para colaborar com a coleta de dados desta investigação, foram
selecionadas três enfermeiras e uma aluna do 2o ano do curso graduação da
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Durante duas
semanas, foram realizados encontros para apresentação dos instrumentos e
esclarecimentos sobre sua aplicação, conhecimento dos instrumentos,
técnica de abordagem de pacientes e/ou família, além de formas de acesso
às fontes de dados. O treinamento in loco iniciou-se apenas após a
aprovação do Comitê de Ética. Nesta fase, todos os envolvidos coletavam
dados dos pacientes simultaneamente e, depois, confrontavam os resultados.
Divergências, dificuldades e dúvidas foram sanadas no momento da coleta
pela pesquisadora, que acompanhava todo o treinamento. Esta segunda
etapa do treinamento teve duração de dois meses e foi finalizada quando a
equipe apresentou segurança no resgate de dados, aplicação dos
instrumentos e na abordagem do paciente e/ou família.

4.9 OPERACIONALIZAÇÃO DE COLETA DOS DADOS
Após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa e
treinamento dos auxiliares de coleta, iniciou-se a coleta de informações em
julho de 2013 no IC/HCFMUSP.
A pesquisadora realizou, diariamente, o rastreamento das vítimas
internadas e acompanhadas pela equipe de neurocirurgia por meio do censo
eletrônico do pronto-socorro, atualizado diariamente pelos residentes de
medicina da neurocirurgia do hospital. Esse censo informava nome, idade,
data da ocorrência traumática, número de registro do Hospital das Clínicas
(RGHC), localização no hospital, quadro clínico, laudos de exames
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realizados e diagnóstico de todos os doentes admitidos e internados no
pronto-socorro e atendidos por essa equipe.
Nesse censo eletrônico, foram selecionados os pacientes admitidos
nas últimas 24 horas, com idade ≥18 anos e ≤60 anos. Após essa seleção, os
pacientes foram rastreados no pronto-socorro e seus prontuários foram
analisados para identificar os indivíduos atendidos no hospital até 6 horas
após o trauma, que vieram direto da cena da ocorrência, vítimas de TCE
contuso, com ECGl ≤8 na admissão hospitalar.
Depois de diagnosticadas as lesões, foram excluídas do estudo as
vítimas que não tiveram confirmação de LAD e também aquelas que,
embora tivessem esse diagnóstico, apresentaram lesão com AIS ≥3 na
região cabeça ou medula espinhal. Portadores de patologia crônica
psiquiátrica ou indivíduos com diagnóstico anterior de TCE foram excluídos
à medida que esta informação foi obtida com pacientes ou familiares. Nesta
fase, a confirmação da LAD foi realizada por sinais da lesão em TC ou RM,
identificados por neurocirurgiões especialistas no atendimento nesse tipo de
lesão. Casos de ECGl menor ou igual a 8, sem RM e TC normal, também
receberam diagnóstico dessa lesão(67-71).
A participação voluntária na pesquisa foi confirmada após a
assinatura do TCLE pelas vítimas ou familiar responsável. Cada participante
recebeu uma cópia do TCLE e foi informado sobre a possibilidade de
retirada do consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem prejuízo
ou perda de qualquer benefício adquirido com sua participação.
Durante o período de internação no IC/HCFMUSP, as vítimas de
LAD selecionadas receberam visita diária da equipe de pesquisa, que
coletou informações com pacientes, familiares, profissionais de saúde e
prontuário. Cada auxiliar de coleta tinha dias fixos para comparecer ao
hospital e coletar os dados, sempre supervisionada a distância ou in loco
pela pesquisadora.
Quando definida a alta hospitalar, a ficha de levantamento de dados
relacionada a esse período foi preenchida. Nos casos de alta para residência,
após o término da entrevista, os pacientes e familiares receberam orientação
para seguimento ambulatorial 3 e 6 meses após o trauma. Os participantes
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deste estudo encaminhados para outras instituições tiveram seguimento por
meio de telefonemas quinzenais para familiares ou responsáveis até que o
período de 6 meses após o trauma fosse finalizado.
No período de 3 e 6 meses após o trauma, foi preenchida a ficha de
acompanhamento das vítimas. As vítimas que ainda se encontravam
internadas no Hospital Auxiliar de Suzano/HCFMUSP ou que estavam
incapazes de locomoção foram avaliadas na residência ou nesse hospital.

4.10 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS
Todas as informações coletadas foram armazenadas em banco de
dados computadorizado construído com uso do software Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) versão 17.0. Este programa de computador
também foi utilizado para realizar as provas estatísticas, conforme
orientação de especialista na área.

4.10.1 Análise descritiva
Estatísticas descritivas foram realizadas para todas as variáveis
visando à caracterização geral da amostra do estudo. As variáveis
categóricas ou ordinais foram descritas por meio de frequências absolutas e
relativas. Para as variáveis numéricas contínuas ou discretas, foram
apresentadas a média e a mediana como medidas síntese, e o desvio-padrão
mínimo e máximo para apontar a variabilidade.

4.10.2 Análise inferencial
Nas análises inferenciais foram comparados os resultados da escala
de Katz e ERGA entre alta, 3 meses e 6 meses após LAD, a fim de
identificar a recuperação da vítima no período. Foram também verificadas
as associações entre as variáveis de interesse e os desfechos óbito e
dependência aos seis meses do trauma. Ademais, a regressão logística foi
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utilizada para identificar modelos para estimar fatores associados a óbito e à
dependência nesse período.
Para comparar os resultados da ERGA e relacionados aos itens da
escala de Katz entre as três avaliações, foi utilizado o teste não paramétrico
de Friedman, por se tratar de medidas ordinais. Este teste considera em suas
comparações a dependência entre os resultados comparados e foi
selecionado visto que as avaliações foram relativas a um mesmo paciente.
Na medida em que houve diferença significante entre os resultados
das avaliações, foram feitas comparações múltiplas (comparações dois a
dois entre tempos), utilizando o teste de Student-Newman-Keuls adaptado
para testes não paramétricos.
Para comparar a média do valor total da escala de Katz entre os três
momentos de avaliação, foi utilizada a análise de variância (ANOVA) com
medidas repetidas, por se tratar de medidas relativas a um mesmo paciente.
Havendo diferença estatisticamente significante entre os tempos, foram
feitas comparações múltiplas (comparações dois a dois entre tempos), por
meio do teste de Bonferroni.
Para identificar associações entre as variáveis de interesse e os
desfechos óbito e dependência aos seis meses do trauma, foram realizadas
comparações entre grupos de indivíduos que evoluíram ou não a óbito e,
também, entre os que se encontravam dependentes ou independentes aos
seis meses após LAD, conforme resultados da ERGA. Nessas comparações,
em relação às variáveis categóricas, foram aplicados os testes Qui-Quadrado
de Pearson ou Exato de Fisher. O Teste Exato de Fisher foi aplicado nos
casos em que a frequência esperada, em pelo menos uma das caselas das
tabelas de contingência, foi ≤5. Para a comparação das variáveis numéricas
discretas ou contínuas, a técnica estatística utilizada foi o teste t-Student.
Seguindo as análises, com o intuito de verificar se as variáveis
associadas aos desfechos retinham sua importância no contexto simultâneo
das demais e identificar os fatores de risco para óbito e dependência, foi
realizada a análise de Regressão Logística Múltipla. Para esta análise, usouse o método stepwise forward; hora a modelagem foi realizada com ISS e as
demais variáveis que apresentaram p-value ≤0,05 na comparação entre
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grupos, hora com NISS e essas mesmas variáveis, visto que ISS e NISS
estimam gravidade global do trauma e, portanto, apresentam problemas de
multicolinearidade. Durante a modelagem, permaneceram no modelo final
apenas aquelas que apresentaram significância estatística no modelo de
regressão logística, p ≤0,05.

4.10.3 Nível de significância e poder do estudo
Para todas as análises, foi considerado o nível de significância de
5%. Calculou-se o poder do estudo tendo em vista os resultados obtidos em
relação ao objetivo principal, isto é, descrever a recuperação da LAD até 6
meses após trauma por meio da diferença nos resultados das avaliações com
a ERGA e a escala de Katz na alta, 3 e 6 meses após LAD. À vista disso, o
cálculo do poder do estudo pela escala de Katz foi estimado pela
comparação da média na pontuação nos três momentos e na ERGA pela
comparação da categorização da escala nesses tempos. Foram utilizados
nessas análises os mesmos testes descritos anteriormente para comparação
dos resultados das escalas entre a alta, 3 e 6 meses.
	
  
	
  

	
  

5.

Resultados

Resultados 60
Rita de Cássia Almeida Vieira

5 RESULTADOS
5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS VÍTIMAS COM DIAGNÓSTICO
PRINCIPAL DE LAD
Entre julho de 2013 e fevereiro de 2014, 78 vítimas de LAD
admitidas no IC/HCFMUSP atenderam aos critérios de inclusão e exclusão
deste estudo e participaram da pesquisa na fase de internação hospitalar.
Dessas vítimas, 24 (30,7%) evoluíram a óbito durante o seguimento de 6
meses, 50 (65,1%) tomaram parte em todas as etapas da pesquisa, 1 paciente
(1,3%) não compareceu à avaliação após 3 meses da LAD e 3 (3,8%)
eximiram-se de participar no estudo após alta hospitalar.
Na Tabela 5, observa-se que a grande maioria (89,7%) dos
participantes do estudo era do sexo masculino e encontrava-se inserida no
mercado de trabalho na época do trauma. Prevaleceram os jovens entre 18 e
28 anos (43,6%) e a baixa escolaridade. A idade e escolaridade média foram
de 32 anos (dp=11,2) e 9,1 anos (dp=9,1), respectivamente. Participantes
com 1o grau incompleto e completo totalizaram 48,7% da casuística. A
maioria das vítimas era branca (65,4%), solteira (51,3%), 73,0% tinha renda
per capita familiar mensal entre 1 e 5 salários mínimos e o valor médio
dessa renda foi de R$ 1.290,98 (dp=R$ 2.282,64).

Tabela	
   5	
   -‐	
   Vítimas de LAD segundo características sociodemográficas na época do
trauma. HCFMUSP, 2013-2014.
CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS
Gênero

N

%

Masculino
Feminino

70
8

89,7
10,3

34
20
15
9

43,6
25,6
19,2
11,6

Idade (anos)
18 |⎯ 28
28 |⎯ 38
38 |⎯ 48
48 |⎯| 58

(continua)	
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(continuação)

CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS
Escolaridade

N

%

1o grau incompleto
1o grau completo
2o grau incompleto
2o grau completo
3o grau incompleto
3o grau completo
Pós-graduação

24
14
12
15
8
3
2

30,8
17,9
15,4
19,2
10,3
3,8
2,6

40
31
7

51,3
39,7
9,0

51
27

65,4
34,6

70
8

89,7
10,3

Vínculo conjugal
Solteiro
Casado
Separado

Raça
Branca
Negra

Situação ocupacional
Inserido no mercado de trabalho
Sem inserção no mercado de trabalho

Renda per capita familiar mensal
(salários mínimos)*
Sem renda
Até 1
1|⎯ 5
5|⎯ 10
≥ 10
* Valor de referência R$ 724,00.

6
2
57
9
4

7,7
2,6
73,0
11,5
5,2
(conclusão)

De acordo com a Tabela 6, a principal causa de LAD neste estudo
foi o acidente de transporte, sendo os motociclistas a mais frequente
categoria de traumatizados (43,6%) nessas ocorrências, seguidos dos
ocupantes de automóvel (25,6%). Grande parte das vítimas (42,3%) tinha
referência de ingestão de bebidas alcoólicas no período próximo ao evento
traumático. Todos os participantes da casuística foram removidos por
serviços de APH e foi expressiva a frequência do uso de transporte aéreo
(47,4%) para as vítimas. Indivíduos em coma (ECGl ≤8) totalizaram 75,7%
dos traumatizados, sendo 79,5% dos participantes da pesquisa intubados
ainda na cena da ocorrência.
Os valores dos escores da PAS e FC na cena não estavam relatados
em 27,0% dos registros, o valor da SpO2 desta fase do tratamento não
constava em 70,0% dos prontuários e a perda de informações do parâmetro
FR na cena foi de 84,6%. Consequentemente, essas variáveis não fizeram
parte das análises desta pesquisa.
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Tabela 6 - Vítimas de LAD segundo características relacionadas ao trauma e APH.
HCFMUSP, 2013-2014.

CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS AO
TRAUMA E APH

N

%

34
20
10
1
3
8
1
1

43,6
25,6
12,8
1,3
3,8
10,3
1,3
1,3

33
45

42,3
57,7

41
37

52,6
47,4

21
20
18
6
4
9

26,9
25,7
23,1
7,7
5,1
11,5

62
15
1

79,5
19,2
1,3

Causa externa
Acidente de transporte
Motociclista
Ocupante de automóvel
Pedestre
Ciclista
Agressão
Queda
Lesões autoprovocadas intencionalmente
Colisão entre duas pessoas – na prática de esporte

Relato de ingestão de álcool
Sim
Não

Tipo de APH
Terrestre
Aéreo

ECGl na cena
3
4-5
6-8
9-12
13-15
Sem informação

IOT na cena
Sim
Não
Sem informação

Quanto à gravidade do trauma, o ISS variou de 17 a 75, com média
de 35 (dp=11,9) e mediana de 33. Na distribuição das vítimas nas três
categorias de gravidade, observou-se que nenhum paciente apresentou
trauma leve (ISS <16), 19,2% tiveram trauma moderado (≥16 e <25) e
predominou o trauma grave (ISS ≥25). Nesse último grupo, um paciente
alcançou o escore máximo, apontando para extrema gravidade do trauma.
Mais de 25,0% das vítimas apresentaram pontuação superior a 40, valor
relacionado com mortalidade de 40,0% no Major Trauma Outcome Study
(Figura 1)(73).
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Figura 1 - Vítimas de LAD segundo gravidade do trauma estimada pelo ISS. HCFMUSP,
2013-2014.

	
  

Na Figura 2 observam-se as estimativas de gravidade do trauma pelo
NISS. Segundo esse indicador, a quase totalidade das vítimas, 91,0%, teve
trauma grave (NISS ≥25). Para esse índice, a média foi de 46,2 (dp=15,9) e
mediana de 43, com variação de 18 a 75. As vítimas com NISS superior a
40 totalizaram 62,8% da amostra.
Figura 2 - Vítimas de LAD segundo gravidade do trauma estimada pelo NISS. HCFMUSP,
2013-2014.

Todas as vítimas de LAD apresentaram MAIS ≥4 na região cabeça,
com média de 4,6 (dp=0,5). Lesões de gravidade crítica, MAIS=5, foram
constatadas em 55,1% da amostra (Figura 3).
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Figura 3 - Vítimas de LAD segundo gravidade do TCE estimada pelo MAIS/cabeça.
HCFMUSP, 2013-2014.

Os dados da Figura 4 mostram que 44,9% das vítimas apresentaram
LAD leve, 19,2% LAD moderada e 35,9% LAD grave.
Figura 4 - Vítimas de LAD segundo gravidade dessa lesão. HCFMUSP, 2013-2014.

	
  

Na admissão hospitalar, todos os pacientes que não haviam sido
intubados na cena do trauma foram submetidos a esse procedimento; por
conseguinte, 100,0% das vítimas de LAD encontravam-se intubadas no
período inicial de sua internação hospitalar. A quase totalidade delas
(92,3%) foi tratada com sedativos nessa fase de atendimento, embora nem
sempre mantivessem sedação contínua (Tabela 7).
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Quanto às condições clínicas das vítimas na chegada ao
IC/HCFMUSP mostradas na Tabela 7, observa-se FR alterada em 10,3% da
amostra, sendo a taquipneia a alteração mais frequente (6,4%). Hipóxia foi
detectada pela SpO2 em 15,3% (SpO2 <90%) e pela PO2 em 14,1% (PO2
<60%) dos traumatizados; 19,2% dos incluídos neste estudo apresentaram
PAS <90 mmHg; 2,5% tiveram parada cardíaca; taquicardia esteve presente
na maioria (52,5%) dos selecionados para esta pesquisa nesta fase de
tratamento. Alterações glicêmicas foram encontradas em 32,0% da amostra,
sendo a hiperglicemia a mais frequente (28,2%). Todos os pacientes tiveram
ECGl ≤8, conforme critério de inclusão na amostra, e 60,3% tiveram
alterações pupilares.
Tabela 7 - Vítimas de LAD segundo características clínicas na admissão hospitalar.
HCFMUSP, 2013-2014.
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS NA ADMISSÃO
HOSPITALAR
IOT na admissão

N

%

Sim
Não (IOT na cena)

16
62

20,5
79,5

72
6

92,3
7,7

2
1
64
5
6

2,6
1,3
82,0
6,4
7,7

2
6
4
9
56
1

2,5
7,7
5,1
11,6
71,8
1,3

11
11
52
4

14,1
14,1
66,7
5,1

3
1
8
3
63

3,8
1,3
10,3
3,8
80,8
(continua)

Sedação
Sim
Não

FR (irmp)
0
1-5
6-9
10-29
> 29
Sem informação

SpO2 (%)
0/ não mensurável
1-80
81-89
90-95
96-100
Sem informação

PO2 (%)
<60
60-90
>90
Sem informação

PAS (mmHg)
0
1-49
50-75
76-89
> 89
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(continuação)

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS NA ADMISSÃO
HOSPITALAR
FC (bpm)

N

%

0
<50
50-100
>100

2
35
41

2,6
44,9
52,5

3
46
22
7

3,8
59,0
28,2
9,0

Glicemia (mg/dl)
<70
70-160
>160
Sem informação

ECGl
3
4-5
6-8

45
9
24

57,7
11,5
30,8

Alterações pupilares
Sim
Não

47
31
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

60,3
39,7
(conclusão)

Segundo os dados da Tabela 8, a quase totalidade das vítimas foi
internada em UTI (92,3%), o tempo médio de internação nessa unidade foi
de 11,7 dias (dp=15,4), o valor mediano foi de 7 e a variação de menos de 1
dia a 109 dias. Do total da casuística, 69 pacientes (88,5%) usaram sedação
contínua, durante um tempo médio de 4,1 dias (dp=4,3), mediana de 3 dias e
variação de menos de 1 dia a 18 dias. Os medicamentos mais empregados
foram o propofol e o fentanil, utilizados, respectivamente, em 94,2% e
92,7% dos sedados. A maioria das vítimas (61,5%) fez tratamentos com
drogas que atuam no SNC, sem finalidade de sedação. Nesses casos, os
medicamentos mais utilizados foram os anticonvulsivantes (83,3%), os
neurolépticos (70,8%) e os benzodiazepínicos (25,0%).
Após a admissão hospitalar, as vítimas de LAD demoraram em
média 3,7 dias (dp=7,2) para obter o escore 6 no item MRM da ECGl. O
valor mediano desse tempo foi de 1 dia e a variação de menos de 24 horas a
32 dias. Entretanto, no seguimento de 6 meses, 23 vítimas (29,5%) não
atingiram escore 6 no item MRM da ECGl: 22 morreram antes de alcançar
essa pontuação na ECGl e uma encontrava-se em estado vegetativo
persistente até o final do período de avaliação (Tabela 8).
Conforme se pode observar na Tabela 8, durante a internação
hospitalar, a maioria das vítimas (53,8%) foi submetida a cirurgia e 19,2%
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tiveram reabordagem cirúrgica. Quadros infecciosos foram registrados em
25,6% dos casos e outras complicações identificadas em 52,6% dos
pacientes. Entre essas outras complicações, as mais observadas foram
choque (27,0%), insuficiência renal aguda (20,5%), rabdomiólise (15,4%),
distúrbio hidroeletrolítico (11,5%), disautonomia simpática (9,0%), crise
convulsiva (7,7%) e pneumonia (7,7%).
Tabela 8 - Vítimas de LAD segundo características clínicas na internação hospitalar.
HCFMUSP, 2013-2014.
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS NA
INTERNAÇÃO HOSPITALAR
Internação em UTI
Sim
Não
Uso de sedação contínua
Sim
Não
Outros tratamentos com drogas que atuam no SNC
Sim
Não
Tempo para MRM = 6 (ECGl)
Menos de 24 horas
1 dia
2 dias
3 ou mais dias
Não se aplica
Tratamento cirúrgico
Sim
Não
Reabordagem cirúrgica
Sim
Não
Infecção durante a internação
Sim
Não
Outras complicações
Sim
Não
Sinais de LAD precoces na TC
Sim
Não
Monitorização da PIC
Sim
Não
HIC
Sim
Não

N

%

72
6

92,3
7,7

69
9

88,5
11,5

48
30

61,5
38,5

16
23
5
11
23

20,5
29,5
6,4
14,1
29,5

42
36

53,8
46,2

15
63

19,2
80,8

20
58

25,6
74,4

41
37

52,6
47,4

55
23

70,5
29,5

3
75

3,8
96,2

19
59

24,4
75,6

Ainda na Tabela 8, pode-se constatar que a maioria das vítimas
apresentou sinais precoces de LAD na TC (70,5%) e que a HIC após LAD
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foi detectada em 24,2% das vítimas, ainda que a monitorização da PIC fosse
realizada somente em 3 pacientes (3,8%).
A Figura 5 apresenta as vítimas segundo resultado da RASS 24
horas antes da retirada da sedação e mostra que 25,6% tinha escore -5 nessa
avaliação. O valor médio da escala foi de -2,3 (dp=2,6) e variação de -5 a 2
com mediana de -3. Das 15 vítimas (19,2%) que foram incluídas na
categoria não aplicável, 9 não foram tratadas com sedação contínua e 6
foram a óbito antes da suspensão desse tratamento.
Figura 5 - Vítimas de LAD segundo escores na RASS 24 horas antes da retirada da
sedação. HCFMUSP, 2013-2014.

A Figura 6 mostra a evolução da média dos escores da ECGl nos
pacientes de LAD a partir da cena do trauma até 48 horas após a retirada da
sedação. Inicialmente, houve diminuição da pontuação média da escala
(entre cena e admissão). Observou-se melhora acentuada desse parâmetro
nas primeiras 24 horas após o término da sedação e discreto aumento da
pontuação entre 24 e 48 horas.
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Figura 6 - Evolução do escore médio da ECGl das vítimas de LAD. HCFMUSP, 20132014.

	
  

A análise da Figura 7 mostra que, durante a internação hospitalar,
cerca de 17,0% das vítimas apresentaram um ou dois eventos de hipotensão
sistêmica. Episódios de hipoglicemia e hipotermia foram mais frequentes e
ocorreram em 29,5% e 59,0% das vítimas, respectivamente.
Figura 7 - Vítimas de LAD segundo o número de eventos de hipotensão, hipotermia e
hipoglicemia durante internação hospitalar. HCFMUSP, 2013-2014.

Os dados da Figura 8 evidenciam que a maioria das vítimas de LAD
apresentou pelo menos um episódio de hipertensão (68,0%), hipertermia
(64,1%) e hiperglicemia (64,1%). Além disso, grande parte teve dois
eventos ou mais dessas alterações.
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Figura 8 - Vítimas de LAD segundo o número de eventos de hipertensão, hipertermia e
hiperglicemia durante internação hospitalar. HCFMUSP, 2013-2014.

Neste estudo, a média de permanência hospitalar dos pacientes foi de
19,1 dias (dp=22,9), mediana de 11 dias e o tempo de internação dos
doentes teve variação de menos de 1 dia a 111 dias. A Tabela 9 mostra que a
mortalidade até 6 meses após LAD dos inseridos neste estudo foi de 30,8%;
entre os que morreram, a média do tempo de sobrevivência foi de 13,5 dias
(dp=24,1), a mediana de 4,5 dias e a variação de menos de 1 dia até 110
dias. As mortes após 4 dias foram frequentes; no entanto, é importante
ressaltar que fizeram parte deste estudo todas as vítimas internadas pela
neurocirurgia. Já as vítimas que chegaram em óbito no hospital, ou que
morreram antes da avaliação dessa equipe, não entraram na casuística.
O destino dos pacientes após a alta do IC/HCFMUSP foi a
residência, na maioria dos casos (63,0%). Os demais requereram internação
em outras unidades hospitalares para continuidade do tratamento.
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Tabela 9 - Vítimas de LAD segundo mortalidade e destino após alta do IC/HCFMUSP.
HCFMUSP, 2013-2014.
VARIÁVEIS

N

%

Óbito em seis meses
Sim
Não
Sem informação

24
51
3

30,8
65,4
3,8

Tempo de sobrevivência antes do óbito
Até 24 horas após o trauma
1 dia após o trauma
2 dias após o trauma
3 dias após o trauma
4 a 10 dias após o trauma
Mais de 10 dias após o trauma

2
1
2
2
10
7

8,3
4,2
8,3
8,3
41,7
29,2

Destino após a alta do IC/HCFMUSP
Residência
Outros hospitais públicos ou privados
Instituto de Ortopedia e Traumatologia/HCFMUSP
Suzano/HCFMUSP

34
3
13
4

63,0
5,6
24,0
7,4

5.2 RECUPERAÇÃO DAS VÍTIMAS DE LAD ENTRE A ALTA
DO IC/HCFMUSP E 6 MESES APÓS O TRAUMA (ALTA, 3 E 6
MESES)
Nas avaliações de seguimento após alta do IC/HCFUSP participaram
51 doentes, dos quais 1 não esteve presente na consulta 3 meses após LAD.
Desses participantes, 62,7% realizaram tratamento com especialistas em
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia ou Fonoaudiologia entre a alta
hospitalar e seis meses após o trauma. A Figura 9 mostra a distribuição dos
pacientes segundo a realização dessas terapias e evidencia que a fisioterapia
foi o tratamento mais frequente, realizado em 49,0% dos casos, seguido pelo
de fonoaudiologia e psicologia (ambos com 19,6% dos participantes).
Figura 9 - Vítimas de LAD segundo realização de tratamentos em especialidades da aérea
de saúde entre a alta do IC/HCFMUSP e seis meses após o trauma. HCFMUSP, 2013-2014.
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Na Figura 10 pode-se observar a evolução da recuperação das 51
vítimas de LAD entre a alta do IC/HCFMUSP e 6 meses após a LAD,
segundo pontuações médias da escala de Katz e ERGA. Os traçados do
gráfico evidenciam a tendência de melhora clínica contínua das vítimas no
período avaliado, mais acentuada até 3 meses. Na escala de Katz, a
pontuação média evoluiu de 8,5 (dp=5,5) na alta para 3,2 (dp=5,5) aos 3
meses e 1,8 (dp=4,5) aos 6 meses após LAD. Na ERGA, a evolução foi de
3,8 (dp=1,2) para 2,1 (dp=1,6) aos 3 meses e para 1,2 (dp=1,6) aos 6 meses.
Figura 10 - Médias das pontuações nas escalas de Katz e ERGA entre a alta do
IC/HCFMUSP e seis meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014

A Tabela 10 mostra a frequência com que os pacientes foram
categorizados nas diferentes categorias da ERGA na alta, três e seis meses
após o trauma. A frequência de indivíduos incapazes diminuiu
expressivamente com o tempo decorrido, ao passo que aumentaram os
categorizados em boa e total recuperação. O teste não paramétrico de
Friedman indicou diferença nas categorizações da ERGA entre os
momentos de avaliação – alta, 3 e 6 meses – p-value <0,001.
Tabela 10 - Vítimas de LAD segundo categorias da ERGA nos períodos de avaliação.
HCFMUSP, 2013-2014.
CATEGORIAS – ERGA

Alta
n

3 meses
%

Recuperação total
Boa recuperação
1
2,0%
Incapacidade moderada
8
15,7%
Incapacidade moderada acentuada
11
21,6%
Incapacidade grave
12
23,5%
Incapacidade grave acentuada
17
33,3%
Estado vegetativo persistente
2
3,9%
Valor de p <0,001 - teste não paramétrico de Friedman	
  

6 meses

n

%

n

%

7
16
10
9
4
2
2

14,0%
32,0%
20,0%
18,0%
8,0%
4,0%
4,0%

23
13
5
4
3
2
1

45,1%
25,5%
9,8%
7,8%
5,9%
3,9%
2,0%
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De acordo com a Tabela 11, os resultados das comparações
múltiplas indicam que a categorização da ERGA diferiu de forma
estatisticamente significativa entre todos os tempos analisados (alta, 3 e 6
meses), p-value <0,001.
Tabela 11 - Comparações múltiplas dos resultados da ERGA entre a alta do IC/HCFMUSP
e seis meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014.

Valor de p*

COMPARAÇÕES - ERGA
Alta x 3 meses

<0,001

Alta x 6 meses

<0,001

3 meses x 6 meses

<0,001

* Teste de Student-Newman-Keuls adaptado para testes não paramétricos.

A Tabela 12 descreve as pontuações da escala de Katz na alta, três e
seis meses após o trauma, além de indicar que houve diferença
estatisticamente significativa na pontuação da escala entre os tempos, pvalue <0,001. Nessa tabela, a diminuição da pontuação da escala de Katz ao
longo do tempo é evidenciada, indicando melhora dos participantes da
pesquisa durante o período das avaliações.
Tabela 12 - Estatísticas descritivas e comparação das pontuações na escala de Katz entre a
alta do IC/HCFMUSP e seis meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014.

ESCALAS
Katz alta
Katz 3 meses
Katz 6 meses

Média (dp)

Mediana

Mínimo

Máximo

p*

8,5 (5,5)
3,2 (5,5)
1,8 (4,5)

8,00
0
0

0
0
0

18
18
18

<0,001

*ANOVA com medidas repetidas.

A Tabela 13 apresenta os resultados das comparações múltiplas
realizadas pelo teste de Bonferroni e mostra diferença entre as médias dos
valores da escala de Katz em todos os períodos comparados.
Tabela 13 - Comparações múltiplas dos resultados da escala de Katz entre a alta do
IC/HCFMUSP e seis meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014.

COMPARAÇÕES – Katz
Alta x 3 meses
Alta x 6 meses
3 meses x 6 meses
*Teste de Bonferroni.

Valor de p*
<0,001
<0,001
<0,001
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A Figura 11 mostra a evolução da pontuação média dos seis
domínios avaliados pela escala de Katz nos três períodos de estudo.
Observa-se que a diminuição da pontuação média ocorreu em todos os itens
da escala e nas três avaliações. Nota-se também que os itens “tomar banho”
e “vestir-se” apresentaram, inicialmente, a mais acentuada alteração (maior
pontuação média) e uma melhora marcante com o passar do tempo
(importante diminuição no escore médio). Em contrapartida, “alimentar-se”
foi o item que, na alta, estava menos alterado e que, embora tenha tido uma
menor diminuição na pontuação média em relação aos demais, alcançou aos
seis meses valor médio similar a “necessidades urinárias” e “cuidar da
higiene”.
Figura 11 - Médias das pontuações nos itens da escala de Katz entre a alta do
IC/HCFMUSP e 6 meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014.

Nas Tabelas 14 e 15 estão apresentados os resultados relacionados
ao item “tomar banho” da escala de Katz. A maior independência para essa
atividade da vida diária adquirida pelas vítimas de LAD durante os seis
meses de seguimento pode ser sumarizada pela independência de 17,6% dos
casos na alta hospitalar ante 80,4% aos 6 meses e pela redução na
necessidade de ajuda humana parcial (41,2%) ou total (25,5%) para 4,0% e
7,8%, respectivamente, até o final do seguimento. Diferença na
categorização das vítimas nesse domínio com o passar do tempo foi atestada
pela estatística não paramétrica de Friedman, que alcançou p-value de
<0,001. As comparações múltiplas indicaram que a pontuação nesse item da
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escala de Katz diferiu de forma estatisticamente significativa entre todos os
tempos analisados (alta, 3 e 6 meses); p-value <0,001 para comparação entre
alta e 3 meses, alta e 6 meses e 0,018 para 3 e 6 meses.
Tabela 14 - Vítimas de LAD segundo categorias do item “tomar banho” da escala de Katz
nos períodos de avaliação. HCFMUSP, 2013-2014.
CATEGORIAS DO ITEM
“TOMAR BANHO” (KATZ)

Alta
n

3 meses
%

Independente para banhar-se, entrar
9
17,6
e sair do banheiro
Necessita de ajuda através do uso
órtese ou algum material para
8
15,7
banho
Necessidade de ajuda humana para
21
41,2
lavar algumas partes do corpo
Dependência total para banhar-se
13
25,5
Valor de p <0,001 - teste não paramétrico de Friedman

6 meses

n

%

n

%

32

64,0

41

80,4

4

8,0

4

7,8

9

18,0

2

4,0

5

10,0

4

7,8

Tabela 15 - Comparações múltiplas das médias do item “tomar banho” da escala de Katz
entre a alta do IC/HCFMUSP e 6 meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014.
COMPARAÇÕES DO ITEM
Valor de p*
“TOMAR BANHO” (KATZ)
<0,001
Alta x 3 meses
<0,001

Alta x 6 meses

0,018
3 meses x 6 meses
*Teste de Student-Newman-Keuls adaptado para testes não paramétricos.

Nota-se, na Tabela 16, que o comportamento do item “vestir-se” da
escala de Katz teve semelhança ao relacionado a “tomar banho”. As
comparações múltiplas também indicaram que a categorização das vítimas
diferiu de forma estatisticamente significativa entre todos os tempos
analisados (alta, 3 e 6 meses); p-value <0,001 para comparação entre alta e 3
meses, alta e 6 meses e 0,010 para 3 e 6 meses (Tabela 17).
Tabela 16 - Vítimas de LAD segundo categorias do item “vestir-se” da Katz nos períodos
de avaliação. HCFMUSP, 2013-2014.
CATEGORIAS DO ITEM
“VESTIR-SE” (KATZ)

Alta
n

3 meses
%

Independente para pegar roupa e se
7
13,7
vestir
Necessidade de apoio em algum
10
19,6
objeto para se vestir
Necessidade de ajuda humana no
23
45,1
vestir-se
Dependência total para vestir-se
11
21,6
Valor de p <0,001 - teste não paramétrico de Friedman.

6 meses

n

%

n

%

33

66,0

41

80,4

1

2,0

3

5,9

11

22,0

4

7,8

5

10,0

3

5,9
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Tabela 17 - Comparações múltiplas das médias do item “vestir-se” da escala de Katz entre
a alta do IC/HCFMUSP e 6 meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014.

COMPARAÇÕES DO ITEM
“VESTIR-SE” (KATZ)

Valor de p*

Alta x 3 meses

<0,001

Alta x 6 meses

<0,001

0,010
3 meses x 6 meses
*Teste de Student-Newman-Keuls adaptado para testes não paramétricos.

Na apresentação do item “cuidado pessoal” da escala de Katz,
Tabelas 18 e 19, nota-se que, no momento da alta, 17,6% dos participantes
deste estudo encontravam-se totalmente independentes para essa AVD; no
entanto, após 6 meses da LAD, 90,2% haviam adquirido esse nível de
capacidade para realizar esta tarefa. Assim como nos demais itens, a
necessidade de ajuda humana foi bastante reduzida entre alta e 6 meses e a
comparação na categorização desse domínio apresentou p-value <0,001.
Verificou-se que houve diferença estatisticamente significativa entre todos
os tempos; p-value <0,001 ao confrontar resultados de alta e 3 meses, alta e
6 meses e 0,037 para 3 e 6 meses.
Tabela 18 - Vítimas de LAD segundo categorias do item “cuidado pessoal” da escala de
Katz nos períodos de avaliação. HCFMUSP, 2013-2014.

CATEGORIAS DO ITEM
“CUIDADO PESSOAL” (KATZ)

Alta
n

%

Independente para ir ao banheiro e se
9
17,6
limpar
Necessidade de ajuda através do uso de
órtese ou uso regular de papagaios,
13
25,5
comadre ou urinol para higiene
Necessidade de ajuda humana para ir
21
41,2
ao banheiro
Dependência total para higiene ir ao
8
15,7
banheiro ou se limpar
Valor de p <0,001 - teste não paramétrico de Friedman.

3 meses

6 meses

n

%

n

%

39

78,0

46

90,2

2

4,0

1

2,0

4

8,0

1

2,0

5

10,0

3

5,8

	
  
Tabela 19 - Comparações múltiplas das médias do item “cuidado pessoal” da escala de
Katz entre a alta do IC/HCFMUSP e 6 meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014.

COMPARAÇÕES DO “ITEM
CUIDADO PESSOAL” (KATZ)

Valor de p*

Alta x 3 meses

<0,001

Alta x 6 meses

<0,001

0,037
3 meses x 6 meses
*Teste de Student-Newman-Keuls adaptado para testes não paramétricos.
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Os dados das Tabelas 20 e 21 atestam que houve melhora importante
em “realizar transferência” entre alta e 3 meses após LAD. Diferença
estatisticamente significativa em relação a este item foi observada entre alta
e 6 meses após LAD (p-value <0,001), porém essa diferença foi alcançada
no período entre alta e 3 meses (p-value <0,001), visto que não houve
diferença estatisticamente significativa nos resultados desse item da escala
entre 3 e 6 meses (p-value 0,186).
Tabela 20 - Vítimas de LAD segundo categorias do item “realizar transferência” da Katz
nos períodos de avaliação. HCFMUSP, 2013-2014.

CATEGORIAS DO ITEM
“REALIZAR
TRANSFERÊNCIA” (KATZ)

n

Alta
%

Independente para entrar ou sair do
8
15,7
leito, sentar e levantar da cadeira
Necessita de ajuda através do uso
órtese ou algum apoio material para a 12
23,5
transferência
Necessidade de ajuda humana para
entrar e sair do leito, sentar e levantar 27
53,0
da cadeira
Dependência
total
para
a
4
7,8
transferência
Valor de p <0,001 - teste não paramétrico de Friedman.

3 meses
n
%

n

6 meses
%

38

76,0

42

82,4

3

6,0

3

5,9

3

6,0

2

3,9

6

12,0

4

7,8

Tabela 21 - Comparações múltiplas das médias do item “realizar transferência” da escala
de Katz entre a alta do IC/HCFMUSP e 6 meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014.

COMPARAÇÕES DO ITEM “REALIZAR
TRANSFERÊNCIA” (KATZ)
Alta x 3 meses
Alta x 6 meses
3 meses x 6 meses

Valor de p*
<0,001
<0,001
0,186

*Teste de Student-Newman-Keuls adaptado para testes não paramétricos.

Na análise das Tabelas 22 e 23 relacionadas a “necessidades
urinárias” e Tabelas 24 e 25 sobre a capacidade de “alimentar-se”, nota-se
grande semelhança de resultados. Para essas atividades da vida diária, a
maioria dos participantes do estudo já era totalmente independente na alta
do IC/HFMUSP (51,0%) em “necessidades urinárias” e 64,7% em
“alimentar-se”). Além disso, aos 3 meses, eram poucos os pacientes não
haviam atingido essa condição (8 em “necessidades urinárias” e 7 em
“alimentar-se”). As comparações múltiplas indicaram que a categorização
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das vítimas diferiu de forma estatisticamente significativa entre alta e 3
meses, além de alta e 6 meses (p-value <0,001) em ambos os itens. Não
houve diferença estatisticamente significativa nos resultados da escala entre
3 e 6 meses em “necessidades urinárias” e “alimentar-se” (p-value 0,400 e
0,395, respectivamente), indicando que a melhora na capacidade de realizar
essas atividades ocorreu nos primeiros 3 meses após LAD.
Tabela 22 - Vítimas de LAD segundo categorias do item “necessidades urinárias” da escala
de Katz nos períodos de avaliação. HCFMUSP, 2013-2014.

CATEGORIAS DO ITEM
“NECESSIDADES
URINÁRIAS” (KATZ)
Independência para controlar os
movimentos intestinais e a urina
Necessidade de ajuda através do uso
regular de urinol, comadre ou papagaio
para controlar micção e defecação
Necessidade de ajuda humana para
controlar a micção ou defecação
Dependência total através do uso
constante de cateteres, enemas ou
fraldas

Alta
n
%

3 meses
n
%

6 meses
n
%

26

51,0

42

84,0

45

88,3

6

11,8

3

6,0

2

3,9

4

7,8

-

-

2

3,9

15

29,4

5

10,0

2

3,9

Valor de p <0,001 - teste não paramétrico de Friedman.	
  
Tabela 23 - Comparações múltiplas das médias do item “necessidades urinárias” da escala
de Katz entre a alta do IC/HCFMUSP e 6 meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014.

COMPARAÇÕES DO ITEM
“NECESSIDADES
URINÁRIAS” (KATZ)
Alta x 3 meses
Alta x 6 meses
3 meses x 6 meses

Valor de p*
<0,001
<0,001
0,400

*Teste de Student-Newman-Keuls adaptado para testes não paramétricos.
Tabela 24 - Vítimas de LAD segundo categorias do item “alimentar-se” da escala de Katz
nos períodos de avaliação. HCFMUSP, 2013-2014.

CATEGORIAS DO ITEM
“ALIMENTAR-SE” (KATZ)

Alta
n

%

Independente para pegar o alimento e
33
64,7
levá-lo até a boca
Necessidade de ajuda através do uso
2
3,9
de adaptadores para alimentação
Necessidade de ajuda humana para
8
15,7
pegar o alimento e levá-lo até a boca
Dependência total para alimentação
8
15,7
Valor de p <0,001 - teste não paramétrico de Friedman.

3 meses

6 meses

n

%

n

%

43

86,0

46

90,2

-

-

1

2,0

4

8,0

2

3,9

3

6,0

2

3,9
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Tabela 25 - Comparações múltiplas das médias do item “alimentar-se” da escala de Katz
entre a alta do IC/HCFMUSP e 6 meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014.

COMPARAÇÕES ITEM DO
“ALIMENTAR-SE” (KATZ)
Alta x 3 meses
Alta x 6 meses
3 meses x 6 meses

Valor de p*
<0,001
<0,001
0,395

Teste de Student-Newman-Keuls adaptado para testes não paramétricos.

Nas Tabelas 26 e 27 são apresentados os participantes da pesquisa
segundo sua evolução na ERGA (Tabela 26) e escala de Katz (Tabela 27)
nos três períodos de avaliação. Considerando-se os resultados da ERGA,
nenhum paciente apresentou piora de funcionalidade quando comparações
dos resultados das avaliações foram realizadas. A melhora entre alta e 6
meses ocorreu na quase totalidade da casuística (96,0% dos participantes);
uma das duas vítimas que não apresentaram alteração na categorização
permaneceu em estado vegetativo persistente e outra manteve incapacidade
grave acentuada. A melhora entre alta e 3 meses ocorreu em 82,0% dos
casos e entre 3 e 6 meses em 60,0%; entretanto, é importante considerar
nessa análise que 14,0% dos pacientes alcançaram recuperação total aos 3
meses, portanto não poderiam apresentar melhora entre as duas últimas
avaliações (Tabela 26).
Tabela 26 - Vítimas de LAD segundo a evolução pela ERGA após o trauma. HCFMUSP,
2013-2014.

EVOLUÇÃO
PELA ERGA

Período
Alta x 3 meses
n
%

3 meses x 6 meses
n
%

Alta x 6 meses
n
%

Piora

-

-

-

-

-

-

Inalterado

9

18,0

20

40,0

2

4,0

Melhora

41

82,0

30

60,0

49

96,0

Total

50*

100,0

50*

100,0

51

100,0

*Excluído 1 paciente que não compareceu na avaliação de 3 meses.

Em relação à escala de Katz (Tabela 27), dos 51 pacientes em
seguimento, 6 (11,8%) apresentaram pontuação mínima na escala já no
período da alta do IC/HCFMUSP (alcançaram independência total para as
AVD) e, consequentemente, não participaram desta análise. Na avaliação da
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evolução dos 45 pacientes restantes, observou-se que 2 doentes
apresentaram piora de um ponto no escore total da escala entre alta e 6
meses, a quase totalidade apresentou melhora no período (93,4%), 90,2%
melhoraram entre alta e 3 meses e 38,6% entre 3 e 6 meses. Aos 3 meses
após LAD, 25 (55,5%) das 45 vítimas já haviam atingido pontuação zero na
escala de Katz e, portanto, alcançaram o mais alto nível de funcionalidade
da escala.
Tabela 27 - Vítimas de LAD que não alcançaram pontuação máxima na escala de Katz até
alta do IC/HCFMUSP (n=45) segundo evolução após o trauma. HCFMUSP, 2013-2014.

EVOLUÇÃO
PELA KATZ

Período
Alta x 3 meses
n
%

3 meses x 6 meses
n
%

Alta x 6 meses
n
%

Piora

1

2,3

1

2,3

2

4,4

Inalterado

3

6,8

26

59,1

1

2,2

Melhora

40

90,9

17

38,6

42

93,4

Total

44*

100,0

44*

100,0

45

100,0

* Excluído 1 paciente avaliado no período de 3 meses.

5.3 VÍTIMAS COM DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE LAD AOS
6 MESES APÓS TRAUMA
Aos 6 meses após LAD, 30,8% dos pacientes incluídos neste estudo
haviam evoluído a óbito em consequência do trauma ou complicações. Nas
Figuras 12 e 13 apresentam-se os resultados da escala de Katz e ERGA
referentes a 51 sobreviventes que participaram das avaliações até o término
do estudo. Aplicando-se a ERGA, grande parte (45,1%) dessas vítimas
alcançaram recuperação total aos 6 meses após trauma e 25,5%
apresentaram boa recuperação. Indivíduos “independentes, mas incapazes”
totalizaram 16,6% da amostra (9,8% incapacidade moderada e 7,8%
incapacidade moderada acentuada); incapazes e dependentes perfizeram 6
indivíduos (11,8%), sendo 3 categorizados em incapacidade grave, 2 em
incapacidade grave acentuada e 1 em estado vegetativo persistente (Figura
12). Por conseguinte, observou-se que a grande maioria das vítimas (88,2%)
alcançou recuperação condizente com vida independente aos 6 meses após
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LAD e as gravemente incapacitadas, dependentes, totalizaram uma pequena
proporção (11,8%).
Resultados da escala de Katz mostraram distribuição em dependente
e independente similar à observada na ERGA. A frequência de indivíduos
com independência total segundo essa escala variou de 80,4% a 90,2% entre
os seis domínios (Figura 13). Na análise global dos resultados dessa escala,
sete vítimas (13,7%) tiveram indicação de necessidade de ajuda humana
parcial ou dependência nas atividades avaliadas pela escala. Dessas vítimas,
uma apresentou somente necessidade de ajuda parcial em “vestir-se” e foi
categorizada como “independente, mas incapaz” pela ERGA, ao passo que
as demais também tiveram indicação de dependência nessa escala. O perfil
similar dos resultados das duas escalas apontou para a realização de uma
única análise para identificar os fatores associados ao risco de dependência,
sendo a ERGA o instrumento escolhido para identificar o grupo de vítimas
dependentes aos 6 meses após LAD.
Figura 12 - Vítimas de LAD aos 6 meses após trauma segundo capacidade funcional pela
ERGA. HCFMUSP, 2013-2014.
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Figura 13 - Vítimas de LAD segundo categorias da escala de Katz aos 6 meses após o
trauma por itens da escala. HCFMUSP, 2013-2014

5.4 FATORES ASSOCIADOS A ÓBITO
Para identificar os fatores associados ao óbito até 6 meses após
LAD, as 78 vítimas de LAD admitidas no IC/HCFMUSP que atenderam aos
critérios de inclusão e exclusão deste estudo foram agrupadas segundo seu
estado vital nesse período. As Tabelas 28 e 29 apresentam as comparações
dos

dois

grupos

formados

tendo

em

vista

as

características

sociodemográficas na época do trauma. Nos dados dessas tabelas verifica-se
que não houve diferença estatisticamente significante entre os pacientes que
foram

ou

não

a

óbito

em

relação

sociodemográficas analisadas neste estudo.

a

todas

as

características
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Tabela 28 - Estatísticas descritivas e comparações entre mortos e vivos aos 6 meses após
LAD em relação a idade, anos de escolaridade e renda per capita familiar (R$) na época do
trauma. HCFMUSP, 2013-2014.
CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS
Idade

Óbito
Sim

Não

33,8
12,8
31,5
18 – 58

31,2
10,5
30,5
18 – 57

9,3
4,1
10,0
3 – 19

9,0
3,2
9,0
1 – 18

995,00
1.975,80
500,00
0,00 - 10.000,00

1.422,50
2.548,80
1.000,00
0,0 - 17.500,00

Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

valor de p*

0,359

Anos de escolaridade
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

0,701

Renda per capita familiar (R$)
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx
* Teste T-Student.

0,468

Tabela 29 - Comparações entre mortos e vivos aos 6 meses após LAD em relação a gênero,
raça, vínculo conjugal e situação ocupacional na época do trauma. HCFMUSP, 2013-2014.
CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS

Óbito
Sim

Não

valor de p

n

%

n

%

22
2

91,7
8,3

48
6

88,9
11,1

> 0,999*

12
10
2

50,0
41,7
8,3

28
21
5

51,9
38,9
9,2

0,971**

16
8

66,7
33,3

35
19

64,8
35,2

0,874**

Inserido no mercado de
20
83,3
trabalho
Sem inserção no mercado de
4
16,7
trabalho
* Teste exato de Fisher.
** Teste de associação Qui- Quadrado de Pearson.

50

92,6

0,242*

4

7,4

Gênero
Masculino
Feminino

Vínculo conjugal
Solteiro
Casado
Separado

Raça
Branca
Negra

Situação ocupacional

Os resultados apresentados na Tabela 30 mostram que os grupos
comparados não diferiram entre si quando analisadas as variáveis
relacionadas ao trauma e ao APH.
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Tabela 30 - Comparações entre mortos e vivos aos 6 meses após LAD em relação a
características relacionadas ao trauma e APH. HCFMUSP, 2013-2014.
CARACTERÍSTICAS
RELACIONADAS AO
TRAUMA E APH
Acidente de transporte

Óbito
Sim

Não

valor de p

n

%

n

%

20
4

83,3
16,7

45
9

83,3
16,7

> 0,999*

11
13

45,8
54,2

26
28

48,1
51,9

0,850**

18
6

75,0
25,0

44
9

83,0
17,0

0,535*

Sim
8
33,3
Não
16
66,7
* Teste exato de Fisher.
** Teste de associação Qui-Quadrado de Pearson.
*** Exclui 1 caso sem informação.

25
29

46,3
53,7

0,285**

Sim
Não

Tipo de APH
Aéreo
Terrestre

IOT na cena***
Sim
Não

Relato de ingestão de álcool

Na análise das variáveis que retratam a gravidade do trauma e do
TCE mensuradas pelo ISS, NISS e MAIS cabeça, observou-se que
diferenças estatisticamente significativas ocorreram em relação a todas as
variáveis (p<0,001). Os valores das médias dos escores foram maiores no
grupo que evoluiu para óbito (Tabela 31).
Tabela 31 - Estatísticas descritivas e comparações entre mortos e vivos aos 6 meses após
LAD em relação a gravidade do trauma (ISS, NISS) e TCE (MAIS/cabeça). HCFMUSP,
2013-2014.
GRAVIDADE
DO TRAUMA E TCE

Óbito
Sim

Não

44,4
11,9
40,5
33 – 75

30,9
9,5
29,0
17 – 59

61,8
10,9
66,0
41 – 75

39,2
12,5
34,0
18 – 66

5,0
0,2
5,0
4-5

4,4
0,5
4,0
4–5

valor de p*

ISS
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

<0,001

NISS
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

<0,001

MAIS/cabeça
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

* Teste T-Student.

<0,001
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Na Tabela 32, observa-se que houve fortes evidências estatísticas de
diferenças entre as vítimas que foram a óbito ou não em relação à gravidade
da LAD (p<0,001). Vítimas de LAD grave foram mais frequentes no grupo
dos mortos e as que tiveram esse tipo de lesão categorizada em leve ou
moderada predominaram entre os que sobreviveram. É interessante notar
que, no total, eram 28 os pacientes com LAD grave, dentre os quais 22
morreram (78,6%).
Tabela 32 - Comparação entre mortos e vivos aos 6 meses após trauma em relação à
gravidade da LAD. HCFMUSP, 2013-2014.

GRAVIDADE
DA LAD

Óbito
Sim

Não

valor de p*

Leve/Moderado

n
2

%
8,3

n
48

%
88,9

Grave

22

91,7

6

11,1

< 0,001
* Teste de associação Qui-Quadrado de Pearson.

Na análise das variáveis relacionadas à admissão hospitalar, Tabela
33, observou-se que houve diferença estatisticamente significativa entre os
grupos analisados (mortos e vivos) em relação à presença de hipotensão
(p<0,001), hipóxia segundo a SpO2 (p=0,001), hiperglicemia (p=0,008) e
alterações pupilares (p=0,001). A presença dessas alterações clínicas na
admissão hospitalar foi sempre maior entre os que evoluíram a óbito.
Tabela 33 - Comparações entre mortos e vivos aos 6 meses após LAD em relação às
características na admissão hospitalar. HCFMUSP, 2013-2014.

CARACTERÍSTICAS
RELACIONADAS À
ADMISSÃO
Sedação
Sim
Não

Óbito
n

%

n

%

22
2

91,7
8,3

50
4

92,6
7,4

> 0,999*

FR***
Normal
Alterada

19
4

82,6
17,4

45
4

91,8
8,2

0,257*

Sim

Não

valor de p

(continua)
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(continuação)

CARACTERÍSTICAS
RELACIONADAS À
ADMISSÃO
Hipotensão
Sim
Não

Óbito
n

%

n

%

11
13

45,8
54,2

4
50

7,4
92,6

<0,001*

Bradicardia
Sim
Não

2
22

8,3
91,7

54

100

0,092*

Taquicardia
Sim
Não

15
9

62,5
37,5

26
28

48,1
51,9

0,241**

Hipóxia pela SpO2****
Sim
Não

9
15

37,5
62,5

3
50

5,7
94,3

0,001*

Hipóxia pela PO2 *****
Sim
Não

3
21

12,5
87,5

8
42

16,0
84,0

> 0,999*

Hipoglicemia******
Sim
Não

1
22

4,3
95,7

2
46

4,2
95,8

> 0,999*

Hiperglicemia******
Sim
Não

12
11

52,2
47,8

10
38

20,8
79,2

0,008**

Alterações pupilares
Sim
Não

21
3

87,5
12,5

26
28

48,1
51,9

0,001*

Sim

Não

* Teste Exato de Fisher.
** Teste de associação Qui-Quadrado de Pearson.
***Exclui 6 casos sem informação.
****Exclui 1 caso sem informação.
*****Exclui 4 casos sem informação.
******Exclui 7 casos sem informação.

valor de p

(conclusão)

Conforme se observa na Tabela 34, os valores da ECGl atribuídos às
vítimas de LAD na admissão hospitalar não diferiram entre os grupos de
mortos e vivos (p<0,137).
Tabela 34 - Estatísticas descritivas e comparação entre mortos e vivos aos 6 meses após
LAD em relação a ECGl na admissão. HCFMUSP, 2013-2014.
ECGl NA
ADMISSÃO
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín – Máx

* Teste T-Student

Óbito
Sim
3,8
1,6
3,0
3–8

Não
4,4
1,6
3,0
3–8

Valor de p*
0,137

Resultados 87
Rita de Cássia Almeida Vieira

Observa-se na Tabela 35 que houve associação estatisticamente
significativa entre as vítimas que foram a óbito e as que apresentaram
durante a internação hospitalar outras complicações (p=0,002), sinais
precoces de LAD na TC (p=0,006) e HIC (p=0,003). O grupo de vítimas
que evoluiu a óbito alcançou proporcionalmente maior frequência de
indivíduos com presença de outras complicações (79,2%), com sinais
precoces de LAD na TC (91,7%) e HIC (45,8%) perante o grupo de
sobreviventes que apresentou percentuais de 40,7%, 61,1% e 14,8%,
respectivamente.
Tabela 35 - Comparações entre mortos e vivos aos 6 meses após LAD em relação às
características relacionadas à internação hospitalar. HCFMUSP, 2013-2014.

CARACTERÍSTICAS
RELACIONADAS À
INTERNAÇÃO
Internação em UTI
Sim
Não

Óbito
n

%

n

%

22
2

91,7
8,3

50
4

92,6
7,4

> 0,999*

Uso de sedação contínua
Sim
Não

22
2

91,7
8,3

47
7

87,0
13,0

0,713*

Outros tratamentos com
drogas que atuam no SNC
Sim
Não

13
11

54,2
45,8

35
19

64,8
35,2

0,372**

Tratamento cirúrgico
Sim
Não

13
11

54,2
45,8

29
25

53,7
46,3

0,970**

Reabordagem cirúrgica
Sim
Não

4
20

16,7
83,3

11
43

20,4
79,6

> 0,999*

Infecção
Sim
Não

7
17

29,2
70,8

13
41

24,1
75,9

0,634**

Outras complicações
Sim
Não

19
5

79,2
20,8

22
32

40,7
59,3

0,002**

Sinais de LAD precoces na
TC
Sim
Não

22
2

91,7
8,3

33
21

61,1
38,9

0,006**

Sim

Não

valor de p

(continua)
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(continuação)

CARACTERÍSTICAS
RELACIONADAS À
INTERNAÇÃO
Monitorização da PIC
Sim
Não
HIC
Sim
Não
Hipotensão
Sim
Não
Hipertensão
Sim
Não
Hipotermia
Sim
Não
Hipertermia
Sim
Não
Hipoglicemia
Sim
Não
Hipoglicemia nos
5 primeiros dias
Sim
Não
Hiperglicemia
Sim
Não
Hiperglicemia nos
5 primeiros dias
Sim
Não

Óbito
Sim

Não

valor de p

n

%

n

%

2
22

8,3
91,7

1
53

1,9
98,1

0,223*

11
13

45,8
54,2

8
46

14,8
85,2

0,003**

7
17

29,2
70,8

6
48

11,1
88,9

0,096*

15
9

62,5
37,5

38
16

70,4
29,6

0,601*

17
7

70,8
29,2

29
25

53,7
46,3

0,156**

18
6

75,0
25,0

32
22

59,3
40,7

0,181**

7
17

29,2
70,8

16
38

29,6
70,4

0,967**

5
19

20,8
79,2

7
47

13,0
87,0

0,498*

19
5

79,2
20,8

31
23

57,4
42,6

0,064**

13
11

54,2
45,8

25
29

46,3
53,7

0,521**

* Teste exato de Fisher.

(conclusão)

** Teste de associação Qui-Quadrado de Pearson.

A Tabela 36 mostra as comparações dos valores médios obtidos por
mortos e vivos, segundo características clínicas das vítimas durante a
internação hospitalar. Observou-se que houve diferença estatisticamente
significante entre os grupos em relação à média da ECGl 48 horas após a
retirada da sedação (p<0,001). O valor médio dos indivíduos que evoluíram
a óbito foi inferior ao dos sobreviventes.
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Tabela 36 - Estatísticas descritivas e comparações entre mortos e vivos aos 6 meses após
LAD em relação a características relacionadas à internação hospitalar. HCFMUSP, 20132014.

CARACTERÍSTICAS
RELACIONADAS À
INTERNAÇÃO

Óbito
Sim

Não

Tempo de internação na UTI
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

13,5
24,4
4,5
0 – 109

10,9
9,3
7,5
2 – 40

Tempo de sedação contínua
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

5,4
4,0
4,0
1 – 15

3,6
4,3
2,0
0 – 18

-3,5
2,6
-5,0
-5 – 2

-1,9
2,6
-3,0
-5 – 2

ECGl 48 horas após retirada da
sedação
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

5,6
3,3
5,0
3 – 12

12,3
2,8
13,0
6 – 15

Tempo para MRM=6 (ECGl)
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

1,0
0,0
1,0
1–1

3,8
7,3
1,0
0 – 32

13,5
24,1
4,5
0 – 110

21,7
22,1
13,0
1 – 111

RASS 24 horas antes
retirada da sedação
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

valor de p*

0,635

0,109

da

Tempo de internação hospitalar
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

0,068

<0,001

0,593

0,147

* Teste T-Student.

Com o intuito de verificar as variáveis independentemente
associadas ao óbito após LAD, as variáveis que tiveram p-value <0,05 nas
análises apresentadas nas Tabelas 28 a 36 foram testadas no modelo de
regressão logística múltipla, exceto a variável ECGl 48 horas após a retirada
da sedação, tendo em vista que os valores desse parâmetro só estavam
presentes em 11 dos pacientes que evoluíram a óbito, pois os demais (13

Resultados 90
Rita de Cássia Almeida Vieira

participantes) morreram antes da retirada da sedação. Vale ainda lembrar
que as variáveis ISS e NISS foram testadas em modelagens distintas,
conforme descrito no método.
A Tabela 37 apresenta o modelo de regressão logística múltipla
resultante dessa modelagem. Os resultados encontrados apontam a presença
de hipóxia pela SpO2 na admissão e a LAD grave como fatores de risco para
óbito. Além destas, nenhuma outra variável alcançou nível de significância,
quando inseridas conjuntamente durante a modelagem, logo não foram
incluídas no modelo. Vítimas com hipóxia na admissão tiveram cerca de 19
vezes mais chances de morrer do que as que não apresentaram essa alteração
e a razão de chance das que tiveram LAD grave evoluírem a óbito foi de
125 vezes quando confrontadas com as que apresentaram LAD leve ou
moderada.
Tabela 37 - Modelo de regressão logística dos fatores de risco para óbito até seis meses
após LAD. HCFMUSP, 2013-2014.

VARIÁVEL
Hipóxia pela SpO2 na
admissão (sim)
LAD grave

IC para OR (95%)
Limite
Limite superior
inferior

valor de p

OR

0,029

18,77

1,36

259,27

<0,001

125,63

14,02

1.125,95

O modelo da Tabela 37 não apresentou um bom ajuste, pois os
intervalos de confiança - IC para OR (95%) - foram grandes. Testou-se o
modelo excluindo-se a hipóxia pela SpO2, mas ainda assim o modelo
apresentou IC para OR (95%) entre 13,65 e 395,89.
Ainda que se reconheça a indubitável importância da gravidade da
LAD nos resultados dessa lesão, uma nova modelagem foi realizada,
excluindo-se esta variável. O modelo resultante está apresentado na Tabela
38, que mostra que a presença de hipotensão na admissão e o valor do NISS
foram independentemente associados ao óbito no final dessa regressão. Os
pacientes com hipotensão na admissão tiveram 7,86 vezes mais chances de
ir a óbito quando comparados com as vítimas sem esta alteração. Além
disso, o acréscimo de um ponto no valor do NISS aumentou em 14,0% a
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chance do paciente evoluir a óbito nos primeiros seis meses depois de
ocorrer a LAD.
Tabela 38 - Modelo de regressão logística dos fatores de risco para óbito até 6 meses após
LAD excluindo a gravidade dessa lesão. HCFMUSP, 2013-2014.

VARIÁVEL
Hipotensão na admissão
(sim)
NISS

valor de p

OR

IC para OR (95%)
Limite
Limite
inferior
superior

0,016

7,86

1,48

41,78

<0,001

1,14

1,07

1,22

5.5 FATORES ASSOCIADOS À DEPENDÊNCIA AOS SEIS
MESES APÓS LAD
Considerando-se apenas os 51 sobreviventes que participaram até o
término do estudo, identificou-se dois grupos de vítimas de LAD, um de
dependentes e outro de independentes, no período de seis meses após o
trauma. Pelos motivos anteriormente explicitados (p.81), somente a ERGA
fundamentou a distribuição das vítimas nas duas categorias; indivíduos
incluídos nas categorias incapacidade grave, incapacidade grave acentuada e
estado vegetativo persistente dessa escala foram classificados como
dependentes, totalizando seis elementos no grupo. Para identificar os fatores
associados à dependência aos seis meses após LAD, as mesmas
características das vítimas examinadas para estabelecer fatores associados a
óbito foram analisadas perante esses dois grupos. As Tabelas 39 a 47
apresentam os resultados dessas análises.
Resultados referentes a características sociodemográficas das
vítimas na época do trauma estão apresentados nas Tabelas 39 e 40 e seus
dados mostram que não houve diferença estatisticamente significativa entre
os grupos quanto a essas variáveis.
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Tabela 39 - Estatísticas descritivas e comparações entre independentes e dependentes aos 6
meses após LAD em relação a idade, anos de escolaridade e renda per capita familiar (R$)
na época do trauma. HCFMUSP, 2013-2014.

CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS
Idade
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

Independentes

Dependentes

30,5
10,1
29,0
18 – 58

32,5
11,6
32,5
19 – 53

8,8
3,2
8,0
1 – 17

10,7
3,8
9,5
7 – 18

1.201,40
1.328,60
1.000,00

3.598,60
6.818,90
1.000,00
225,00 17.500,00

Anos de escolaridade
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

valor de
p*

0,657

0,201

Renda per capita familiar
(R$)
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

0,00 - 8.000,00

0,429

* Teste T- Student
Tabela 40 - Comparações entre independentes e dependentes aos 6 meses após LAD em
relação a gênero, raça, vínculo conjugal e situação ocupacional na época do trauma.
HCFMUSP, 2013-2014.

CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS
Gênero
Masculino
Feminino

Independentes
n
%

Dependentes
n
%

valor de p

40
5

88,9
11,1

5
1

83,3
16,7

0,548*

Vínculo conjugal
Solteiro
Casado
Separado

23
18
4

51,1
40,0
8,9

4
2
-

66,7
33,3
-

0,659**

Raça
Branca
Negra

29
16

64,4
35,6

4
2

66,7
33,3

>0,999*

42

93,3

6

100

>0,999*

3

6,7

-

-

Situação ocupacional
Inserido no mercado de
trabalho
Sem inserção no mercado de
trabalho

* Teste exato de Fisher.
** Teste de associação Qui-Quadrado de Pearson.
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Tabela 41 - Comparações entre independentes e dependentes aos 6 meses após LAD em
relação a características relacionadas ao trauma e APH. HCFMUSP, 2013-2014.

CARACTERÍSTICAS
RELACIONADAS AO
TRAUMA E APH
Acidente de transporte
Sim
Não

Independentes
n
%

Dependentes
n
%

valor de p*

36
9

80,0
20,0

6
-

100
-

0,575

22
23

48,9
51,1

2
4

33,3
66,7

0,671

38
6

86,4
13,6

4
2

66,7
33,3

0,242

20
25

44,4
55,6

2
4

33,3
66,7

0,688

Tipo de APH
Aéreo
Terrestre

IOT na cena**
Sim
Não

Relato de ingestão de álcool
Sim
Não

* Teste exato de Fisher.
** Exclui 1 caso sem informação.

Os resultados apresentados na Tabela 41 mostram que os grupos
comparados não diferiram entre si quando características relacionadas ao
trauma e APH foram analisadas.
Na análise das variáveis que retratam a gravidade do trauma e TCE
mensuradas pelo ISS, NISS e MAIS/cabeça, observou-se que diferenças
estatisticamente significativas ocorreram em relação a todos os indicadores
de gravidade. Os valores das médias dos escores foram maiores no grupo
dos pacientes dependentes (Tabela 42).
Tabela 42 - Estatísticas descritivas e comparações entre dependentes e independentes aos 6
meses após LAD em relação a gravidade do trauma (ISS, NISS) e TCE (MAIS/cabeça).
HCFMUSP, 2013-2014.

GRAVIDADE DO
TRAUMA E TCE

Independentes

Dependentes

30,1
8,2
29,0
17 – 57

41,8
12,0
41,5
26 – 59

37,5
11,0
34,0
18 – 66

55,2
13,4
58,0
33 – 66

4,3
0,5
4,0
4-5

5,0
0,0
5,0
5–5

valor de p*

ISS
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

0,003

NISS
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

0,001

MAIS/cabeça
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

* Teste T-Student.

<0,001
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Na Tabela 43 observa-se que houve fortes evidências estatísticas de
associação entre a capacidade funcional das vítimas aos 6 meses e a
gravidade da LAD (p<0,001). No grupo de dependentes, predominaram as
vítimas de LAD grave; entre os independentes, essa lesão foi leve/moderada
na quase totalidade dos casos.
Tabela 43 - Comparação entre independentes e dependentes aos 6 meses após trauma em
relação à gravidade da LAD. HCFMUSP, 2013-2014.

GRAVIDADE DA LAD
Leve/Moderada

Independentes
n
%
44
97,8

Dependentes
n
%
1
16,7

valor de p*

< 0,001
Grave

1

2,2

5

83,3

* Teste de associação Qui-Quadrado de Pearson.

Todas as variáveis relacionadas à admissão hospitalar e apresentadas
nas Tabelas 44 e 45 não mostraram correlação estatisticamente significativa
com dependência aos seis meses após LAD.
Tabela	
  44	
  -‐	
  Comparações	
  entre	
  independentes	
  e	
  dependentes	
  aos	
  6	
  meses	
  após	
  LAD	
  
em	
  relação	
  às	
  características	
  na	
  admissão	
  hospitalar.	
  HCFMUSP,	
  2013-‐2014.

CARACTERÍSTICAS
RELACIONADAS À
ADMISSÃO
Sedação
Sim
Não

Independentes
n
%

Dependentes
n
%

valor de p*

41
4

91,1
8,9

6
-

100
-

>0,999

FR**
Normal
Alterada

38
3

92,7
7,3

5
1

83,3
16,7

0,432

Hipotensão
Sim
Não

4
41

8,9
91,1

6

100

>0,999

Bradicardia
Sim
Não

45

100,0

6

100

-

Taquicardia
Sim
Não

23
22

51,1
48,9

3
3

50,0
50,0

>0,999
(continua)
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(continuação)

CARACTERÍSTICAS
RELACIONADAS À
ADMISSÃO
Hipóxia pela SpO2***
Sim
Não

Independentes
n
%

Dependentes
n
%

3
42

6,7
93,3

5

100

>0,999

Hipóxia pela PO2****
Sim
Não

6
36

14,3
85,7

2
4

33,3
66,7

0,258

Hipoglicemia*****
Sim
Não

2
39

4,9
95,1

6

100,0

>0,999

Hiperglicemia*****
Sim
Não

9
32

22,0
78,0

1
5

16,7
83,3

>0,999

Alterações pupilares
Sim
Não

21
24

46,7
53,3

4
2

66,7
33,3

0,419

* Teste exato de Fisher.

valor de p*

(conclusão)

**Exclui 4 casos sem informação.
***Exclui 1 caso sem informação.
****Exclui 3 casos sem informação.
*****Exclui 4 casos sem informação.

Tabela 45 - Estatísticas descritivas e comparação entre independentes e dependentes aos 6
meses após LAD em relação a ECGl na admissão. HCFMUSP, 2013-2014.

ECGl NA ADMISSÃO
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín – Máx

Independentes
4,4
1,6
3,0
3–8

Dependentes
4,7
1,9
4,5
3–7

valor de p*
0,706

* Teste T-Student.

Nos dados da Tabela 46 verifica-se que houve diferença
estatisticamente significante entre as vítimas dependentes e independentes
em relação à presença durante a internação hospitalar de HIC (p=0,004),
infecção (p=0,022) e outras complicações (p=0,003). A frequência relativa
de presença dessas condições clínicas foi maior entre os dependentes
quando os dois grupos foram comparados. Além disso, todos os indivíduos
que tinham dependência aos seis meses após LAD apresentaram
complicações durante a internação.
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Tabela 46 - Comparações entre independentes e dependentes aos 6 meses após LAD em
relação às características relacionadas à internação hospitalar. HCFMUSP, 2013-2014.

CARACTERÍSTICAS
RELACIONADAS À
INTERNAÇÃO

Independentes

Dependentes

valor de p*

n

%

n

%

Internação em UTI
Sim
Não

42
3

93,3
6,7

6
-

100
-

>0,999

Uso de sedação contínua
Sim
Não

39
6

86,7
13,3

6
-

100,0
-

>0,999

Outros tratamentos com
drogas que atuam no SNC
Sim
Não

27
18

60,0
40,0

6
-

100,0
-

0,078

Tratamento cirúrgico
Sim
Não

23
22

51,1
48,9

5
1

83,3
16,7

0,204

Reabordagem cirúrgica
Sim
Não

9
36

20,0
80,0

1
5

16,7
83,3

>0,999

Infecção
Sim
Não

8
37

17,8
82,2

4
2

66,7
33,3

0,022

Outras complicações
Sim
Não

15
30

33,3
66,7

6
-

100,0
-

0,003

Sinais de LAD precoce na TC
Sim
Não

25
20

55,6
44,4

6
-

100,0
-

0,070

Monitorização da PIC
Sim
Não

45

100,0

1
5

16,7
83,3

0,118

HIC
Sim
Não

4
41

8,9
91,1

4
2

66,7
33,3

0,004

Hipotensão
Sim
Não

5
40

11,1
88,9

1
5

16,7
83,3

0,548

Hipertensão
Sim
Não

31
14

68,9
31,1

6
-

100,0
-

0,170

Hipotermia
Sim
Não

23
22

51,1
48,9

5
1

83,3
16,7

0,204
(continua)
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(continuação)

CARACTERÍSTICAS
RELACIONADAS À
INTERNAÇÃO

Independentes

Dependentes

n

%

Hipertermia
Sim
Não

26
19

57,8
42,2

6
-

100,0
-

0,072

Hipoglicemia
Sim
Não

13
32

28,9
71,1

3
3

50,0
50,0

0,363

Hipoglicemia nos
5 primeiros dias
Sim
Não

7
38

15,6
84,4

6

100,0

0,578

Hiperglicemia
Sim
Não

26
19

57,8
42,2

4
2

66,7
33,3

>0,999

21
24

46,7
53,3

4
2

66,7
33,3

0,419

Hiperglicemia nos
5 primeiros dias
Sim
Não
* Teste exato de Fisher.

n

valor de p*

%

(conclusão)

Na Tabela 47 observa-se que houve diferença estatisticamente
significativa entre as médias dos grupos em relação aos tempos de
internação na UTI (p<0,001), sedação contínua (p=0,001) e internação
hospitalar (p=0,037). Além do mais, o valor médio da ECGl 48 horas após a
retirada da sedação diferiu entre dependentes e independentes (p<0,001). Na
comparação dos dois grupos, as médias dos tempos foram maiores no grupo
de dependentes e o valor médio da ECGl menor.
Tabela 47 - Estatísticas descritivas e comparação entre dependentes e independentes aos 6
meses após LAD em relação a características relacionadas à internação. HCFMUSP, 20132014.
CARACTERÍSTICAS
RELACIONADAS À
INTERNAÇÃO
Tempo de internação na UTI
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

Independentes

Dependentes

9,1
7,7
7,0
2 – 40

23,5
10,5
23,5
7 – 40

valor de p*

<0,001

(continua)
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(continuação)

CARACTERÍSTICAS
RELACIONADAS À
INTERNAÇÃO
Tempo de sedação contínua
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

Independentes

Dependentes

3,0
3,6
2,0
0 – 14

8,8
6,0
8,0
0 – 18

RASS 24 horas antes da retirada
da sedação
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

-1,8
2,6
-1,0
-5 – 2

-2,5
2,5
-3,0
-5 – 1

ECGl 48 horas após retirada da
sedação
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

12,8
2,6
14,0
6 – 15

8,3
1,9
9,0
6 – 10

Tempo para MRM= 6 (ECGl)
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

2,6
5,3
1,0
0 – 23

16,8
11,9
18,0
4 – 32

Tempo de internação hospitalar
Média
Desvio padrão
Mediana
Mín-Máx

17,6
16,2
12,0
2 – 59

55,5
33,0
47,5
23 – 111

* Teste T-Student.

valor de p*

0,001

0,566

<0,001

0,054

0,037
(conclusão)

Para identificar os fatores de risco para dependência aos seis meses
após LAD, as variáveis que tiveram p-value <0,05 nas Tabelas 39 a 47
foram inicialmente testadas. Durante a modelagem, a primeira variável que
entrou no modelo foi a gravidade da LAD, com a qual nenhuma outra
variável alcançou p-value <0,05. Assim, no modelo final, permaneceu
apenas esta característica das vítimas (Tabela 48). Segundo esse resultado,
pacientes com LAD grave tiveram 205 vezes mais chances de serem
dependentes aos 6 meses após o trauma, ante as vítimas de LAD leve ou
moderada.

Resultados 99
Rita de Cássia Almeida Vieira

Tabela 48 - Modelo de regressão logística dos fatores de risco para dependência aos 6
meses após LAD. HCFMUSP, 2013-2014.

VARIÁVEL

valor de p

OR

LAD (grave)

0,000

205,00

IC para OR (95%)
Limite
Limite superior
inferior
11,02
3.813,02

Da mesma forma que no modelo de óbito, o IC para OR (95%) foi
bastante amplo no resultado da regressão para dependência. Sendo assim,
novamente a modelagem foi realizada excluindo a gravidade da LAD e o
modelo final desta regressão está apresentado na Tabela 49. Durante a
modelagem, apenas o tempo de internação hospitalar apresentou
significância estatística no modelo de regressão logística, p-value ≤0,05.
Este último modelo (Tabela 49) apresentou um melhor ajuste que o anterior
e indicou que o acréscimo de um dia de internação hospitalar aumentou em
7% a chance de uma vítima encontrar-se dependente aos 6 meses após LAD.
Tabela 49 - Modelo de regressão logística dos fatores de risco para dependência aos 6
meses após LAD excluindo a gravidade dessa lesão. HCFMUSP, 2013-2014.

VARIÁVEL
Tempo de internação
hospitalar (em dias)

valor de p

OR

0,008

1,07

IC para OR (95%)
Limite
Limite superior
inferior
1,02

1,12

5.6 PODER DO ESTUDO
O poder do estudo foi de 99,6%, quando calculado considerando a
comparação da média na pontuação da escala de Katz na alta, 3 e 6 meses
após LAD (Tabela 12) e de 93,7% quando considerada a diferença nos
resultados das avaliações com a ERGA nesses três momentos (Tabela 10).
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6 DISCUSSÃO
A LAD é uma lesão microscópica associada com importante
mortalidade e morbidade. Avaliar a recuperação dessas vítimas e os fatores
de risco relacionados às suas consequências é de grande relevância para
implantação de assistência multidisciplinar adequada e de políticas de saúde
que objetivem a prevenção e a reinserção das vítimas de LAD na sociedade.
A maioria das vítimas de LAD admitidas no HCFMUSP eram
adultos jovens, brancos, do sexo masculino, com escolaridade média de 9,1
(dp=3,5) anos. Jovens do sexo masculino predominam entre os
traumatizados em geral e também entre as vítimas de LAD(10,22,27-28,51,74).
Quanto à raça e à escolaridade, ainda que os resultados sejam similares a
outros estudos com vítimas dessa lesão(10,22,27-28,51,74-75), eles aparentam
também refletir as características populacionais do local de estudo: o censo
demográfico da cidade de São Paulo em 2010 mostra 37,0% da população
de pardos ou pretos e 35,0% dos recenseados com ensino fundamental
incompleto e 17,1% médio incompleto(76).
Nesta pesquisa, identificou-se que 51,3% das vítimas eram solteiras,
89,7% estavam inseridas no mercado de trabalho e a renda per capita média
dos participantes foi de R$ 1.290,98 (dp=R$ 2.282,64). Estas características
sociodemográficas das vítimas de LAD, assim como as anteriormente
comentadas, podem interferir no processo de recuperação(77-81) e são
importantes no planejamento de ações preventivas e estratégias de saúde a
fim de diminuir as ocorrências e consequências relacionadas a esse tipo de
lesão. Entretanto, as características sociodemográficas da casuística
estudada não apresentaram relação com óbito e dependência dos pacientes
seis meses após essa lesão.
Os acidentes de transporte foram a causa externa mais frequente da
LAD nesta pesquisa, destacando-se as ocorrências com motociclistas
(43,6%). Nesses eventos, são comuns os impactos em grande velocidade e
os movimentos rotacionais encefálicos. A prevalência de internações
hospitalares das vítimas de LAD por acidente de transporte nesta e outras
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pesquisas reforça as indicações da literatura de que movimentos rotacionais
do encéfalo causam as lesões dos axônios que caracterizam a LAD(13,10,22,75,82)

.

A frequência dos acidentes motociclísticos neste estudo foi
impulsionada pelo aumento da frota de motocicletas, que cresce
continuamente em todo o país. Segundo dados do Departamento Nacional
de Trânsito, a cidade de São Paulo possui mais de um milhão de
motocicletas e essa frota duplicou nos últimos nove anos(83). Estudo
realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no ano
de 2013, evidenciou que 55,0% dos motociclistas que circulam na cidade já
sofreram um acidente, 67,0% aprenderam a pilotar sozinhos, 45,0% tinham
motocicleta há menos de dois anos, 67,0% das vítimas sem habilitação
tiveram lesões graves, 28,0% dos acidentados ficaram internados, 5,0%
tiveram TCE e 2,0% dessas vítimas internadas foram a óbito(84).
A ingestão de bebidas alcoólicas no período próximo à ocorrência do
trauma foi referida em 42,3% dos casos analisados, porém esta informação
não foi comprovada por dosagens séricas da droga e não foi associada a
óbito ou dependência após trauma. O consumo de álcool foi um fator
relacionado a uso do serviço pré- hospitalar em vítimas de acidentes de
trânsito(85); entretanto, a intoxicação aguda por álcool não foi associada ao
tipo e número de LAD e às incapacidades detectadas pela ERGA aos seis
meses, em estudo realizado no Japão(86).
Com relação à gravidade global do trauma, aplicando-se o ISS e
NISS, observou-se mediana de 33 e 43, escore médio de 35,0 (dp=11,9) e
46,2 (dp=15,9), respectivamente. A grande maioria das vítimas apresentou
valores ≥25 nesses índices, 80,8% pelo ISS e 91,0% pelo NISS. Os escores
≥25, tanto no ISS como no NISS, indicam que ocorreram lesões anatômicas
graves e essa gravidade tem sido associada com a mortalidade das vítimas
de trauma na literatura(87-88).
Estudos que avaliaram a gravidade do trauma em vítimas de LAD
por meio do ISS mostraram valores médio e mediano semelhantes aos desta
pesquisa: média de 34,0(10) e mediana de 30,0(22,89) e 29,0(41).
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Para todas as vítimas, o MAIS/cabeça foi ≥4 e o valor médio nessa
escala foi 4,6 (dp=0,5), embora as vítimas de LAD leve tenham sido as mais
frequentes (44,9%). A LAD, conforme descrita no Manual AIS 2005 update
2008, é uma lesão que recebe pontuação 4 ou 5, sendo portanto considerada
grave ou crítica por esse indicador.
Na classificação de Gennarelli(1-2) aplicada neste estudo, a LAD leve
é definida clinicamente por coma com duração de 6 a 24 horas, sendo,
portanto, a priori, uma lesão importante, mesmo quando de menor
gravidade. A LAD é considerada a principal causa de perda de consciência
após trauma e a sua definição clínica é de coma prolongado, com duração de
mais de 6 horas após o trauma(90).
Os indicadores de gravidade do trauma (ISS e NISS), do TCE
(MAIS/cabeça) e da LAD apresentaram associação estatisticamente
significante com óbito e dependência. Outros autores(87,91-92) têm mostrado
que o MAIS/cabeça e ISS são fatores associados a mortalidade em vítimas
de TCE. Em pesquisas com vítimas de LAD também se observou que,
quanto maior a gravidade do trauma medida pelo ISS, pior o desfecho e
prognóstico(10,22). Em São Paulo, vítimas de TCE que tiveram MAIS/cabeça
≥5 apresentaram 4,89 vezes mais chance de dependência quando
comparadas com pacientes que apresentaram escores inferiores(56).
Todos os participantes da casuística foram removidos por serviços
de APH, sendo expressiva a frequência do uso de transporte aéreo (47,4%).
Vítimas de TCE gravemente feridas necessitam de cuidados eficientes e
especializados em tempo adequado, e sua sobrevida pode diferir segundo o
tipo de serviço pré-hospitalar(93-94). A análise de 209.529 vítimas de TCE
nos EUA(94) evidenciou que o atendimento por transporte pré-hospitalar
aéreo está associado com aumento da sobrevida quando comparado com o
terrestre, porém este não foi um fato constatado no atual estudo.
Algumas variáveis clínicas das vítimas de TCE avaliadas na cena
foram relacionadas com boa recuperação por autores norte-americanos,
pontuação mais elevada na ECGl, reatividade bilateral das pupilas e
ausência de hipóxia(94). Estudo realizado na Cidade do Cabo – África do
Sul, com pacientes atendidos por equipe pré-hospitalar, evidenciou que a
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reatividade bilateral das pupilas, SpO2 ≥90,0% e pontuação na ECGl elevada
estão associadas com resultados favoráveis após o TCE grave(15). Nos
resultados, a chance de boa recuperação após o TCE grave diferiu entre as
variáveis; observou-se que as mais elevadas pontuações na ECGl
apresentaram maior sensibilidade para melhor recuperação após TCE grave,
seguida da reatividade bilateral das pupilas e SpO2 ≥90,0%.
Na atual investigação, não foram evidenciadas associações entre as
variáveis do APH e condições das vítimas aos seis meses após TCE. No
entanto, características importantes das vítimas não fizeram parte das
análises por falta de informações nos registros hospitalares.
A ECGl foi o único parâmetro fisiológico da cena incluído nas
análises, ainda que, em 11,5% dos casos, não houvesse informação. Em
relação aos seus resultados, observou-se redução de 1,6 ponto na pontuação
média dos participantes entre a cena e admissão hospitalar; 10 pacientes que
apresentaram ECGl >8 na cena evoluíram para valores inferiores no
período.
Pesquisa(95) realizada com vítimas de TCE no APH mostrou que
9,0% dos doentes apresentaram piora do nível de consciência, com
diminuição na média de 5 pontos (dp=3,0) na ECGl durante o transporte.
Essa piora foi associada a maior pontuação no ISS, menor pontuação na
ECGl e maior tempo de internação hospitalar.
Na admissão hospitalar, a pequena parte das vítimas que não havia
sido intubada na cena (20,5%) foi submetida a esse procedimento. A quase
totalidade dos doentes (92,3%) foi sedada, embora nem sempre mantivesse
sedação contínua na internação. Nesta fase, conforme critério de inclusão na
pesquisa, todos os participantes do estudo apresentaram ECGl ≤8, o valor
médio na escala foi de 4,2 e as pupilas estavam alteradas em 60,3% dos
casos. Quanto às demais características clínicas das vítimas, 10,3%
apresentaram FR alterada e a taquipneia foi a alteração mais frequente
(6,4%). A hipóxia pela SpO2 foi detectada em 15,3% dos doentes e pela PO2
em 14,1%; 19,2% apresentaram hipotensão, 2,5% tiveram parada cardíaca e
a taquicardia esteve presente na maioria (52,5%) dos indivíduos. Alterações
glicêmicas foram encontradas em 32,0% da amostra, sendo a hiperglicemia
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a mais frequente (28,2%). As alterações pupilares, a hipotensão, a hipóxia
pela SpO2 e a hiperglicemia foram associadas a óbito; no entanto nenhuma
alteração dessa fase de tratamento relacionou-se com dependência aos seis
meses após LAD.
Na Tunísia, a análise do prognóstico de 124 vítimas de LAD(10)
mostrou que, na admissão hospitalar, as vítimas estavam em coma com
média 6,6 na ECGl (dp=2,05), 50,8% apresentavam pupilas alteradas, a
média da glicemia foi de 8,1 mmol/L (dp=3,4) e PO2 153 mmHg (dp=60).
Os mais baixos valores na ECGl, a hiperglicemia e anisocoria na admissão,
estiveram relacionados com prognósticos desfavoráveis (morte, estado
vegetativo persistente e incapacidade grave).
Para alguns autores(96), o estabelecimento de um prognóstico
confiável após a lesão cerebral é muito difícil no momento da admissão
hospitalar. Talvez por esse motivo, nas vítimas de LAD, são escassos os
estudos prognósticos utilizando variáveis fisiológicas dessa fase de
tratamento.
A média de permanência hospitalar dos pacientes foi de 19,1 dias
(dp=22,9), a quase totalidade das vítimas foi internada em UTI (92,3%) e o
tempo médio de internação nessa unidade foi de 11,7 dias (dp=15,4). A
duração da internação em UTI e hospitalar esteve relacionada com
dependência aos 6 meses após LAD: indivíduos independentes aos 6 meses
após LAD tiveram, em média, 9,1 dias de internação em UTI (dp=7,7) e
17,6 (dp=16,2) dias de permanência hospitalar, ao passo que, para os
dependentes, esses valores foram de 23,5 (dp=10,5) e 55,5 (dp=33) dias.
Pesquisas com vítimas de LAD apresentaram, assim como a atual,
tempo prolongado de internação hospitalar – mediana de 11(31) e valores
médios de 13,28 (dp=10,1)(45), 27,8 (dp= 6,6)(51) e 38,6 dias (dp=32,6)(10). A
média do tempo de internação em UTI foi de 19,6 dias (dp=18,8) em estudo
que analisou vítimas de LAD na Tunísia. Na Malásia(48), investigação
realizada com 72 vítimas de LAD identificou tempo de internação em UTI
de acordo com o tipo de tratamento realizado; as vítimas com monitorização
de PIC, que utilizaram altas doses de sedativos, permaneceram, em média,
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8,20 dias (dp=5,89) na UTI. Entretanto, as vítimas sem suporte ventilatório
e sem monitorização da PIC tiveram valor médio de 4,79 dias (dp=3,45).
As longas permanências na UTI e hospitalar observadas nesta e em
outras investigações com vítimas de LAD podem estar relacionadas ao tipo
de tratamento por elas requerido e à gravidade dessa lesão.
Na atual pesquisa, a grande maioria dos pacientes (88,5%) usou
sedação contínua durante um tempo médio de 4,1 dias (dp=4,3). O valor
médio da RASS 24 horas antes da retirada da sedação foi de –2,3 (dp=2,6).
A maioria das vítimas (61,5%) fez tratamentos com drogas que atuam no
SNC; os medicamentos mais utilizados foram os anticonvulsivantes (83,3%)
e os neurolépticos (70,8%). O tempo de sedação contínua e o valor da ECGl
48 horas após a retirada da sedação foram fatores relacionados com
dependência aos 6 meses após LAD; indivíduos independentes nesse
período apresentaram menor tempo de sedação e maior pontuação na ECGl
após retirada da sedação ante os que ainda eram dependentes. Além do
mais, o escore médio da escala 48 horas após a retirada da sedação dos
indivíduos que evoluíram a óbito foi significativamente inferior ao dos
sobreviventes (p<0,001).
É comum a utilização de sedação como protocolo no tratamento das
vítimas de TCE grave a fim de evitar hipertensão intracraniana, hipertensão
arterial, agitação e retirada acidental de sondas e drenos durante a
internação, além de auxiliar no controle da temperatura corporal(60). A
duração desse tratamento varia prioritariamente de acordo com a gravidade
das vítimas e o risco de aumento da PIC se relaciona com o tempo de
internação na UTI(48).
Além da sedação, é frequente nas vítimas de TCE grave a utilização
de outras medicações que atuam no SNC com a finalidade de controle de
crises convulsivas(60,97-98). As vítimas de TCE grave estão mais suscetíveis a
apresentar essas crises na fase aguda do trauma e estudos mostram que o uso
profilático de drogas antiepilépticas é benéfico para evitar esses
eventos(60,97-98).
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A investigação da presença de HIC após LAD mostrou que esta
lesão secundária do TCE, detectada em 24,2% das vítimas, apresentou
associação com óbito e dependência aos 6 meses após LAD.
A HIC é uma lesão secundária que começa algumas horas após o
TCE e é associada a desfechos indesejáveis após esse ferimento. Estudos
mostram que a elevação da pressão intracraniana ocasiona redução da
perfusão cerebral, causando maior mortalidade e pior recuperação após o
TCE(60-61,99-100). Pesquisa(101) realizada com 36 vítimas de LAD na Flórida
mostrou que a elevação da pressão intracraniana não está associada com a
LAD na mesma intensidade que com o TCE grave; entretanto, a utilização
do monitor da PIC nessas vítimas pode desencadear mais elevada.
A monitorização de PIC é utilizada para doentes com TCE grave e
alterações na TC. Contudo, nesta pesquisa, poucos pacientes foram
submetidos a esse procedimento (3,8%). Estudos(61,102-105) mostram que a
monitorização da PIC não traz benefícios para o paciente e está associada
com aumento da mortalidade, pior recuperação após TCE, maior
permanência na UTI e duração do uso de ventilação mecânica.
A LAD é de difícil diagnóstico na fase aguda do trauma. A
combinação de sinais clínicos e exames de imagem pode sugerir o
diagnóstico dessa lesão, porém sua confirmação só é possível post
mortem(106). A utilização da TC na sala de emergência ajuda na
identificação, diagnóstico e localização de focos de hemorragia. Apesar da
baixa resolução na avaliação de tecidos moles após TCE, a TC é
considerada ferramenta útil para identificar sinais precoces de LAD na fase
aguda e é amplamente utilizada em vítimas de TCE grave pela curta
duração, disponibilidade nos centros de trauma e possibilidade de realização
em pacientes instáveis(106).
Estudos(3,10,18,47,69,82) mostram que a frequência de LAD é maior em
vítimas de TCE grave, que apresentam sinais indiretos da lesão na TC como
hemorragia intraventricular, hemorragia subaracnóidea, além da TC normal.
Neste estudo, nas análises de associação com as consequências do trauma,
os pacientes que tinham TC normal foram analisados separadamente dos
que apresentavam sinais sugestivos de LAD e observou-se que a presença
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desses sinais foi mais frequente entre os casos que evoluíram a óbito
(p=0,006).
A análise de 124 vítimas admitidas com TCE grave em hospital na
Tunísia mostrou que esse exame sugeriu diagnóstico de LAD em apenas
25,0%(10) dos doentes, frequência muito inferior à apresentada nesta
investigação (70,5%). O predomínio de vítimas com sinais precoces de
LAD neste estudo provavelmente está relacionado com o critério de seleção
da amostra: indivíduos com ECGl ≤8 na admissão hospitalar que tiveram
confirmação de LAD. Para esta confirmação foi considerada a presença de
sinais da lesão em TC ou RM e casos de ECGl ≤8 por período superior a 6
horas, sem RM e TC normal.
Após a admissão hospitalar, as vítimas de LAD demoraram em
média 3,7 dias (dp=7,2) para obter o escore 6 no item MRM da ECGl. A
maioria das vítimas (53,8%) foi submetida a cirurgia e 19,2% tiveram
reabordagem cirúrgica. Quadros infecciosos foram registrados em 25,6%
dos casos e outras complicações identificadas em 52,6% dos pacientes.
Estas últimas complicações tiveram associação com óbito e dependência, ao
passo que os quadros de infecção apresentaram frequência mais elevada
somente entre os dependentes no período de 6 meses após LAD (p=0,022).
Complicações durante o tratamento, tais como infecção, choque,
IRA,

rabdomiólise,

distúrbio

hidroeletrolítico,

disautonomia,

crise

convulsiva e pneumonia, foram frequentes nesta pesquisa. Estudos(10,107-110)
mostraram resultados semelhantes, importante frequência de vítimas com
infecção ou outras complicações na internação hospitalar.
Essas alterações podem interferir no tempo de hospitalização do
doente e no seu desfecho após o TCE. A análise de fatores relacionados à
infecção em vítimas de TCE na Grécia mostrou que a maior frequência de
infecções respiratórias e o desenvolvimento da meningite estavam
associados à internação prolongada, especialmente em UTI(109).
A disautonomia pós-traumática é caracterizada por alterações da
frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura
corporal e tônus muscular. Esta condição clínica é muito comum em vítimas
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de TCE grave internadas em UTI e tem como principais fatores de risco
para sua ocorrência a idade mais avançada e o diagnóstico de LAD(111).
Pesquisa(10) realizada com 124 vítimas de LAD observou que, nas
primeiras 24 horas após o trauma, 24,2% das vítimas apresentaram
distúrbios neurovegetativos e 97,6% desenvolveram pelo menos uma
alteração sistêmica secundária, como hipertermia (59,7%), hipotensão
(37,0%) e hiperglicemia (17,7%); durante a internação, 51,7% dos pacientes
apresentaram disautonomia. Nas análises de associação, estes achados
clínicos foram relacionados com pior prognóstico.
Outros estudos(107-108,112-113) mostram que sepse, pneumonia por
aspiração, disautonomia, hiperglicemia, hipotermia e choque hemorrágico
estão diretamente relacionados com a mortalidade.
Na internação hospitalar, 16,7% das vítimas apresentaram um ou
dois eventos de hipotensão sistêmica, 29,5% apresentaram episódios de
hipoglicemia e 59,0% apresentaram episódios de hipotermia. A maioria das
vítimas de LAD apresentou pelo menos um episódio de hipertensão
(68,0%), hipertermia (64,1%) e hiperglicemia (64,1%). A presença dessas
alterações durante a internação hospitalar não apresentou associação com
consequências de LAD; no entanto, conforme já comentado, as alterações
pupilares, a hipotensão, a hipóxia pela SpO2 e a hiperglicemia observadas na
admissão hospitalar foram associadas a óbito.
A hipotensão arterial é frequente em vítimas de TCE grave e sua
ocorrência nas primeiras horas está significativamente relacionada com
aumento da mortalidade(60-61,114). A hipertensão arterial pode estar
relacionada a uma perfusão cerebral reduzida e sua ocorrência pode agravar
a HIC e o edema cerebral(61). A análise da ocorrência de hipotensão na fase
inicial da ressuscitação em pacientes com TCE na cidade de São Francisco
mostrou que, das 107 vítimas estudadas, 26 (24%) apresentaram hipotensão
arterial, com média de 1,5 episódio por doente (duração média 9,1 min).
Dessas vítimas com hipotensão, 65,0% foram a óbito e a frequência de
episódios foi diretamente proporcional ao número de óbitos(109).
Alterações nos níveis de glicose são provocadas por distúrbios
fisiológicos metabólicos, fisiológicos ou são uma resposta ao estresse que
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reflete a gravidade da lesão, e sua ocorrência está relacionada com
desfechos desfavoráveis(63,110,115). Pesquisa(63) realizada com 380 vítimas de
TCE nos primeiros 5 dias de internação em UTI evidenciou que os níveis de
glicose mais elevados (≥160mg/dl) nas primeiras 24 horas após a internação
estavam associados a mortalidade; além disso, doentes com hipoglicemia
<60mg/dl apresentaram maior incidência de mortalidade.
A mortalidade até 6 meses após LAD foi de 30,8%, a média do
tempo de sobrevivência dos que morreram foi de 13,5 dias (dp=24,1) e
63,0% dos indivíduos foram para a residência após alta do IC/HCFMUSP.
Em estudos com vítimas de LAD, a frequência de mortes apresentou
grandes variações: 8,1%(116), 14,3%(47), 21,4%(48), 21,9%(117), 31,0%(118),
38,1%(40) e 42,7%(10). A diferença das frequências de mortalidade observada
nos estudos pode estar relacionada ao período em que foi computada (até
alta, 6 meses, 2 anos), aos critérios de elegibilidade da amostra, além de
gravidade do trauma e LAD; nesta pesquisa, das 24 vítimas que foram a
óbito, 22 (91,7%) tiveram LAD grave.
A recuperação das vítimas de LAD até 6 meses após trauma foi o
foco central desta investigação, tendo em vista as indicações da literatura de
que a recuperação funcional após TCE de diferentes gravidades é um
processo dinâmico, que se estabiliza aos 6 meses. Além disso, a LAD é um
tipo específico de lesão que ocorre nas vítimas de TCE para a qual tem se
atribuído importante mortalidade e morbidade.
Há uma contínua preocupação em conhecer as curvas de recuperação
que representam a ocorrência de melhora espontânea após TCE. Identificar
repetidamente a funcionalidade e a capacidade para realizar AVD das
vítimas permite conhecer o padrão de recuperação e até a estabilidade da
lesão cerebral. Ademais, informações sobre as perdas, deficiências e
alterações presentes nos primeiros 6 meses após trauma são importantes no
direcionamento e na avaliação da assistência prestada.
Estudos prévios(13-14) e observações clínicas indicam que, nos
primeiros 6 meses após o TCE, ocorrem grandes mudanças na condição do
paciente; após esse período, há estabilidade no processo de recuperação.
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Análises realizadas especificamente com vítimas de LAD em uma
única avaliação mostraram resultados referentes a alta, 3 meses, 6 meses e 1
ano após trauma. Estudos que tiveram mais de uma avaliação apresentaram
variação nos períodos de seguimento; 12 primeiras semanas após lesão(49),
entre 2 e 12 semanas(50), alta e 6 meses(48), 3 e 6 meses(51) e 3 meses e 2
anos(47).
As avaliações em períodos inferiores a 3 meses, assim como entre 3
e 6 meses(51), foram realizadas em ensaios clínicos com drogas. Seus
resultados relativos à recuperação não visam descrever a regularidade em
readquirir as capacidades, mas sim apresentar o efeito do uso dessas drogas.
Autores que analisaram a evolução das vítimas com uma
periodicidade similar a este estudo mostraram resultados favoráveis (total
recuperação, boa recuperação ou incapacidade moderada e moderada
acentuada) em 40,3%, 79,6% e 97,8% das vítimas na alta, 3 e 6 meses,
respectivamente(48),

frequências

próximas

a

este

estudo

quando

agrupamento similar das categorias da ERGA foi realizado (39,3%, 84,0% e
88,2%). Nos resultados de ambas as investigações, a frequência de
indivíduos com resultados desfavoráveis (estado vegetativo persistente,
incapacidade grave e grave acentuada) diminuiu com o tempo decorrido,
mais expressivamente nos 3 primeiros meses, enquanto aumentava a
frequência dos que apresentaram resultados favoráveis.
Com avaliações mais tardias e esparsas, a frequência de resultados
favoráveis na ERG (boa recuperação e incapacidade moderada) foi de
32,1% aos 3 meses e 60,7% aos 2 anos, indicando melhora importante no
período e que 6 meses pode não ser o ponto de estabilidade da recuperação
após LAD(47). Entretanto, há de se ponderar que medidas tardias podem ser
influenciadas por outros eventos após trauma e, principalmente, pelas
adaptações das vítimas às suas incapacidades(78,119).
Os testes estatísticos do atual estudo indicaram que, com o passar do
tempo, as vítimas alcançaram melhora significativa na capacidade funcional
segundo a ERGA, tanto entre alta e 3 meses como entre 3 e 6 meses. Entre a
alta do IC/HCFMUSP e 6 meses após a LAD, as análises de recuperação
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mostraram melhora da capacidade funcional pela ERGA em 96,0% dos
avaliados e no desempenho das AVD em 93,4% dos casos.
Em relação às AVD, houve diminuição na pontuação média da
escala de Katz em todos os períodos: de 8,5 (dp=5,5) na alta para 3,2 (dp=
5,5) aos 3 meses e 1,8 (dp=4,5) aos 6 meses após LAD. Essas diferenças nas
médias de pontuação indicaram que houve melhora estatisticamente
significativa nas AVD entre os três intervalos de avaliação das vítimas
(entre alta e 3 meses, entre 3 e 6 meses e entre alta e 6 meses). Entretanto, a
análise dos domínios mostrou que a diferença entre as três avaliações
ocorreu nos domínios tomar banho, vestir-se e cuidado pessoal; no que se
refere à capacidade de realizar transferência, necessidades urinárias e
alimentar-se, a recuperação ocorreu nos 3 primeiros meses após LAD,
havendo tendência de estabilidade na capacidade de realizar essas AVD no
período subsequente. Além do mais, pode-se observar, pelas médias da
escala de Katz e ERGA, que a melhora na capacidade de realizar AVD e na
funcionalidade foi mais acentuada até 3 meses, ainda que permanecesse até
6 meses após LAD.
Estudos com vítimas de LAD não têm utilizado medidas repetidas da
capacidade das AVD para caracterizar o curso da remissão espontânea das
consequências dessa lesão. Para essa finalidade, tem-se analisado o
indivíduo como um todo funcional e integrado à sociedade, utilizando-se
escalas de funcionalidade que buscam abranger o resultado geral das
incapacidades, assim como a ERG, a ERGA e a DRS. O uso desses
instrumentos tem mostrado que a consequência total de um trauma pode não
refletir a soma das incapacidades das vítimas, e uma incapacidade, às vezes,
pode ser compensada ou interagir com outras e ampliar seus efeitos
indesejáveis. Exemplificando, um participante deste estudo que necessitava
de ajuda humana parcial para vestir-se e, portanto, era dependente para
AVD, foi categorizado em incapacidade moderada na ERGA, condizente
com vida independente.
Aos 6 meses após LAD, 24 vítimas (30,8%) haviam morrido em
consequência do trauma ou complicações. Não obstante, entre os
sobreviventes avaliados até esse período (51 vítimas), 88,2% alcançaram
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categorização na ERGA condizente com vida independente e 45,1%
apresentaram total recuperação do trauma; portanto, referiram retorno às
condições pré-traumáticas. Nesse período, indivíduos com incapacidades
totalizaram 29,4% e, desses, 11,8% eram dependentes.
Resultados observados na literatura mostram piores desfechos para
as vítimas de LAD aos 6 meses – frequência de incapazes entre 40,0% e
87,5% e de dependentes entre 20,0% e 41,3%(18,23,31,42-43). Entretanto, a
maioria dos participantes desta pesquisa apresentou LAD de gravidade leve
(44,9%) ou moderada (19,2%), e entre essas vítimas somente uma (2,2%)
encontrava-se dependente no período (Tabela 43-LAD X dependência).
Nas AVD, a grande maioria das vítimas apresentou total
independência, variando entre 80,4% e 90,2% a frequência nos seis
domínios da escala de Katz. Considerando-se todos os domínios dessa
escala, sete participantes (13,7%) tiveram indicação de necessidades de
ajuda humana ou dependência nas atividades avaliadas pela escala. Exceto
uma vítima, as demais apresentaram dependência para realizar AVD em
diversos domínios.
Pesquisadores que aplicaram o Índice de Barthel para avaliar a
capacidade de realizar AVD em 65 vítimas de LAD encontraram, aos 6
meses após LAD, escore médio de 80,7, compatível com independência
para essas atividades(27).
Pesquisas que avaliaram AVD em vítimas de TCE encontraram
frequências de 69,0%(120) e 76,1%(121) de vítimas independentes aos 6 meses
após o trauma, valores inferiores aos observados nesta pesquisa (86,3%).
Somente nas avaliações mais tardias, os grupos de vítimas de TCE grave
alcançaram o patamar desta investigação – 2 anos após o trauma, mais de
80,0% dos pacientes eram independentes no autocuidado; após 5 anos, mais
de 90,0% tornaram-se independentes(78,122).
A investigação do papel da RM no prognóstico de 100 pacientes de
TCE moderado e grave revelou que 65,0% tiveram LAD e 31,0%
encontravam-se dependentes para realizar as AVD após 6 meses do
TCE(120).
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De modo geral, aos 6 meses, as vítimas de LAD estavam
independentes tanto na avaliação pela ERGA (88,2%) quanto pela escala de
Katz (83,3%), resultados mais favoráveis que os apresentados em
publicações sobre o mesmo período de recuperação. Novamente, era
provável que pesasse nas diferenças dos resultados a maioria de vítimas com
LAD leve ou moderada (64,1%) na amostra estudada. Entre os 50
indivíduos que tiveram lesão dessa gravidade, 2 morreram e somente 1
encontrava-se dependente aos 6 meses. Por outro lado, entre as 28 vítimas
de LAD grave, 22 evoluíram a óbito e 5 eram dependentes pela ERGA e
escala de Katz; portanto, na última avaliação, a quase totalidade dessas
vítimas (27) apresentou desfecho desfavorável.
A LAD grave se destacou como fator de risco para óbito e
dependência neste estudo, embora as análises de regressão logística
multivariada não permitissem bom ajuste no modelo estatístico – IC para
OR (95%) de 13,65 a 395,89 para óbito e 11,2 a 3813,02 para dependência.
Ainda que os intervalos de confiança claramente confirmem o importante
papel da gravidade da LAD com fator de risco de consequências
desfavoráveis dessa lesão, eles foram bastante amplos, em virtude do
pequeno número dos eventos morte (2 casos) e dependência (1 caso) entre
as vítimas de LAD leve e moderada, e atribuíram instabilidade ao modelo.
Várias revisões de literatura têm ressaltado a gravidade das LAD
como fator relacionado a desfecho desfavorável após essa lesão(106,123-125,);
entretanto, pouco tem se estudado a respeito dessa gravidade estimada por
características clínicas, conforme proposto por Gennarelli (1987,1993)(1-2).
Nas pesquisas, tem-se valorizado os exames de imagem e os biomarcadores
para estimar a gravidade e os prognósticos das vítimas; no entanto, seus
achados corroboram com os desta investigação, evidenciando que, quanto
maior a gravidade da LAD, pior o desfecho para vítima(82, 126-127).
Além da gravidade da LAD, outras variáveis apresentaram
associação com óbito: os indicadores de gravidade do trauma (ISS e NISS) e
TCE (MAIS/cabeça); alterações pupilares, hipotensão, hipóxia pela SpO2 e
hiperglicemia na admissão hospitalar; durante a internação, o escore da
ECGl após retirada da sedação, presença de HIC e complicações, exceto
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infecção, além dos sinais precoces de LAD na TC. Vítimas que morreram
apresentaram com maior frequência esses sinais e essas alterações clínicas
durante admissão hospitalar e internação do que os sobreviventes, e ainda
tiveram pontuações mais elevadas nos índices de gravidade e baixos escores
na ECGl após retirada da sedação.
Dessas características das vítimas, destacaram-se nas análises
multivariadas a hipóxia pela SpO2 e a hipotensão na admissão hospitalar,
além do NISS. Não obstante, o modelo estatístico mais ajustado incluiu
somente as duas últimas variáveis e mostrou que os pacientes com
hipotensão na admissão tiveram 7,86 vezes mais chances de ir a óbito
quando comparados com as vítimas sem esta alteração. Além disso, o
acréscimo de um ponto no valor do NISS aumentou em 14,0% a chance do
paciente morrer nos primeiros 6 meses depois de ocorrer a LAD.
Em análise de 78 vítimas com diagnóstico exclusivo de LAD após
12,3

meses

em

média

(dp=10,8),

observou-se

que

os

fatores

significativamente associados ao óbito foram hipotensão (p=0,047),
glicemia >144mg/dl (p=0,041) e baixas pontuações na ECGl (p=0,013) na
admissão hospitalar; maior número de LAD na TC (p=0,004) e de lesões
secundárias do trauma (p=0,002); presença de choque (p=0,047), distúrbios
de coagulação (p=0,02), transfusão (p=0,017) e ausência na recuperação da
consciência (p<0,001)(10). Na análise multivariada, apenas a ausência da
recuperação da consciência (OR 116,4) e o maior número de LAD (OR
3,99) foram identificados como fatores independentes para mortalidade(10).
Esses achados tiveram semelhanças com os observados na atual
investigação.
Estudo com vítimas de colisão de veículo a motor e queda de altura
com diagnóstico de hemorragia subaracnoide verificou que a ECGl (OR
0,89) e a PAS sistólica (OR 1,02) na cena e o ISS (OR 1,11) foram
preditores independentes associados a mortalidade após o trauma(128).
Pesquisas que analisaram a associação das características das vítimas
de TCE com a mortalidade identificaram que a classificação de Marshall na
TC(129), gravidade da lesão pela TC(92), lesões cranianas difusas II, III e
IV(130), menor escore na ECGl(108,129-131), ECGl ≤8(92), anormalidades
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pupilares na admissão(132), hipotensão(92,113,130-131), hiperglicemia(113,131),
hipotermia(113), PAS(87,92,108), SpO2(133) e IOT(87) na cena, hipóxia(130-131,134),
choque(108,131), aumento da pressão intracraniana em poucas horas(92),
monitorização da PIC(91), pontuação 5 no MAIS/cabeça(87,91) e maior
pontuação no ISS(87,91-92,108,131) foram fatores independentes associados a
mortalidade.
Nesta pesquisa, o NISS foi independentemente associado ao óbito;
entretanto, não foram encontradas publicações que aplicassem o NISS em
grupos de vítimas de LAD. Apesar da revisão de literatura indicar que o
NISS apresenta melhor desempenho que o ISS na previsão de
mortalidade(135), a comunidade científica ainda é relutante na substituição do
ISS pelo NISS para identificar a gravidade do trauma, e este indicador ainda
é pouco utilizado.
A dependência após 6 meses de LAD, além de estar associada à
gravidade dessa lesão, esteve relacionada à maior pontuação nos indicadores
de gravidade do trauma (ISS e NISS) e TCE (MAIS/cabeça); à maior
duração da sedação e internação na UTI e no hospital; presença de HIC,
infecção e outras complicações durante a internação hospitalar; e
pontuações baixas na ECGl 48 horas após a retirada da sedação.
Excluindo-se a gravidade da LAD na modelagem para dependência,
o tempo de internação hospitalar foi a variável que se destacou no modelo
de regressão múltipla e mostrou que o acréscimo de 1 dia de internação
hospitalar aumentou em 7,0% a chance de uma vítima encontrar-se
dependente aos 6 meses após LAD.
Análise de 41 vítimas de TCE grave em Hong Kong mostrou que a
idade avançada (OR 1,1) e a internação hospitalar prolongada (OR 1,16)
foram preditores independentes de desfecho desfavorável após, em média,
42 meses do trauma(136).
Em outra pesquisa(137) realizada nos EUA com 60 vítimas de TCE
grave, o tempo de permanência hospitalar (p=0,01) e o tempo de internação
na UTI (p=0,002) foram estatisticamente associados à recuperação 6 meses
após o trauma.
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No Brasil, pesquisa realizada com vítimas de TCE entre 6 meses e 3
anos após trauma identificou que indivíduos internados durante 12 dias ou
mais tiveram 5,76 vezes mais chance de dependência em relação àqueles
com menor tempo de internação(56).
Os fatores associados à dependência ou óbito nos pacientes de TCE
avaliados três meses após o trauma foram: menor escore da ECGl na
admissão (p=0,002), maior pontuação no ISS (p=0,009), maior tempo de
hospitalização (p=0,014) e maior tempo de internação na UTI (p<0,001)(138).
Em estudo(86) com 30 vítimas de LAD, identificou-se que TCE grave
(p<0,001), anormalidades pupilares (p<0,001), maior escore do ISS
(p<0,001) e lesões em joelho do corpo caloso (p=0,0002) estavam
associados a dependência após 1 ano do trauma. Na análise multivariada
dessas vítimas, apenas as lesões em corpo caloso (p=0,0051) aumentaram a
chance das vítimas serem dependentes 1 ano após a LAD.
As vítimas de LAD avaliadas três meses após o trauma no Japão
evidenciaram que o menor escore da ECGl (p<0,001), o número de lesões
encefálicas identificadas na RM (p<0,01) e o maior valor médio na
mensuração da PIC (p<0,05) foram estatisticamente associados a
dependência após o trauma(139). Em estudos com vítimas de LAD e TCE
moderado, verificou-se que a maior gravidade das lesões encefálicas
identificada pela classificação de Marshall na TC (OR 1,82)(127) e o maior
número de LAD nesse exame (OR 3,33)(10) foram preditores de dependência
ou óbito após 6 meses do trauma. Não obstante, a recuperação da
consciência (p<0,001)(10) e lesões em corpo caloso (p=0,041)(10) foram
preditores de resultados favoráveis após 12 meses, em média (dp= 10,89),
da LAD.
A avaliação dos fatores relacionados à dependência após 6 meses do
trauma em 102 vítimas de LAD mostrou que idade (OR 1,44), ausência
bilateral de reatividade pupilar à luz (OR 11,11), múltiplas lesões
evidenciadas no corpo caloso (OR 29,23) e tronco cerebral (OR 9,43) pela
RM estavam associadas com a dependência após 6 meses do trauma(126).
Usualmente, as pesquisas que estudaram fatores associados às
consequências da LAD utilizaram resultados de exames de imagem em suas
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análises(10,81,86,127,139) e evidenciaram relação entre as alterações nas imagens
e consequências da LAD, ainda que tenham apresentado contradições em
seus resultados. Nesta investigação, quanto a esses exames, somente a
presença de sinais precoces de LAD na TC foi variável independente
testada, dificultando o confronto dos achados.
Entre as limitações da atual pesquisa, a ausência de dados sobre
exames de RM pode ser computada, visto que a combinação de suas
imagens com os achados clínicos permitiria maior segurança no diagnóstico
de LAD e propiciaria o confronto dos dados clínicos com as lesões cerebrais
detectadas. A falta de disponibilidade de recursos para executar esse exame
em todos os participantes – somente 20 pacientes realizaram – e as
dificuldades para submeter pacientes graves a essa avaliação foram fatores
impeditivos para que os resultados da RM fossem considerados neste
estudo.
Na aplicação dos resultados desta pesquisa, algumas limitações
devem ser consideradas: a amostra incluiu pacientes de uma única
instituição, centro de referência para atendimento de casos de alta
complexidade, trazendo restrições para generalização dos resultados.
Ademais, a ausência de registros hospitalares sobre condições clínicas do
paciente na cena do trauma e durante seu transporte limita a identificação de
fatores da fase pré-hospitalar associados aos desfechos da LAD.
Vale ainda salientar que os tratamentos de reabilitação das vítimas
foram elencados, porém não computados, nas análises de associação, ainda
que se tenha observado que todas as vítimas dependentes na última avalição
(6 pacientes) tiveram atendimento com especialistas de saúde para apoio na
sua recuperação.
Deve-se considerar que a alta adesão dos pacientes às consultas de
seguimento foi reforçada pelo contato diário com as vítimas e familiares
durante a internação no HCFMUSP e pelas ligações frequentes que
colaboraram para manter a cumplicidade entre os pacientes e a equipe em
relação ao tratamento.
Por fim, os resultados alcançados podem ser condensados nas
seguintes informações: após LAD, foi elevada a mortalidade; entretanto, a
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grande maioria dos sobreviventes alcançou condições condizentes com vida
independente aos 6 meses. Nesse período, a recuperação das vítimas foi
expressiva, ainda que mais acentuada nos 3 primeiros meses. A quase
totalidade das vítimas de LAD grave evoluiu para óbito ou dependência.
Além disso, a presença de hipóxia pela SpO2 ou hipotensão na admissão
hospitalar e o NISS sobressaíram-se para óbito na análise conjunta das
características das vítimas. Nessa análise, o tempo de internação hospitalar
foi fator de risco para dependência.
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7 CONCLUSÕES
A análise de 78 vítimas com diagnóstico principal de LAD,
internadas no IC/HCFMUSP entre julho de 2013 e fevereiro de 2014,
permitiu as conclusões a seguir apresentadas.

7.1 QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS

CLÍNICAS

E

As características sociodemográficas mostraram média de 32 anos
(dp=11,2) para idade e de 9,1 anos (dp=9,1) para escolaridade.
Prevaleceram os jovens entre 18 e 28 anos (43,0%) e indivíduos com 1º grau
incompleto (30,8%). Predominaram pacientes do sexo masculino (89,7%),
inseridos no mercado de trabalho (89,7%), com renda per capita familiar
mensal entre 1 e 5 salários mínimos (73,0%), brancos (65,4%) e solteiros
(51,3%).
O acidente de transporte (83,3%) foi a causa externa na grande
maioria dos eventos traumáticos, sendo os motociclistas as vítimas mais
frequentes (43,6%). A ingestão de bebidas alcoólicas no período próximo à
ocorrência do trauma foi referida em 42,3% dos casos.
Com relação à gravidade global do trauma, a grande maioria foi de
vítimas graves: 80,8% pelo ISS (média de 35,0; dp=11,9) e 91,0% pelo
NISS ( média de 46,2; dp=15,9). O valor médio do índice MAIS/cabeça foi
4,6 (dp=0,5). Embora as vítimas de LAD leve tenham sido as mais
frequentes (44,9%), a LAD grave foi observada em 35,9% dos casos.
Todos os participantes da casuística foram removidos por serviços
de APH, sendo expressiva a frequência do uso de transporte aéreo (47,4%).
Na cena, 75,7% dos traumatizados estavam em coma (ECGl ≤8) e 79,5%
necessitaram de intubação.
Na admissão hospitalar, a pequena parte das vítimas que não havia
sido intubada na cena (20,5%) foi submetida a esse procedimento. A quase
totalidade dos doentes (92,3%) foi sedada, embora nem sempre mantivesse
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sedação contínua na internação. Nesta fase, todos os participantes do estudo
apresentaram ECGl ≤8, conforme critério de inclusão na pesquisa. As
pupilas estavam alteradas em 60,3% dos casos. Quanto às demais
características clínicas das vítimas, 10,3% apresentaram FR alterada e a
taquipneia foi a alteração mais frequente (6,4%). A hipóxia pela SpO2 foi
detectada em 15,3% dos doentes e pela PO2 em 14,1%; 19,2% apresentaram
hipotensão, 2,5% tiveram parada cardíaca e a taquicardia esteve presente na
maioria (52,5%) dos indivíduos. Alterações glicêmicas foram encontradas
em 32,0% da amostra, sendo a hiperglicemia a mais frequente (28,2%).
Durante a internação hospitalar, a quase totalidade das vítimas foi
internada em UTI (92,3%). O tempo médio de internação nessa unidade foi
de 11,7 dias (dp=15,4). A grande maioria dos pacientes (88,5%) usou
sedação contínua durante um tempo médio de 4,1 dias (dp=4,3). O valor
médio da RASS 24 horas antes da retirada da sedação foi de -2,3 (dp=2,6).
A maioria das vítimas (61,5%) fez tratamentos com drogas que atuam no
SNC. Os medicamentos mais utilizados foram os anticonvulsivantes
(83,3%) e os neurolépticos (70,8%).
Após a admissão hospitalar, as vítimas de LAD demoraram em
média 3,7 dias (dp=7,2) para obter o escore 6 no item MRM da ECGl. A
maioria das vítimas (53,8%) foi submetida a cirurgia e 19,2% tiveram
reabordagem cirúrgica. Quadros infecciosos foram registrados em 25,6%
dos casos e outras complicações foram identificadas em 52,6% dos
pacientes.
A maioria das vítimas apresentou sinais precoces de LAD na TC
(70,5%). HIC foi detectada em 24,2% das vítimas e a monitorização da PIC
foi realizada em três pacientes (3,8%).
Na internação hospitalar, 16,7% das vítimas apresentaram um ou
dois eventos de hipotensão sistêmica, 29,5 apresentaram episódios de
hipoglicemia e 59,0% de hipotermia. A maioria das vítimas de LAD
apresentou pelo menos um episódio de hipertensão (68,0%), hipertermia
(64,1%) e hiperglicemia (64,1%).
A média de permanência hospitalar dos pacientes foi de 19,1 dias
(dp=22,9). A mortalidade até 6 meses após LAD foi de 30,8%. A média do
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tempo de sobrevivência dos que morreram foi de 13,5 dias (dp=24,1) e
63,0% dos indivíduos foram para a residência após alta do IC/HCFMUSP.

7.2 RECUPERAÇÃO DAS VÍTIMAS DE LAD ENTRE A ALTA
DO IC/HCFMUSP E 6 MESES APÓS O TRAUMA
A análise da recuperação de 51 vítimas de LAD, sobreviventes a
essa lesão, entre a alta do IC/HCFMUSP e 6 meses após a LAD, mostrou
melhora da capacidade funcional pela ERGA em 96,0% dos avaliados e no
desempenho nas AVD em 93,4% dos casos.
Testes estatísticos indicaram que, com o passar do tempo, as vítimas
alcançaram melhora significativa na capacidade funcional segundo a ERGA,
tanto entre alta e 3 meses como entre 3 e 6 meses (teste não paramétrico de
Friedman e teste de Student-Newman-Keuls adaptado para testes não
paramétricos). A pontuação média da ERGA evoluiu de 3,8 (dp=1,2) na alta
para 2,1 (dp=1,6) aos 3 meses e 1,2 (dp=1,6) na avaliação final.
Em relação às AVD, houve diminuição na pontuação média da
escala de Katz em todos os períodos, de 8,5 (dp=5,5) na alta para 3,2 (dp=
5,5) aos 3 meses e 1,8 (dp=4,5) aos 6 meses após LAD. Essas diferenças nas
médias de pontuação indicaram que houve melhora estatisticamente
significativa nas AVD entre os 3 intervalos de avaliação das vítimas (entre
alta e 3 meses, entre 3 e 6 meses e entre alta e 6 meses). Entretanto, a análise
dos domínios mostrou que a diferença entre as 3 avaliações ocorreu nos
domínios tomar banho, vestir-se e cuidado pessoal; quanto aos itens realizar
transferência, necessidades urinárias e alimentar-se, a recuperação da
capacidade de realizar essa atividade ocorreu nos 3 primeiros meses após
LAD, havendo tendência de estabilidade na capacidade de realizar essas
AVD no período subsequente. Além do mais, pode-se observar, com base
nas médias da escala de Katz e ERGA, que a melhora na capacidade de
realizar AVD e na funcionalidade foi mais acentuada até 3 meses após
LAD, ainda que permanecesse até 6 meses.
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7.3 VÍTIMAS AOS 6 MESES APÓS LAD
Aos 6 meses após LAD, 24 vítimas (30,8%) haviam morrido em
consequência ao trauma ou complicações. Não obstante, entre os
sobreviventes avaliados até esse período (51 vítimas), 88,2% alcançaram
categorização na ERGA condizente com vida independente e 45,1%
apresentaram total recuperação do trauma. Nas AVD, a grande maioria das
vítimas apresentou total independência, variando entre 80,4% e 90,2% a
frequência nos seis domínios da escala de Katz. Considerando-se todos os
domínios dessa escala, sete participantes (13,7%) tiveram indicação de
necessidades de ajuda humana ou dependência nas atividades avaliadas pela
escala. Pelas indicações da ERGA, 6 vítimas (11,8%) eram dependentes
nesse período.

7.4 FATORES ASSOCIADOS A ÓBITO E DEPENDÊNCIA AOS
6 MESES APÓS LAD
As características sociodemográficas dos participantes deste estudo,
relativas ao trauma e APH, não tiveram associação com óbito e
dependência. Por outro lado, os indicadores de gravidade do trauma (ISS e
NISS), do TCE (MAIS/cabeça) e da LAD apresentaram associação
estatisticamente

significante

com

essas

consequências.

Algumas

características clínicas observadas na admissão hospitalar foram associadas
a óbito: alterações pupilares, hipotensão, hipóxia pela SpO2 e hiperglicemia.
Durante a internação, o escore da ECGl após retirada da sedação, presença
de HIC e complicações, exceto infecção, tiveram associação com óbito e
dependência. Sinais precoces de LAD associaram-se somente com óbito. Os
quadros de infecção, tempo de sedação contínua, duração da internação em
UTI e hospitalar foram fatores relacionados com dependência.
A LAD grave se destacou como fator de risco para óbito e
dependência nas análises de regressão logística multivariada, ainda que não
permitisse bom ajuste no modelo final - grandes IC para OR (95%). Vítimas
de LAD grave (28 casos) na quase totalidade morreram ou encontravam-se
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dependentes aos 6 meses após LAD. Juntamente com a LAD grave, a
presença de hipóxia pela SpO2 foi fator de risco para óbito; no entanto, as
variáveis hipotensão na admissão e NISS apresentaram o melhor ajuste para
esse modelo. Indivíduos que apresentaram hipotensão na admissão tiveram
7,86 vezes mais chances de ir a óbito quando comparados com as vítimas
sem esta alteração. A probabilidade de morrer foi 14,0% maior a cada
aumento de um ponto no NISS.
Excluindo-se a gravidade da LAD na modelagem para dependência,
o tempo de internação hospitalar foi a variável que se destacou no modelo
de regressão múltipla e mostrou que o acréscimo de um dia de internação
hospitalar aumentou em 7,0% a chance de uma vítima encontrar-se
dependente aos 6 meses após LAD.
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ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO-HCFMUSP
Termo de Consentimento Livre- Esclarecido

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA DE LAD OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME: ____________________________________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : _________________________

SEXO : .M □ F □

DATA NASCIMENTO: _____/________/__________
ENDEREÇO: ____________________________________________________________ Nº _____________
APTO: ___________________ BAIRRO: ________________________ CIDADE: _______________________
CEP: ______________________________ TELEFONE: DDD (______) ________________________________

2.FAMILIAR RESPONSÁVEL ____________________________________________________________

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.): ____________________________________________ SEXO: M □ F □
DATA NASCIMENTO.:________/_________/___________
ENDEREÇO: __________________________________________________________________Nº:_____________
APTO: _________________ BAIRRO: ________________________________
CIDADE:_________________________________
CEP: ________________________________________TELEFONE: DDD (_______) ________________________

DADOS SOBRE A PESQUISA

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: RECUPERAÇÃO DAS VÍTIMAS DE LESÃO AXONIAL DIFUSA E
FATORES ASSOCIADOS
PESQUISADOR : Rita de Cássia Almeida Vieira
CARGO/FUNÇÃO: Aluna de doutorado da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
TELEFONE PARA CONTATO: (11) 964330130 OU (11) 3061-7548
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº: 166680
UNIDADE DO HCFMUSP: Pronto Socorro da Neurocirurgia
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: RISCO MÍNIMO □X
RISCO MAIOR □
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 1 ano

RISCO MÉDIO □

RISCO BAIXO □
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Discuti com a enfermeira Rita de Cássia Almeida Vieira sobre minha decisão em participar nesse estudo. Ficam claros
para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade, divulgação dos resultados e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é
isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em
participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades
ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, com a participação nesta pesquisa. Estou ciente que o
documento será elaborado e assinado em duas vias.

__________________________________________
Assinatura do paciente ou representante legal

____________________________________
Assinatura de testemunha (para casos de paciente analfabetos,
semianalfabetos, portadores de deficiência visual e auditiva)

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal
para a participação neste estudo.

_________________________________________________
Enfª Rita de Cássia Almeida Vieira

________/_______/__________
Data
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP
Prezado (a) Senhor (a),
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “RECUPERAÇÃO DAS VÍTIMAS DE LESÃO
AXONIAL DIFUSA E FATORES ASSOCIADOS”. Sua colaboração será de muita importância.
Estamos realizando uma pesquisa que tem como objetivo analisar a recuperação de vítimas de trauma
com diagnóstico principal de lesão axonial difusa atendidas no Hospital das Clínicas da Universidade de São
Paulo.
Para atingirmos nosso objetivo necessitamos que o Senhor (a) responda questões sobre sua capacidade
funcional, atividades da vida diária, situação conjugal e retorno a produtividade após o trauma. Sua colaboração
será solicitada durante a internação hospitalar e também em duas entrevistas, 3 e 6 meses após o trauma, que
poderão ocorrer no ambulatório de trauma do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina ou em outro local
combinado com o pesquisador.
A sua participação é voluntária, sendo garantida a liberdade de não participar ou retirar seu consentimento
a qualquer momento, não implicando qualquer prejuízo na continuidade de seu tratamento na Instituição. Você
terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa ou de resultados que sejam de
conhecimento dos pesquisadores, caso seja de seu interesse. Todas as informações obtidas serão analisadas em
conjunto com as de outros pacientes, sendo garantido que não será divulgada a identificação de nenhum
participante. Os pesquisadores firmam o compromisso de divulgar os resultados da pesquisa somente para
elaboração de trabalhos científicos.
Não haverá despesas pessoais, nem compensação financeira relacionada à sua participação. Neste estudo,
você não será submetido a nenhuma intervenção ou procedimento, além daqueles que fazem parte do seu
tratamento.
Em qualquer etapa do estudo, o Sr(a) poderá ter acesso a investigadora para esclarecimentos de dúvidas, a
enfermeira Rita de Cássia Almeida Vieira que participará das entrevistas e poderá ser encontrada no endereço Av.
Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, Departamento ENC, telefone (11) 994330130, email: ritavieira@usp.br ou no
Ambulatório de Trauma, às quartas-feiras das 12 as 16 horas.
Acredito ter sido suficientemente esclarecido em relação ao projeto: “Recuperação das vítimas de lesão
axonial difusa e fatores associados”.
Discuti com a enfermeira Rita de Cássia Almeida Vieira sobre minha decisão em participar nesse estudo.
Ficam claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos
e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário.
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento,
antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido,
com a participação nesta pesquisa. Estou ciente que o documento será elaborado e assinado em duas vias.
DATA: ________/___________/_______

_________________________________________________
Assinatura do paciente ou familiar responsável

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido destes pacientes

_________________________________________________
Enfermeira Rita de Cássia Almeida Vieira
COREN-SP:	
  166680
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APÊNDICE B
FICHA DE REGISTRO DE DADOS NA INTERNAÇÃO
Nome do paciente:__________________________ RG HC: _________________
Endereço: __________________________________________________________
Telefones para contato:________________________________________________
Familiar responsável:_________________________________________________
Parentesco: _________________________________________________________
Idade: __________ Data de Nascimento: ______________ Gênero: M ( ) F ( )
Escolaridade: ____________________Data do trauma: ______________________
Data da admissão hospitalar: ______________________Hora: ________________
Estado conjugal: (

) solteira

(

Raça: ____________________
Situação ocupacional: (

) casada

(

) separada

(

) viúva

Profissão: _______________________________

) inserido no mercado de trabalho
(empregado ou autônomo)

(

) estudante

(

) do lar

(

) fora do mercado de trabalho
(auxílio-doença, aposentado, desempregado, nunca trabalhou)

Renda mensal (familiar): _____________ Nº de dependentes dessa renda: _____
Causa Externa:
Acidente de transporte:
( ) pedestre traumatizado __________ ( ) motociclista traumatizado__________
( ) ocupante de um automóvel traumatizado ( ) ciclista traumatizado ___________
( ) ocupante de uma caminhonete traumatizado
( ) ocupante de um transporte pesado traumatizado
( ) ocupante de um ônibus traumatizado ( ) ocupante de trem traumatizado
Queda
( ) queda do mesmo nível

( ) queda de outro tipo _____________________

(

) Agressão ________________________________

(

) Lesões autoprovocadas _______________________

(

) Intervenções legais ___________________________

(

) Eventos cuja intenção é indeterminada __________________________

(

) Outros (Especificar) __________________________________________
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CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS AO APH
Atendimento pré-hospitalar: ( ) sim ( ) não qual: __________________ ∆T:___
Local do acidente: ___________________________________________________
ECGl na cena: MRV _____ MRM _____ AO _____

(

) S/INF Total: _____

Intubação (IOT) na cena: ( ) sim ( ) não Sedação: ( ) sim

( ) não ( )S/INF

Nome do sedativo: ___________________________________________________
FR na cena: _______ Pressão na cena: ______________ SpO2 na cena: ______
FC na cena: ______________ Pupilas na cena: ____________________________
Ingestão de álcool: ( ) sim ( ) não ( ) S/inf Outros: _______________________
CARACTERÍSTICAS NA ADMISSÃO HOSPITALAR
ECGl na admissão: MRV ____ MRM ____ AO ____ (

) S/INF Total: ______

Intubação na admissão: ( ) sim ( ) não Sedação na admissão: ( ) sim ( ) não( )S/INF
Nome do sedativo: ___________________________________________________
FR na admissão: ______ PAS na admissão: _________ SpO2 na admissão: _____
FC na admissão:_____________Pupilas na admissão: _______________________
Outros: ____________________________________________________________
Exames na admissão:
PO2 : ____________ Glicemia: _______________
CARACTERÍSTICAS NA INTERNAÇÃO HOSPITALAR
Internação em UTI: ( ) não ( ) sim

Data de internação na UTI: ____________

Data da alta da UTI: ____________________
Data de início da sedação: ____________ Data da retirada da sedação: _________
Nome dos sedativos usados na internação: _______________________________
RASS 24h antes da retirada da sedação: ________
Escala de Coma de Glasgow (ECGl):
ECGl após 24h de retirada da sedação: MRV___ MRM ___AO ___ Total: _____
ECGl após 48h de retirada da sedação: MRV ___ MRM ___ AO ____Total:_____

Duração do coma após a retirada da sedação (dias): ___________
Definição de Coma: incapacidade de apresentar abertura ocular, pronunciar palavras e obedecer ordens
simples (PLUM e POSNER, 1984)

Cirurgia: ( ) sim ( ) não

Data______________
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Tipo de Cirurgia:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Sinais precoces de LAD na TC: (

) sim (

) não (TC normal)

Gravidade da LAD: ( ) leve (coma com duração de 6 a 24 horas)
( ) moderada (coma com duração superior a 24h com
ausência de postura patológica)

( ) grave (coma com duração superior a 24h com sinais de
comprometimento encefálico- decorticação, decerebração, hipertermia).
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REGISTRO DA DESCRIÇÃO DAS LESÕES E
CÁLCULO DO ISS E NISS

CÁLCULO DO ISS E NISS
Região
Corpórea
Cabeça ou
pescoço

Face

Tórax

Abdome ou
conteúdo pélvico

Extremidades ou
cintura pélvica

Superfície
externa

Total

	
  

Descrição das
lesões

Código
AIS

Gravidade
da lesão

ISS

NISS
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PACIENTE:

RGHC:

LOCAL DE INTERNAÇÃO:
VARIÁVEIS
Hipotensão
(valores/ PAM)
Hipertensão
(valores/ PAM)
Hipotermia
Hipertermia
Hipoglicemia
Hiperglicemia
Crise convulsiva
Hipertensão
Intracraniana
Uso da PIC
(Total da ECGl)
AO RV RM
Acordou do
coma?
Medicação do
SNC (S/N)
qual?
1 Propofol,
2 Fentanil,
3 Midazolan,
4 Precedex,
5 Etomidato,
6 Succinilcolina
7 Tiopental
8 Diazepan
9Carbamazepina
10 Haloperidol
11 Outra
RASS
Cirurgias
Data e Tipo
Infecção
(sítio/agente
etiológico)
Outras
complicações:
IRA (diaítica),
rabdomiolise,
sangramento,
Insf Hepática
outas
Doppler
(Data)
Óbito (S/N)
Data
Causa da morte

Data

Data

Data

Data

Data
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APÊNDICE C
FICHA DE LEVANTAMENTO DE DADOS NA ALTA
HOSPITALAR
Nome do paciente: _______________________ RG HC: _______________
Local de internação:_______________________ Data da alta:___________
Diagnóstico da lesão: ___________________________________________
Destino após alta: (

) residência própria

(

) residência dos pais

(

) residência de parentes quem? _________________

(

) outro hospital público ______________________

(

) hospital privado ____________________________

(

) outras instituições do HCFMUSP ______________

(

) hospitais de retaguarda e reabilitação ___________

O paciente é capaz de obedecer a comandos simples ou comunicar-se de forma de
verbal?
(

) Sim

(

) Não

Paciente colaborativo e responsivo?
( ) sim ( ) não

O senhor (a) é capaz de realizar atividades da vida diária como:
0- Independente para entrar e sair do banheiro

Tomar banho

1- Necessita de ajuda através do uso órtese ou
algum material para banho
2- Necessidade de ajuda humana para lavar
algumas partes do corpo
3- Dependência total para banhar-se
0- Independente para pegar roupa e se vestir

Vestir-se

1- Necessidade de apoio em algum objeto para se
vestir
2- Necessidade de ajuda humana no vestir-se
3- Dependência total para vestir-se
0- Independente para ir ao banheiro e se limpar

Cuidar da higiene pessoal

1- Necessita de ajuda através do uso órtese ou do
uso regular de papagaio, comadre ou urinol para
higiene
2- Necessidade de ajuda humana para ir ao
banheiro ou se limpar
3-Dependência total para higiene
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0- Independente para entrar ou sair do leito, sentar
e levantar da cadeira

Realizar transferência

1- Necessita de ajuda através do uso órtese ou
algum apoio material para a transferência
2- Necessidade de ajuda humana para entrar e sair
do leito, sentar e levantar da cadeira
3- Dependência total para a transferência
0- Independência para controlar os movimentos
intestinais e a urina

Necessidades urinárias

1- Necessidade de ajuda através do uso regular de
urinol, comadre ou papagaio para controlar micção
e defecação
2- Necessidade de ajuda humana para controlar a
micção ou defecação
3- Dependência total através do uso constante de
cateteres, enemas ou fraldas

Alimentar-se

0- Independente para pegar o alimento e levá-lo
até a boca
1- Necessidade de ajuda através do uso de
adaptadores para alimentação
2- Necessidade de ajuda humana para pegar o
alimento e levá-lo até a boca
3- Dependência total para alimentação

Resultado de Katz: ________________
O Sr (a) consegue realizar as atividades como:
Não necessito de
auxilio

Atividade

Necessito de algum
auxílio

Incapaz

1. Usar o telefone
2.Caminhar alguma
distância
3.Trabalho
doméstico/manual
4.Tomar a própria
medicação
5.
Viajar
distâncias

pequenas

6.Dirigir ou utilizar o
transporte público

.

Antes de sofrer o acidente o senhor necessitada de auxilio de outra pessoa para
realizar as atividades de vida diária?
(

) Sim

(

) Não

Apêndices 154
Rita de Cássia Almeida Vieira

Antes de sofrer o acidente o senhor necessitada de auxilio de outra pessoa para
realizar compras ou cuidar do dinheiro?
(

) Sim

(

) Não

Antes de sofrer o acidente o senhor necessitada de auxilio de outra pessoa para
realizar pequenas viagens, dirigir ou utilizar o transporte público?
(

) Sim

(

) Não

Resultado da ERGA: __________________________________________
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APÊNDICE D
FICHA DE LEVANTAMENTO DE DADOS AOS 3 E 6
MESES APÓS A LAD
Nome do paciente: ________________________ RG HC: ___________________
Local: ________________________________________ Data: ______________
O paciente é capaz de obedecer a comandos simples ou comunicar-se de forma de
verbal?
(

) Sim

(

) Não

O senhor (a) é capaz de realizar atividades da vida diária como:
0- Independente para entrar e sair do banheiro
1- Necessita de ajuda através do uso órtese ou algum material para banho

Tomar banho

2- Necessidade de ajuda humana para lavar algumas partes do corpo
3- Dependência total para banhar-se
0- Independente para pegar roupa e se vestir

Vestir-se

1- Necessidade de apoio em algum objeto para se vestir
2- Necessidade de ajuda humana no vestir-se
3- Dependência total para vestir-se
0- Independente para ir ao banheiro e se limpar

Cuidar da higiene
pessoal

1- Necessita de ajuda através do uso órtese ou do uso regular de papagaio,
comadre ou urinol para higiene
2- Necessidade de ajuda humana para ir ao banheiro ou se limpar
3- Dependência total para higiene
0- Independente para entrar ou sair do leito, sentar e levantar da cadeira
1- Necessita de ajuda através do uso órtese ou algum apoio material para a
transferência

Realizar
transferência

2- Necessidade de ajuda humana para entrar e sair do leito, sentar e levantar
da cadeira
3- Dependência total para a transferência
0- Independência para controlar os movimentos intestinais e a urina

Necessidades
urinárias

1- Necessidade de ajuda através do uso regular de urinol, comadre ou
papagaio para controlar micção e defecação
2- Necessidade de ajuda humana para controlar a micção ou defecação
3- Dependência total através do uso constante de cateteres, enemas ou fraldas

Alimentar-se

0- Independente para pegar o alimento e levá-lo até a boca
1- Necessidade de ajuda através do uso de adaptadores para alimentação
2- Necessidade de ajuda humana para pegar o alimento e levá-lo até a boca
3- Dependência total para alimentação

Resultado de Katz: ________________
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O Sr (a) consegue realizar as atividades da vida diária como:
Não necessito de
auxilio

Atividade

Necessito de algum
auxílio

Incapaz

1. Usar o telefone
2.Caminhar alguma
distância
3.Trabalho
doméstico/manual
4.Tomar a própria
medicação
5.
Viajar
distâncias

pequenas

6.Dirigir ou utilizar o
transporte público

.

Antes de sofrer o acidente o senhor necessitada de auxilio de outra pessoa para
realizar as atividades de vida diária?
( ) Sim ( ) Não
Antes de sofrer o acidente o senhor necessitada de auxilio de outra pessoa para
realizar compras ou cuidar do dinheiro?
( ) Sim ( ) Não
O Sr (a) consegue viajar por pequenas distâncias, dirigir ou utilizar transporte
público sem assistência de outra pessoa?
( ) Sim ( ) Não
Antes de sofrer o acidente o senhor necessitada de auxilio de outra pessoa para
realizar pequenas viagens, dirigir ou utilizar o transporte público?
( ) Sim ( ) Não
Você conseguiu retomar as atividades sociais e de lazer regulares fora de casa?
( ) Sim, participo completamente
(

) Sim, participo um pouco menos - metade do tempo

(

) Sim, participo muito menos tempo – menos da metade do tempo

(

) Raramente participo

(

) Não participo

Antes da lesão você costumava a participar de atividades sociais e de lazer
regulares fora de casa?
( ) Sim
(
) Não
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Resultado da ERGA: _________________________________________
Realização de tratamento com:
( ) Fisioterapia

( ) Terapeuta ocupacional ( ) Psiquiatra ( ) Psicóloga

( ) outra especialidade __________________________________________
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ANEXO
PARECER DE AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA
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