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RESUMO 

 

Introdução: há muito tempo se discute a definição do nível de gravidade do trauma, 

o qual pode ser determinado por índices de trauma. Atualmente, existem diversos 

índices na literatura que, em sua maioria, analisam a probabilidade de sobrevida (Ps) 

das vítimas de trauma. Entretanto, são escassos os estudos que utilizam os índices 

de trauma como preditores de admissão e mortalidade de traumatizados em Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI), o que justifica a relevância desta pesquisa. Objetivo: 

avaliar a capacidade dos índices de gravidade do trauma na predição de admissão e 

mortalidade na UTI de doentes traumatizados. Método: coorte retrospectiva realizada 

por meio da análise de prontuários de pacientes atendidos entre 2014-2017 em 

hospital privado de São Paulo. Os critérios de inclusão dos doentes foram: ser vítima 

de trauma contuso ou penetrante, ter idade ≥18 anos e ser admitido no hospital em 

até 24 horas do evento traumático. Foram analisados os índices Revised Trauma 

Score (RTS), New Trauma Score (NTS), Injury Severity Score (ISS), New Injury 

Severity Score (NISS), Trauma and Injury Severity Score (TRISS), New Trauma and 

Injury Severity Score (NTRISS), Base-deficit Injury Severity Score (BISS) e Base-

deficit and New Injury Severity Score (BNISS). Os testes Qui-Quadrado de Pearson, 

Exato de Fisher, Wilcoxon-Mann-Whitney e Brunner-Munzel, além de Receiver 

Operating Characteristic Curves e área sob a curva (AUC) foram utilizados nas 

análises (nível de significância de 5%). Resultados: a casuística foi composta por 747 

pacientes, a maioria do sexo feminino (52,5%) e média de idade de 51,5 (±21,3) anos. 

O mecanismo de trauma contuso (89,4%) e as quedas (36,1%) prevaleceram. As 

médias do RTS, NTS, mREMS, ISS e NISS foram 7,8 (±0,3), 10,5 (±0,5), 2,1 (±2,3), 

3,4 (±5,5) e 4,3 (±7,1), respectivamente. A média da Ps indicada pelos índices TRISS 

e NTRISS superou 98,0%. O BNISS apresentou menor média (78,8%) de Ps que o 

BISS (82,9%). Um total de 106 pacientes foi admitido na UTI. Houve diferença 

significativa (p<0,050) entre os grupos (pacientes admitidos versus não admitidos na 

UTI) em relação às variáveis sexo, idade, mecanismo do trauma, causa externa, 



  

atendimento pré-hospitalar e gravidade segundo RTS, NTS, mREMS, ISS, NISS, 

TRISS e NTRISS. Os índices ISS (AUC 0,919) e NISS (AUC 0,916) apresentaram 

melhor capacidade preditiva para admissão dos pacientes na UTI. A análise 

comparativa dos grupos (100 sobreviventes e 6 não sobreviventes na UTI) mostrou 

diferença significativa (p<0,050) entre eles em relação aos índices NTS, mREMS, ISS, 

NISS, TRISS, NTRISS, BISS e BNISS. O NISS (AUC 0,949), TRISS (AUC 0,909), 

NTRISS (AUC 0,967), BISS (AUC 0,902) e BNISS (AUC 0,976) apresentaram 

excelente desempenho na predição de mortalidade dos pacientes da UTI. Conclusão: 

os índices anatômicos apresentaram melhor capacidade preditiva para admissão na 

UTI. Em relação à mortalidade, o NISS e os índices mistos tiveram os melhores 

desempenhos. Por fim, aplicar o índice de trauma mais assertivo para admissão e 

mortalidade na UTI tem potencial para auxiliar os profissionais em processos 

decisórios sobre alocação de recursos e estratégias para melhoria da qualidade da 

assistência aos pacientes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ferimentos e lesões; Hospitais; Saúde suplementar; Índices de 

gravidade do trauma; Cuidados críticos; Mortalidade; Curva ROC. 
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of patients in the intensive care unit of a private hospital.[dissertation]. Sao Paulo: 

School of Nursing, University of Sao Paulo; 2019. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Historically, we defined the severity level of trauma using trauma 

indices. Currently, several indices in the literature analyze the probability of survival 

(Ps) of trauma victims. However, there are few studies that use trauma indices as 

predictors of the admission and mortality of traumatized patients in the intensive care 

unit (ICU), which justifies the relevance of this research. Objective: to evaluate the 

ability of trauma severity indices to predict admission and mortality of trauma patients 

in the ICU. Method: a retrospective cohort study conducted through the analysis of 

medical records of patients attended between 2014–2017 in a private hospital in São 

Paulo. The inclusion criteria for patients were being a victim of blunt or penetrating 

trauma, aged ≥ 18 years and admitted to the hospital within 24 hours of the traumatic 

event. We analyzed the following indices: Revised Trauma Score (RTS), New Trauma 

Score (NTS), modified Rapid Emergency Score (mREMS), Injury Severity Score (ISS), 

New Injury Severity Score (NISS), Trauma and Injury Severity Score (TRISS), New 

Trauma and Injury Severity Score (NTRISS), Base-Deficit Injury Severity Score (BISS) 

and Base-Deficit and New Injury Severity Score (BNISS). Pearson’s chi-squared, 

Fisher’s exact, Wilcoxon-Mann-Whitney and Brunner-Munzel tests, in addition to 

Receiver Operating Characteristic Curves and area under the curve (AUC), were used 

in the analysis (significance level of 5%). Results: The sample consisted of 747 

patients, 52.5% females, with a mean age of 51.5 (± 21.3) years. The blunt trauma 

(89.4%) and falls (36.1%) prevailed. The averages of the index scores were as follows: 

RTS, 7.8 (±0.3), NTS, 10.5 (±0.5), mREMS, 2.1 (±2.3), ISS, 3.4 (±5.5) and NISS, 4.3 

(±7.1). The mean Ps indicated by the TRISS and NTRISS indices exceeded 98.0%. 

The BNISS showed a lower mean (78.8%) of Ps than BISS (82.9%). A total of 106 

patients were admitted to the ICU. There was a significant difference (P < .050) 

between the groups (patients admitted vs not admitted to the ICU) in relation to the 

variables gender, age, mechanism of trauma, external cause, pre-hospital care and 

severity according to RTS, NTS, mREMS, ISS, NISS, TRISS and NTRISS. The ISS 



  

(AUC 0.919) and NISS (AUC 0.916) indices presented better predictive capacity for 

ICU patient admission. The comparative analysis of the groups (100 survivors and 6 

non-survivors in the ICU) showed a significant difference (p<.050) between them in 

relation to the NTS, mREMS, ISS, NISS, TRISS, NTRISS, BISS and BNISS indices. 

The NISS (AUC 0.949), TRISS (AUC 0.909), NTRISS (AUC 0.967), BISS (AUC 0.902) 

and BNISS (AUC 0.976) presented excellent performance in predicting the mortality of 

ICU patients. Conclusion: the anatomical indices presented better predictive capacity 

for ICU admission. In relation to mortality, NISS and the mixed indices had the best 

performances. Finally, applying the most assertive trauma index for admission and 

mortality in the ICU has the potential to help professionals in decision-making 

processes about resource allocation and strategies to improve the quality of patient 

care. 

 

Keywords: Wounds and Injuries; Hospitals; Supplemental Health; Trauma Severity 

Indices; Critical Care; Mortality; ROC Curve. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A era industrial e o desenvolvimento tecnológico permitiram o aprimoramento 

dos veículos automotores, que atingem maior velocidade em menor tempo. Fatores 

como esse, associados à falta de consciência social sobre os perigos envolvidos, além 

das condições socioeconômicas e a própria natureza humana, contribuíram para o 

crescimento progressivo dos mais diferentes tipos de lesões por trauma nas últimas 

décadas(1). 

 Anualmente, cerca de 60 milhões de pessoas sofrem algum tipo de 

traumatismo no mundo; dessas, em torno de 5,8 milhões morrem. Esse indicador 

corresponde a aproximadamente 10% de todas as causas de óbito e, sem as devidas 

intervenções, estima-se que essa proporção aumentará consideravelmente até o ano 

de 2030(2). 

 No Brasil, segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde(3),  

referentes ao ano de 2017, a mortalidade por causas externas, na qual estão incluídos 

os traumas, ocupam a terceira posição do ranking, precedida apenas pelas doenças 

do aparelho circulatório e neoplasias.  

 Os dados dos últimos cinco anos (2013 a 2017) disponíveis no Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) mostram que houve aumento 

de 4,6% dos casos de óbitos por causas externas no país. O número de acidentes de 

transporte apresentou diminuição de aproximadamente 16,1% no período e as 

quedas, as lesões provocadas intencionalmente e as agressões tiveram aumento de 

24,8%, 18,6% e 12,2%, respectivamente(4). Ao analisar a idade dos doentes 

traumatizados que morreram nesse período, observa-se que a faixa etária mais 

acometida foi de 15 a 59 anos(5). 

 Além da expressiva mortalidade e do acometimento de uma população jovem 

e economicamente ativa, o trauma é responsável por significativas taxas de internação 

hospitalar. Entre 2013 e 2017, mais de 5 milhões de vítimas de trauma foram 

internadas em hospitais, das quais 60,1% foram classificadas como outras causas 

externas de lesões acidentais e 18,3% como acidentes de transporte(6).   

 O tratamento dos doentes traumatizados, independentemente da causa 

externa, é dispendioso para os cofres públicos. Mais de R$ 6 bilhões foram gastos na 

assistência aos doentes internados entre 2013 e 2017 em decorrência de lesões 

traumáticas; desse montante, 42,1% foram consumidos na Região Sudeste, 22,1% no 
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Nordeste, 20,2% no Sul e, os demais 15,6%, nas regiões Centro-Oeste e Norte do 

país(7). Essas despesas, quando convertidas em valor médio de internação por 

indivíduo, remetem a um custo de aproximadamente R$ 1,2 mil. Dados mais recentes 

mostram que, no ano de 2018, gastou-se aproximadamente R$ 1,8 milhão no 

tratamento de traumatizados e, até maio de 2019, já foram dispendidos mais de R$ 

495 mil dos cofres públicos para a assistência a esses pacientes(8,9). 

  Embora as estatísticas sejam preocupantes, observa-se que o Brasil ainda não 

está totalmente preparado e organizado para o atendimento ao doente 

traumatizado(10,11). As instituições de saúde que possuem estrutura e capacitação 

profissional para essa especificidade de assistência ainda são insuficientes para 

atender toda a demanda do país, que possui elevadas discrepâncias culturais, 

territoriais e de distribuição de recursos à saúde. Nesse sentido, diferentes estratégias 

e políticas precisam ser feitas globalmente para fortalecer os cuidados com os doentes 

traumatizados(12), em busca da garantia de qualidade do atendimento, com a 

perspectiva de aumentar a probabilidade de sobrevida (Ps) dessa população.  

Ressalta-se ainda que o trauma, classificado como doença desde 1966, ainda 

é negligenciado na sociedade moderna(13). Soma-se a isso a distorção de seu 

conceito, que transforma em senso comum a definição do trauma como sinônimo de 

acidente quando, na verdade, é decorrente de uma das causas externas definidas 

pelo Capítulo XX da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde – Revisão 10 (CID-10)(14). A diferenciação prática entre trauma 

e acidente dar-se-á quando houver o entendimento de que o trauma é um evento 

prevenível, enquanto o acidente não. Ainda assim, apesar de alguns conceitos 

distorcidos e associações por vezes equivocadas, identificam-se diferentes ações por 

parte do poder público com a finalidade de prevenir as mortes decorrentes de trauma 

e diminuir a morbidade por tal causa(10,11). 

  A palavra trauma tem sua origem etimológica do grego traûma, traumatos, que 

significa “ferida”, “dano” ou “avaria”(15). Segundo a física, o trauma é definido como a 

liberação e transferência de energia produzida por um evento, podendo ou não causar 

lesão(16,17). Nesse sentido, é essencial aprofundar o entendimento do nível de 

gravidade das lesões traumáticas, uma vez que os ferimentos oriundos dessa etiologia 

podem variar desde lesões superficiais, sem nenhum risco de morte à vítima, até 

lesões multissistêmicas, algumas vezes incompatíveis com a vida(17). 
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 A definição do nível de gravidade do trauma é um tema discutido de longa 

data(18), mas pouco implementado na prática clínica diária dos profissionais nas 

instituições de saúde no Brasil. Essa baixa adesão está diretamente relacionada à 

forma de cálculo de alguns índices, que demanda elevado tempo para aplicação, 

havendo assim a necessidade de algumas organizações disponibilizarem um 

profissional exclusivamente para essa finalidade(19).  

Os índices de gravidade do trauma são sistemas de pontuação que avaliam as 

alterações fisiológicas e/ou bioquímicas e/ou a severidade das lesões traumáticas e 

permitem identificar a gravidade do doente e a Ps ou morte(18-20). Entre os mais de 50 

sistemas de pontuação disponíveis para avaliação quantitativa da gravidade da lesão 

resultante de um trauma, apenas alguns são comprovadamente eficazes na prática 

clínica e, por isso, mais frequentemente estudados(21). 

A pontuação de um índice de gravidade é estabelecida pela análise de 

determinadas características que podem abranger a avaliação das alterações 

fisiológicas do doente traumatizado (índices fisiológicos) ou das lesões anatômicas 

(índices anatômicos). Alguns sistemas, conhecidos como índices mistos, avaliam 

tanto alterações fisiológicas quanto lesões anatômicas(18,21). Com o aumento do 

número de estudos sobre os índices e o melhor entendimento da resposta fisiológica 

ao trauma, surgiram índices que associam parâmetros bioquímicos com a gravidade 

das lesões anatômicas para identificar a Ps do doente(20).  

Entre os índices fisiológicos disponíveis, destaca-se o Revised Trauma Score 

(RTS)(22), que avalia três parâmetros do doente traumatizado: a pressão arterial 

sistólica (PAS), a frequência respiratória (FR) e a Escala de Coma de Glasgow (ECGl). 

Recentemente, um aperfeiçoamento do RTS foi proposto, denominado New Trauma 

Score (NTS)(23). O NTS substitui o valor da FR pelo resultado da mensuração da 

saturação periférica de oxigênio (SpO2) e mantém a avaliação da PAS e do ECGl, 

mas com diferentes variações hemodinâmicas e respectivas pontuações(23).  

Entre os índices anatômicos, o Injury Severity Score (ISS)(24) e o New Injury 

Severity Score (NISS)(25) são os mais comumente encontrados na literatura científica. 

O cálculo desses índices é embasado na Abbreviated Injury Scale (AIS)(26) que 

identifica a gravidade de cada lesão anatômica apresentada pelo indivíduo. 

 Dada a complexidade de um doente de trauma e a capacidade de recuperação 

fisiológica única de cada indivíduo, o American College of Surgeons (ACS) na 

publicação Resource for Optimal Care of the Injury Patient(27), traduzida para o 
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português pelo Comitê de Trauma do Colégio Americano de Cirurgiões em 2018(28), 

enfatiza a importância da avaliação do dano anatômico e dos parâmetros fisiológicos, 

associados a outros fatores como idade, doenças preexistentes e mecanismo do 

trauma, uma vez que as intersecções desses dados podem reduzir o limiar de falhas 

no cálculo da Ps do doente(27,28). 

 A combinação de parâmetros fisiológicos e de lesões anatômicas, além da 

idade e do mecanismo de trauma, resultou na criação, em 1981, do índice misto 

denominado Trauma and Injury Severity Score (TRISS)(29). O cálculo desse índice é 

mais complexo, quando comparado aos demais supracitados, pois advém de uma 

fórmula matemática derivada de regressão logística(21). O TRISS teve o seu 

aprimoramento com o surgimento do New Trauma and Injury Severity Score 

(NTRISS)(30). O cálculo do NTRISS tem como base a mesma fórmula do TRISS, 

substituindo-se o valor do ISS pelo NISS(30). 

O Base-deficit Injury Severity Score (BISS)(20,31) e o Base-deficit and New Injury 

Severity Score (BNISS)(20), também classificados como índices mistos, consideram, 

além da gravidade das lesões anatômicas e idade, o marcador bioquímico base 

excess (BE) no cálculo de sobrevida dos traumatizados.  

Mais recentemente, na tentativa de identificar um índice tão assertivo quanto 

aqueles que utilizam fórmulas cada vez mais complexas, mas que seja de fácil 

aplicação e cálculo, foi proposto o modified Rapid Emergency Medicine Score 

(mREMS)(32) a partir do Rapid Emergency Medicine Score (REMS)(33). O REMS, índice 

fisiológico, tem como finalidade avaliar a Ps de doentes admitidos nas instituições de 

saúde, mas que não são exclusivamente pacientes advindos de trauma, uma vez que 

analisou apenas doentes não cirúrgicos(33); o mREMS, por sua vez, abrange essa 

população, outrora não incluída(32).  

Alguns estudos(24,32,34-42) compararam a capacidade preditiva dos índices de 

gravidade em diferentes desfechos como Ps ou morte, tempo de internação hospitalar 

e complicações, entre outras. Destaca-se que a maioria das pesquisas aborda 

mortalidade hospitalar e identifica o TRISS como um índice eficaz para esse 

desfecho(32,35-40). No entanto, o TRISS tem sido questionado por pesquisadores, uma 

vez que seu desenvolvimento ocorreu com base no perfil epidemiológico de causas 

externas dos Estados Unidos da América (EUA) e Canadá(18), condição que não se 

adapta à realidade de muitos países. Além disso, a complexidade da fórmula somada 

à necessidade de conhecimento de todas as lesões anatômicas dificulta que esse 
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índice seja calculado no momento da admissão hospitalar do doente, ocorrendo, na 

maioria das vezes, de forma retrospectiva.  

Ao entender que o cálculo dos índices de gravidade do trauma faz parte de um 

processo importante no atendimento ao doente traumatizado e o interesse dos 

hospitais em demonstrar para a sociedade a qualidade e a segurança de seus 

atendimentos, as instituições de saúde têm investido em certificações nacionais e 

internacionais, inclusive para serem reconhecidas como Centros de Trauma. Todo 

esse investimento tem como objetivo principal fornecer ao doente traumatizado a 

melhor chance possível de ter um atendimento adequado e com qualidade e, apesar 

de atualmente a assistência à vítima de trauma ser mais frequente em hospitais 

regidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), observa-se que essa prática é cada vez 

mais crescente nos serviços de saúde privados, ou seja, regidos pelo Sistema de 

Saúde Suplementar.  

Nesse contexto, os hospitais privados abriram suas portas para atender o 

paciente com lesões traumáticas diretamente da cena do evento; no entanto, o 

encaminhamento dos doentes para esses estabelecimentos deve ocorrer após 

validação de que a vítima possui plano de saúde. Nesses casos, o médico regulador 

faz o encaminhamento do traumatizado socorrido pela equipe pré-hospitalar ao 

hospital privado mais próximo ao qual a vítima tenha direito, desde que a instituição 

ofereça estrutura e equipe para o atendimento da emergência. Por fim, em caso de 

indisponibilidade de hospital privado, o paciente será encaminhado ao serviço de 

atendimento público mais próximo do local da ocorrência. Essa prática foi 

recentemente regulamentada no Estado do São Paulo (Lei nº 17.120 de 2019)(43) e 

está pautada no Acordo Operacional para o Programa de Implementação de Rede de 

Atendimento ao Trauma na Saúde Suplementar (RATSS).  

A RATSS é um acordo de 12 instituições de saúde privadas ou filantrópicas  

em parceria com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo (COBOM) que tem a finalidade de articular o encaminhamento 

das vítimas de trauma, beneficiárias de planos de saúde e socorridas pelo sistema de 

resgate, para hospitais privados, otimizando o atendimento e reduzindo a demanda 
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aos hospitais públicos. Para que a instituição seja incluída nessa rede, alguns 

critérios são necessários: ter estrutura equivalente a um Centro de Trauma Nível II 

(hospital especializado tipo I que desempenha papel de referência para atendimento 

ao paciente traumatizado)(44); garantir equipe médica e de enfermagem capacitada no 

atendimento ao traumatizado ininterruptamente; possuir banco de dados de doentes 

traumatizados ou, preferencialmente, registro de trauma; ter canal de comunicação 

direto com o COBOM e um diretor ou coordenador médico de trauma com titulação 

em Cirurgião do Trauma. 

Esse cenário endossa o fato das instituições regidas pelo Sistema de Saúde 

Suplementar estarem se preparando para o atendimento ao doente traumatizado com 

qualidade, resolutividade e responsabilidade. 

Por fim, diante do elevado número de índices de trauma disponíveis na 

literatura e dos diferentes resultados encontrados quanto ao melhor índice para 

predizer mortalidade, conforme citado anteriormente, somados à escassez de 

pesquisas sobre trauma desenvolvidas em instituições privadas de saúde, reforça-se 

a necessidade da realização de novas investigações sobre o tema.  

Além disso, considerando que uma porcentagem de vítimas de trauma 

necessita de cuidados intensivos e pouco se sabe sobre a capacidade dos índices em 

predizer a admissão e mortalidade desses doentes na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), salienta-se a importância de identificar um índice que permita, com segurança, 

identificar precocemente os doentes que realmente precisam de cuidados intensivos 

versus aqueles que a internação em unidade clínica seria suficiente, além das vítimas 

de trauma grave que apresentam maior probabilidade de morrer na unidade crítica.  

Nesse sentido, propõe-se a realização deste estudo com a finalidade de 

responder à seguinte pergunta de pesquisa: quais índices de trauma apresentam 

melhor capacidade preditiva para admissão e mortalidade de doentes traumatizados 

na UTI de um hospital privado?  

Os resultados deste estudo poderão reforçar a importância da aplicação dos 

índices de trauma como estratégia para avaliar a qualidade da assistência prestada 

aos doentes atendidos em instituição privada, bem como identificar o melhor índice 

para prever admissão e mortalidade em UTI, facilitando assim os processos de 
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triagem, alocação de recursos, disponibilidade de leitos de cuidados críticos e 

capacitação de equipes. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

  Avaliar a capacidade dos índices de gravidade do trauma na predição de 

admissão e mortalidade na UTI de doentes traumatizados. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar os pacientes segundo variáveis sociodemográficas, do evento 

traumático e da gravidade do trauma. 

Comparar os pacientes segundo admissão na UTI e variáveis 

sociodemográficas, do evento traumático e da gravidade do trauma. 

Identificar quais índices, RTS, NTS, mREMS, ISS, NISS, TRISS e NTRISS, 

apresentam melhor capacidade preditiva para admissão dos pacientes na UTI. 

Comparar os pacientes segundo desfecho clínico na UTI e variáveis 

sociodemográficas, do evento traumático e da gravidade do trauma. 

Identificar quais índices, RTS, NTS, mREMS, ISS, NISS, TRISS, NTRISS, BISS 

e BNISS, apresentam melhor desempenho na predição de mortalidade dos pacientes 

na UTI.   
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

Os países em desenvolvimento enfrentam desafios diários tanto nos cuidados 

em saúde quanto nos recursos, muitas vezes, escassos. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS)(12), cerca de 90% das mortes por trauma ocorrem em países 

de baixa e média renda. Resultados de revisão sistemática evidenciaram que um 

doente traumatizado em Gana apresenta o dobro de chance de morrer do que se 

tivesse recebido atendimento nos EUA; além disso, os pesquisadores identificaram 

que esse cenário piora drasticamente no caso de um traumatizado grave com 

múltiplas lesões, com aumento de seis vezes dessa chance de morte no país de baixa 

renda(45). 

Essa qualidade dos resultados nos países desenvolvidos decorre de ações 

antecipadas de melhorias nos sistemas de atendimento ao traumatizado que previnem 

cerca de um terço das mortes relacionadas às lesões(12,45). Para tal, o registro de todos 

os atendimentos de trauma do país auxilia e embasa as ações tomadas pelas 

lideranças para melhoria do cuidado desses doentes, diminuição de custos e provisão 

de cuidados médicos(45). 

Esse registro, conhecido como registro de trauma, é um arquivo composto por 

dados específicos e padronizados que descrevem diferentes aspectos relacionados 

ao trauma, da caracterização à evolução das vítimas(28). Logo, o registro de trauma, 

parte fundamental dos programas de qualidade, é uma ferramenta de vigilância que 

busca armazenar sistematicamente os dados que podem ser utilizados para avaliar, 

com precisão, o impacto real do trauma e das lesões no desfecho clínico das vítimas, 

além de fornecer informações que apoiem estratégias para melhoria da qualidade e 

do desempenho clínico no atendimento ao traumatizado(46). 

Dentre os dados que compõem o registro de trauma estão os índices de 

gravidade do trauma, que permitem não apenas avaliar a gravidade de uma vítima, 

mas também mensurar a qualidade do atendimento e o tratamento do indivíduo por 

meio da comparação da Ps ou de morte prevista pelo índice com o desfecho clínico 

observado(45,46). 

Nesse contexto, a revisão da literatura deste estudo será dividida em duas 

seções, a saber: índices de gravidade do trauma e desempenho de índices de 

gravidade na predição de admissão em UTI e mortalidade. 
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 3.1 ÍNDICES DE GRAVIDADE DO TRAUMA 

 O trauma pode variar em sua gravidade e, consequentemente, em sua 

complexidade; portanto, o conhecimento adequado do nível de gravidade de um 

doente traumatizado é fator decisivo para orientação da conduta e do nível de 

complexidade hospitalar exigidos, além de possibilitar a mensuração da qualidade do 

atendimento prestado, como citado anteriormente, planejar sistemas de cuidados de 

emergência e estimar custos do tratamento(19). 

 Calcular índices de trauma é uma atividade relativamente nova, uma vez que 

os primeiros relatos sobre essa necessidade ocorreram entre o final da década de 

1960 e início de 1970, mas o desenvolvimento de escalas com essa finalidade 

específica aconteceu, de fato, em meados da década de 1980(47).  

 O Trauma Index(48), desenvolvido em 1971 por Kirkpatrick e Youmans, foi 

criado com o objetivo de predizer a necessidade de hospitalização da vítima após o 

evento traumático. Esse índice combinou informações sobre os dados anatômicos das 

lesões da vítima e seu estado fisiológico(48). Um índice similar a esse, intitulado Illness-

Injury Severity Index(49), foi desenvolvido em 1979 por Bever e Veenker com a 

finalidade de analisar a gravidade do trauma no local da ocorrência. Apesar dos 

esforços dos pesquisadores de ambos os estudos, esses índices não foram adotados 

na prática clínica. 

 A década de 1970 também foi marcada pelo desenvolvimento de uma escala 

amplamente utilizada nos dias de hoje: a ECGl. Criada em 1974 por Graham Teasdale 

e Bryan Jennett(50), a ECGl possibilitou identificar a gravidade do traumatismo 

cranioencefálico (TCE) por meio da avaliação de três parâmetros – abertura ocular, 

melhor resposta verbal e melhor resposta motora. Cada parâmetro possui uma 

pontuação mínima, representada pelo número 1, e uma máxima, de acordo com o 

número 4, 5 ou 6, a depender do parâmetro avaliado, conforme descrito no Quadro 1. 

Em 2014, foi publicada a atualização da ECGl(51), que manteve as mesmas 

pontuações da escala de 1974 mas propôs algumas alterações em terminologias, com 

destaque à substituição do estímulo doloroso por resposta à pressão e a possibilidade 

de classificação de qualquer um dos três parâmetros como não testável (Quadro 2).  
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Quadro 1. Parâmetros avaliados na ECGl 
P

O
N

T
U

A
Ç

Ã
O

 

ABERTURA OCULAR RESPOSTA VERBAL RESPOSTA MOTORA 

4 Espontânea 5 Orientado 6 Obedece a Comandos 

3 Estímulo Verbal 4 Confuso 5 Localiza o Estímulo Doloroso 

2 Estímulo Doloroso 3 Palavras Inapropriadas 4 Retira ao Estímulo Doloroso 

1 Sem Resposta 2 Sons Incompreensíveis 3 Flexão Anormal 

 
1 Sem Resposta 2 Extensão Anormal 

  1 Sem Resposta 

Fonte: Teasdale G, et al. 1974(50) 
 

 

Quadro 2. ECGl atualizada 

P
O

N
T

U
A

Ç
Ã

O
 

ABERTURA OCULAR RESPOSTA VERBAL RESPOSTA MOTORA 

4 Espontânea  5 Orientado 6 A ordens 

3 Ao som 4 Confuso 5 Localizadora 

2 À pressão 3 Palavras  4 Flexão normal 

1 Ausente 2 Sons  3 Flexão anormal 

NT Não testável 1 Ausente 2 Extensão  

  NT Não testável 1 Ausente 

    NT Não testável 

Fonte: Teasdale G, et al. 2014(51) 

 

 A ECGl foi incorporada como parâmetro em diversos índices de trauma por ser 

reconhecida como uma ferramenta satisfatória para avaliação da gravidade de lesões 

cranioencefálicas e indicação do prognóstico da vítima(47). Historicamente, o fato da 

ECGl ser uma das poucas variáveis que sobreviveram às atualizações dos índices de 

gravidade demonstra a importância da lesão do sistema nervoso central no 

prognóstico dos doentes traumatizados(47).  

Em 1980, Champion e colaboradores desenvolveram o Triage Index, um dos 

primeiros sistemas de pontuação adotados que permite converter a gravidade de uma 

lesão em número, utilizando como base um determinado sistema de pontuação(52).  

 Posteriormente, a maioria dos índices de trauma desenvolvidos foi pautada em 

dados do Major Trauma Outcome Study (MTOS)(53). Esse estudo englobou a 

participação voluntária de aproximadamente 140 hospitais da Austrália, Canadá, EUA 

e Reino Unido e dados de mais de 120 mil doentes traumatizados foram obtidos com 

a finalidade de desenvolver uma metodologia própria para estudos de Ps com base 

nos índices de gravidade, considerando o cenário da época(26,53). 
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 Pelo método do MTOS, os hospitais participantes puderam realizar a 

comparação da mortalidade em decorrência do trauma por meio de normas baseadas 

em padrões de lesões e gravidade semelhantes. Isso possibilitou a identificação 

matemática dos pacientes que morreram quando o prognóstico era de sobrevivência 

e, consequentemente, esses casos específicos foram analisados de forma 

pormenorizada(53).  

 A necessidade de uma instituição hospitalar calcular o índice de gravidade do 

trauma foi descrita pelas palavras de Trunkey(54):  

 

“If you have never felt the need for any type of severity scoring system, 
then you probably have never had to explain how it is that the survival 
rate of 85% in your trauma center is actually better than the survival 
rate of 97% in some general community hospital where the patients 
are much less seriously injured”. 
 

 

 Diversos fatores podem influenciar a mortalidade e morbidade do doente 

traumatizado, como atrasos no diagnóstico, considerados aqueles que são 

confirmados após 24 horas da admissão; erros no diagnóstico decorrentes de lesões 

desapercebidas; erros de julgamentos evidenciados por decisões diagnósticas ou 

terapêuticas inadequadas; falhas de técnicas; e comorbidades dos pacientes(19,55). 

Todos esses fatores podem ser mitigados quando há um sistema forte e seguro de 

cálculo do índice de gravidade do trauma, adequadamente apropriado para a 

instituição de saúde e que consiga predizer a necessidade de cuidados intensivos e a 

probabilidade de morte do doente, ou seja, o índice de trauma precisa ser funcional e 

assertivo no local em que é aplicado.  

 Ressalta-se ainda que o índice de gravidade do trauma pode ser utilizado como 

uma ferramenta segura e extremamente útil para análise e avaliação de grupos de 

pacientes, permitindo que os gestores realizem análises comparativas que evidenciem 

possíveis vieses no cuidado a esses doentes(47). 

 Conforme descrito anteriormente, os índices de gravidade do trauma podem 

ser classificados em fisiológicos, anatômicos ou mistos. A seguir, os principais índices 

utilizados na prática clínica e/ou em pesquisas serão abordados. 

 

 3.1.1  Índices Fisiológicos 

 Os índices fisiológicos mensuram a gravidade do trauma por meio de sinais 

clínicos do doente traumatizado. O RTS(22) é um índice fisiológico amplamente 
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utilizado por ser uma ferramenta útil para triagem e avaliação inicial da gravidade do 

trauma, pois não requer testes sofisticados ou especialistas para determiná-lo, além 

de ser adaptável tanto no atendimento pré quanto no intra-hospitalar. 

 O RTS(22) emergiu em 1989 da revisão do Trauma Score (TS)(56), publicado por 

Champion e colaboradores em 1981, com a finalidade de avaliar o prognóstico dos 

doentes de trauma por meio da análise estatística da Ps mediante a avaliação de 

parâmetros fisiológicos. 

 O TS(56) avalia cinco parâmetros fisiológicos: PAS, FR, ECGl, expansão 

torácica e tempo de enchimento capilar. O resultado desse índice varia de 1 a 16 

conforme pontuação atribuída às variáveis dos seus componentes, sendo 1 

equivalente ao pior prognóstico e 16 a um melhor prognóstico.  

 O RTS avalia três dos cinco parâmetros do índice antecessor (TS), do qual 

foram retirados os dados sobre expansão torácica e tempo de enchimento capilar, por 

serem considerados parâmetros subjetivos(22,47,56). O Quadro 3 mostra os parâmetros 

analisados pelo TS(56) e RTS(22).  

 

Quadro 3. Parâmetros avaliados pelos índices TS e RTS 

PARÂMETROS TS RTS 

Escore da ECGl X X 

Tempo de enchimento capilar X  

Expansão torácica X  

FR X X 

PAS X X 

            Fonte: Adaptado de Wisner.1992(47). 

   

Cada componente avaliado no RTS (ECGl, PAS e FR) possui uma variação de 

zero a 4 pontos. Quanto mais distante da normalidade o parâmetro estiver, menor será 

o valor atribuído(22) (Quadro 4).  
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Quadro 4. Componentes do RTS e respectivas pontuações 

Revised Trauma Score (RTS) 

ECGl PAS (mmHg) FR (rpm) VALOR 

13-15 >89 10-29 4 

9-12 76-89 >29 3 

6-8 50-75 6-9 2 

4-5 1-49 1-5 1 

3 0 0 0 

Fonte: Champion HR, et al. 1989(22) 

 

 Essa escala numérica pode variar de zero (pior prognóstico) a 12 pontos 

(melhor prognóstico) e é considerada para definir a versão para triagem no contexto 

pré-hospitalar, intitulada RTS-triagem (RTS-t)(22). A aplicação do RTS-t auxilia na 

decisão de encaminhamento do doente traumatizado para um Centro de Trauma ou 

um hospital mais próximo. Valores menores refletem doentes instáveis e possível 

trauma grave. Portanto, no contexto pré-hospitalar, pacientes que apresentam RTS-t 

≤11 na cena do evento traumático devem ser encaminhados para um centro de 

referência especializado em trauma(22). 

 No contexto hospitalar, os valores das variáveis do RTS (PAS, FR e ECGl) são 

multiplicados por seus respectivos pesos (constantes) derivados de uma população 

de 2.500 traumatizados do MTOS(22), conforme fórmula abaixo:  

 

RTS = (0,9368 x valor atribuído a ECGl) + (0,7326 x valor atribuído a PAS) + 

(0,2908 x valor atribuído a FR)(22) 

  

Portanto, o escore total do RTS aplicado no hospital pode variar de zero a 

7,8408. Quanto menor esse valor, maior é a gravidade do doente(22). 

 O resultado do RTS pode ser aproximado, conforme regra aritmética, tornando-

o um número inteiro que será relacionado à Ps do doente(22). O Quadro 5 mostra essa 

estimativa de Ps segundo escore RTS. Cabe ressaltar que o valor do RTS não 

apresenta um cálculo em que o resultado será de fato igual a 8; no entanto, a 

possibilidade de arredondamento do resultado permite estimar a Ps em porcentagem. 
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Quadro 5. Probabilidade de sobrevida para valores inteiros do RTS  

RTS Probabilidade de Sobrevida (%) 

8 98,8 

7 96,9 

6 91,9 

5 80,7 

4 60,5 

3 36,1 

2 17,2 

1 7,1 

0 2,7 

Fonte: Champion HR, et al. 1989(22) 

  

 Considerando os dois índices descritos até o momento, o RTS oferece melhor 

acurácia quanto à Ps das vítimas de trauma quando comparado ao TS, seu 

antecessor(22). 

Em 2017, pesquisadores propuseram uma modificação do RTS com o objetivo 

de melhorar o desempenho do índice e criaram o NTS(23). Esse novo índice propõe 

adotar o escore da ECGl em vez de estabelecer um código numérico para subgrupos 

de variáveis resultantes desse parâmetro, além de revisar os intervalos dos valores 

da PAS e substituir a FR por variações da SpO2
(23). As diferenças entre o RTS e o 

NTS são evidenciadas no Quadro 6. 

 

Quadro 6. Diferenças entre o RTS e o NTS 

Revised Trauma Score (RTS) 
VALOR 

New Trauma Score (NTS) 

ECGl PAS (mmHg) FR (rpm) ECGl PAS (mmHg) SpO2 (%) 

13-15 >89 10-29 4  110-149 ≥94 

9-12 76-89 >29 3  ≥150 80-93 

6-8 50-75 6-9 2  90-109 60-79 

4-5 1-49 1-5 1  70-89 40-59 

3 0 0 0  <70 <40 

Fonte: Jeong JH, et al. 2017(23) 

  

Para o cálculo do NTS, aplica-se a mesma fórmula do RTS, mas com as 

substituições propostas e os diferentes pesos atribuídos. Portanto, considera-se o 

número inteiro correspondente à avaliação direta da ECGl e os parâmetros da PAS e 

SpO2, reclassificados de 0 a 4(23), emergindo a seguinte fórmula:  
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NTS = (0,4006 x escore da ECGl) + (0,2983 x valor atribuído a PAS) + (0,8709 x 

valor atribuído a SpO2)(23) 

 

Ainda não foram encontradas publicações sobre o NTS após sua criação, por 

se tratar de uma proposta recente do índice; entretanto, observa-se que esse índice 

remete à tendência de substituir a mensuração da FR pela SpO2 na prática clínica e 

ao entendimento de que uma PAS <70 mmHg tem consequência deletéria significativa 

ao doente. 

Outro índice de gravidade do trauma publicado recentemente, definido como 

fisiológico, embora incorpore também a variável idade em seu cálculo, é o mREMS(32). 

Esse índice teve como antecessor o REMS, criado em 2004(33), com a finalidade de 

avaliar a Ps de doentes não cirúrgicos admitidos nas instituições de saúde.  

O REMS, por sua vez, surgiu de uma modificação do Acute Physiology and 

Chronic Health Evaluation (APACHE II)(57), escala que avalia a gravidade dos 

pacientes internados em UTI e que tem como finalidade prever o risco de morte de 

cada doente. A pontuação do APACHE II é determinada pela avaliação dos 

parâmetros: idade, temperatura corporal (T°), FR, frequência cardíaca (FC), pressão 

arterial média (PAM), pH arterial, fração inspirada de oxigênio (FiO2), pressão parcial 

arterial de oxigênio (PaO2), sódio, potássio e creatinina séricos, hematócrito, 

contagem de leucócitos e ECGl(57). O REMS, como modelo de triagem, extraiu do 

APACHE II as variáveis PAM, FR e a ECGl, acrescentou a SpO2 como variável 

fisiológica, além da análise do grupo etário em que o paciente está inserido(58).  

A proposta do mREMS em comparação ao REMS foi pautada na substituição 

da PAM pela PAS e manutenção dos demais parâmetros, entendendo que todos os 

parâmetros utilizados no REMS também são bons indicadores de predição de 

mortalidade em trauma por serem capazes de traduzir fisiologicamente a gravidade 

da deterioração da vítima(32). 

A pontuação dos componentes do mREMS, identificada a partir da análise de 

aproximadamente 430 vítimas de trauma do National Trauma Data Bank (NTDB), 

pode variar de 0 a 4, com exceção do parâmetro da ECGl que varia de 0 a 6 pontos 

(Quadro 7)(32).  
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Quadro 7. Componentes do mREMS e respectivas pontuações 

COMPONENTES 
PONTUAÇÃO 

0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 

Idade (em anos) ≤44 45-64  65-74 >74   

PAS 110-159 
160-199 

90-109 

≥200 

80-89 
 ≤79   

FC 70-109  
110-139 

55-69 

140-179 

40-54 

>179 

≤39 
  

FR 12-24 
25-34 

10-11 
6-9 35-49 

>49 

≤5 
  

SpO2 >89 86-89  75-85 <75   

ECGl 14 ou 15  8-13   5-7 3 ou 4 

Adaptado de: Miller RT, et al. 2017(32) 

  

O escore máximo do mREMS é de 26 pontos. Quanto maior a pontuação, maior 

será a gravidade do doente e, consequentemente, a probabilidade de morte(32).  

Para definição dos parâmetros avaliados, o REMS foi comparado com a 

proposta do mREMS, inclusive com a análise de outras variáveis como o tipo de 

trauma (penetrante ou contuso). A comparação realizada no estudo que validou o 

índice mREMS demonstrou que o tipo de trauma não interferiu na predição de 

mortalidade e, por esse motivo, não foi acrescentado como fator determinante para 

seu cálculo(32). 

 

3.1.2 Índices Anatômicos 

Enquanto os índices fisiológicos mensuram a gravidade das vítimas de trauma 

a partir de parâmetros fisiológicos, os índices anatômicos são embasados nas lesões 

que o doente apresenta.  

A base do cálculo dos índices anatômicos derivou da AIS(26), uma ferramenta 

criada na década de 1960 com a finalidade de descrever a gravidade das lesões 

traumáticas. A proposta inicial da AIS era preencher uma lacuna que existia para um 

sistema padronizado de classificação objetiva do tipo e gravidade das lesões 

resultantes de acidentes automobilísticos(26). Internacionalmente aceita para 

classificar a gravidade de uma lesão, a AIS é um sistema de escore proveniente de 

um consenso que classifica uma lesão individual por região do corpo de acordo com 

a sua gravidade relativa em uma escala de 1 a 6 pontos, sendo o número 1 
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representante das lesões de menor gravidade e o número 6 das lesões com maior 

gravidade(26), conforme demonstrado no Quadro 8. 

 

Quadro 8. Descrição da gravidade das lesões segundo AIS 

VALOR AIS DESCRIÇÃO 

1 Leve 

2 Moderada 

3 Grave (sem risco de morte) 

4 Grave (com risco de morte) 

5 Crítica (sobrevivência incerta) 

6 Quase sempre fatal 

Fonte: Adaptação Abbreviated Injury Scale, 2008 update 2015(26). 

 

Para realizar o cálculo da AIS, é necessário que o profissional tenha domínio 

do Manual The Abbreviated Injury Scale(26). A primeira versão da AIS foi publicada em 

1971, pela Association for the Advancement of Automotive Medicine, e desde então é 

atualizada sem periodicidade regular. A última atualização ocorreu em 2015 e possui 

a descrição de lesões de aproximadamente 400 estruturas anatômicas organizadas 

em ordem alfabética por região corpórea, caracterizando 2.006 classificações de 

diferentes tipos de lesões(26). 

A AIS(26) divide o corpo em nove segmentos: cabeça (crânio e cérebro), face, 

pescoço, tórax, abdome, coluna, membros superiores, membros inferiores e superfície 

externa. As lesões descritas pela AIS são codificadas por um número que contém 7 

dígitos. Cada dígito ou par de números apresenta o seu significado específico: o 

primeiro e segundo dígitos representam, respectivamente, a região corpórea 

acometida e o tipo de estrutura lesionada; o próximo par de números identifica a 

estrutura anatômica específica, seguido de outro par de números que representa o 

nível; por fim, o último dígito, separado por um ponto, reflete a gravidade da lesão 

traumática(26).  

Após o surgimento da AIS, o próximo índice anatômico que foi desenvolvido no 

ano de 1974 por Baker e colaboradores(24) foi o ISS, que, apesar de ter sido criado há 

mais de 40 anos, ainda possui relevante eficácia. Esse índice considera seis regiões 

corpóreas em vez das nove relacionadas na AIS, a saber: cabeça e pescoço, face, 

tórax, abdome ou conteúdo pélvico, extremidades ou cintura pélvica e superfície 
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externa. O cálculo é feito a partir da soma do quadrado do escore AIS mais alto de 

três regiões diferentes do corpo(24). 

É importante ressaltar que, se houver a descrição de mais de uma lesão em 

uma mesma região corpórea, será considerada apenas a mais grave delas para 

cálculo do ISS, cuja soma da pontuação pode variar de 1 a 75(24). Na presença de 

lesões AIS igual a 6, o escore ISS do doente será automaticamente o mais alto (75), 

entendendo que 6 é uma lesão grave, praticamente incompatível com a vida.  

Mediante a pontuação estabelecida pelo ISS, a gravidade do trauma pode ser 

classificada em leve, moderada ou grave(24), conforme indicado no Quadro 9. Vítimas 

de trauma que apresentam ISS ≥16 devem ser atendidas em um Centro de Trauma, 

enquanto aquelas com pontuação ISS inferior a 16 podem ser assistidas em um 

hospital de menor complexidade. 

 

Quadro 9. Classificação da gravidade do trauma conforme intervalos do ISS 

INTERVALOS ISS GRAVIDADE DO TRAUMA 

1 a 8 Leve 

9 a 15 Leve 

16 a 25 Moderado 

26 a 40 Grave 

41 a 49 Grave 

50 a 74 Grave 

75 Muito Grave 

Fonte: Baker SP,et al. 1974(24) 

 

Apesar de ser um índice relativamente fácil de ser aplicado, quando há domínio 

do Manual AIS, o ISS não é funcional para ser utilizado na sala de emergência porque, 

durante a avaliação e atendimento iniciais do doente de trauma, a quantificação de 

todas as lesões é irreal, pois dificilmente uma equipe concluirá com 100% de 

assertividade todas as lesões que a vítima apresenta nesse momento. Portanto, o 

cálculo do ISS, assim como de qualquer outro índice que seja baseado em dados 

anatômicos, será feito de forma retroativa, ou seja, após todos os recursos serem 

utilizados e as lesões anatômicas serem identificadas e registradas no prontuário do 

doente(24). Nesse sentido, o registro inadequado das lesões traumáticas acarretará 
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falhas no cálculo do índice e, consequentemente, um registro de trauma inadequado 

ou errôneo. 

Com a finalidade de mitigar as fragilidades do ISS, Osler e colaboradores(25) 

criaram o NISS. Os autores propuseram que fossem delineadas e codificadas todas 

as lesões usando a AIS90 (atualização à época). A base matemática para cálculo do 

índice continuaria sendo as três lesões mais graves identificadas, mas não haveria a 

restrição dessas lesões pertencerem a grupos anatômicos diferentes, ou seja, as 

lesões mais graves encontradas poderiam estar localizadas no mesmo segmento 

corpóreo(25).  

Embora o NISS tenha sido desenvolvido porque o ISS supostamente não 

considerava adequadamente as lesões múltiplas graves ocorridas na mesma região 

corpórea, revisão sistemática com metanálise publicada em 2016 mostrou que os dois 

índices são semelhantes quanto à previsibilidade de morte(59). 

 Pesquisadores ressaltam que os índices anatômicos (ISS e NISS) poderiam ter 

melhor desempenho se outras variáveis também fossem analisadas(18,21). Nesse 

sentido, ao entender que os índices anatômicos são tão importantes quanto os 

fisiológicos e ambos compõem uma relevante etapa para o cálculo de escores de 

trauma, emergiram os índices mistos. 

 

3.1.3 Índices Mistos 

 A combinação de parâmetros fisiológicos e de lesões anatômicas resultou no 

desenvolvimento do TRISS em 1987(29). Para o cálculo do TRISS, considera-se o valor 

do RTS da admissão do doente na emergência, o ISS, a idade da vítima e o tipo de 

trauma (contuso ou penetrante). Em posse dessas informações, consegue-se predizer 

matematicamente a Ps do doente, além de avaliar a qualidade do atendimento 

prestado(60) e compará-la com outras instituições de saúde e, até mesmo, com outros 

países(18).  

 O cálculo do TRISS, assim como de todos os demais índices mistos que 

surgiram posteriormente, é mais complexo quando comparado aos índices 

supracitados, pois advém de uma fórmula matemática derivada de uma regressão 

logística, conforme demonstrado a seguir(29).  
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A letra “e” na equação acima faz menção ao número neperiano 2,718282, que 

não apresenta variações, independentemente do índice a ser calculado. Entretanto, 

os coeficientes b são fixos de acordo com o tipo de trauma e foram derivados da 

regressão logística Walker Duncan com base no MTOS(29) (Quadro 10). 

 

Quadro 10. Coeficientes do TRISS 

Tipo de trauma b0 b1 (RTS) b2 (ISS) b3 (IDADE) 

Contuso -0,4499 0,8085 -0,0835 -1,7430 

Penetrante -2,5355 0,9934 -0,0651 -1,1360 

Fonte: Boyd CR, Tolson MA, Copes WS, 1987(29) 

  

 Os coeficientes b1 e b2 deverão ser multiplicados ao resultado do cálculo do 

RTS e do ISS, respectivamente. Já o coeficiente b3 deverá ser multiplicado pelo valor 

que representa a idade da vítima e será determinado da seguinte forma: se o indivíduo 

apresentar 55 anos ou mais, o valor da idade será 1; no entanto, se a vítima possuir 

idade inferior a 55 anos, esse valor será 0.  

 A idade foi incorporada para delimitação do TRISS ao entender-se que há um 

comprometimento cardiovascular associado ao processo de envelhecimento 

fisiológico e esse aspecto está intimamente ligado a Ps(29). Remetendo ao estudo 

MTOS, aproximadamente 23 mil pacientes tinham idade superior a 55 anos e, quando 

analisados os parâmetros fisiológicos e as lesões anatômicas, esse grupo apresentou 

maior probabilidade de morte que os mais jovens(29,53). 

 Para avaliar a qualidade do atendimento, é traçada uma linha entre os pares 

de coordenadas que representam a Ps como 0,5, ou seja, óbitos em doentes que 

obtiveram pelo cálculo do TRISS uma Ps > 50% são considerados eventos 

inesperados e devem ser investigados(29). 

 Apesar de ser considerado um índice padrão internacionalmente reconhecido, 

o TRISS possui como desvantagem a baixa sensibilidade para traumas penetrantes 

(em torno de 60%), resultando assim em alta taxa de mortes inesperadas nessa 

população(61). Além disso, a baixa especificidade em relação à idade (variável 

dicotômica com ponto de corte de 55 anos) e a baixa estimativa em situações de 

Ps = 1/(1+e-b) 

Onde: b = b0 + b1(RTS) + b2(ISS) + b3(Idade)(29) 
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múltiplas lesões em uma única região corpórea, herança direta do ISS(29), também 

somam ao grupo das desvantagens do TRISS. 

 Assim, o TRISS também teve sua atualização com o surgimento do NTRISS. 

O cálculo do NTRISS tem como base a mesma fórmula do TRISS com a substituição 

do valor do ISS pelo NISS(30). 

 Os coeficientes para base do cálculo são os mesmos utilizados no TRISS, 

conforme demonstrado no Quadro 10; contudo, a fórmula foi modificada conforme 

descrito abaixo: 

 

 

 Outros métodos comparativos de índices mistos englobam os índices 

bioquímicos. Entre a variedade de cálculos que buscam obter a Ps do doente ao 

mensurar a variação da resposta bioquímica do paciente, poucos são os estudos que, 

de fato, se aprofundam nessa classe de índices(20,31,62). 

 O BISS e o Modified Early Warning Score with Lactate Level (ViEWS-L Score) 

englobam no cálculo de seus índices o marcador bioquímico BE e/ou lactato obtido 

na gasometria arterial, além do ISS e a idade. O cálculo desses parâmetros, também 

embasado em fórmula matemática de regressão logística, fornece um resultado que 

remete a Ps do doente traumatizado. O BE e/ou lactato foram considerados nesses 

índices por demonstrarem fisiologicamente a deterioração clínica do doente com 

trauma grave. Quanto mais distante dos parâmetros normais, pior o prognóstico do 

doente(20,31,62).  

 O BISS, especificamente, analisa o delta de BE (Δ BE), ou seja, o quanto variou 

o valor do BE em relação ao parâmetro de normalidade (considerado de -2 a +2)(20). 

O valor do Δ BE é considerado na fórmula em substituição ao RTS, conforme pode-

se observar a seguir: 

 

Ps = 1/(1+e-b) 

Onde: b = b0 + b1(Δ BE) + b2(ISS) + b3(Idade)(20,31) 

Ps = 1/(1+e-b) 

Onde: b = b0 + b1(RTS) + b2(NISS) + b3(Idade)(30) 
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 Apesar de possuir estrutura semelhante ao TRISS, o BISS possui seus próprios 

valores de coeficientes numéricos para cada parâmetro avaliado. Esses coeficientes 

não variam de acordo com o tipo de trauma, conforme demonstrado no Quadro 11. 

  

Quadro 11. Coeficientes do BISS 

Tipo de trauma b0 b1 (Δ BE) b2 (ISS) b3 (IDADE) 

Contuso ou 

Penetrante 
5,78 -0,096 -0,082 -0,046 

Fonte: Kroezen, et al. 2007(35). 

 

 O estudo que validou o BISS também fez menção ao índice BNISS, que 

representa um aprimoramento do BISS, ao entender, assim como no NTRISS, que a 

acurácia do NISS é melhor que a do ISS para gravidade do trauma. Os pesquisadores 

identificaram que o desempenho do BISS foi semelhante ao TRISS e A Severity 

Characterization of Trauma (ASCOT) na predição de sobrevida e reiteraram que a 

substituição do ISS pelo NISS no cálculo do BISS possibilita melhor desempenho do 

índice, mas que novos estudos são necessários para confirmar tal achado(20). 

Ressalta-se que a substituição do ISS pelo NISS no cálculo do índice é o único ponto 

que difere o índice BISS do BNISS, conforme fórmula descrita abaixo:  

 

 

Por fim, enquanto alguns autores buscam desenvolver ou aprimorar cálculos 

de índices que abordam regressões logísticas complexas, muitas vezes difíceis de 

serem calculadas, outros buscam formas de simplificar os cálculos, sem deixar de 

abordar em suas estratégias parâmetros que consideram primordiais para calcular a 

Ps dos doentes traumatizados.  

Os índices de gravidade do trauma, quando analisados de forma individual, 

apresentam cada qual as suas especificidades, vantagens, desvantagens e 

determinado grau de sensibilidade e especificidade. No entanto, uma instituição de 

saúde, para iniciar os trabalhos de mensuração de predição de mortalidade ou Ps, 

precisa identificar e adaptar o melhor índice à sua realidade. Essa análise pode ser 

Ps = 1/(1+e-b) 

Onde: b = b0 + b1(Δ BE) + b2(NISS) + b3(Idade)(20) 
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realizada comparando-se o desempenho de diferentes índices de gravidade na 

predição dos desfechos de interesse. 

 

3.2 DESEMPENHO DE ÍNDICES DE GRAVIDADE NA PREDIÇÃO DE 

ADMISSÃO EM UTI E MORTALIDADE 

 Os índices de trauma mistos demonstram maior sensibilidade à Ps em trauma 

que os demais índices que analisam parâmetros isolados(63). Nesse contexto, o TRISS 

ainda é o índice de trauma mais utilizado mundialmente e reconhecido como padrão 

ouro internacional(32). Em decorrência disso, os estudos de acurácia, desempenho ou 

capacidade de predição dos índices de gravidade do trauma, em sua maioria, realizam 

a comparação do TRISS com outros índices de trauma já conhecidos ou com 

propostas de novos índices (34-40,62,64-66). 

No entanto, o TRISS tem sido questionado pela comunidade científica por ter 

sido desenvolvido com base em um banco de dados de vítimas dos EUA e do Canadá, 

como citado anteriormente, fato que não embasa a realidade de outros países(24,26,60). 

Além disso, a variável binária que caracteriza a idade nesse índice não determina a 

gravidade do doente(34,62) e não acompanha o aumento da expectativa de vida da 

população. Nesse ínterim, evoluções, adaptações e novos escores prognósticos têm 

sido desenvolvidos.  

Surpreendentemente, apesar dos ajustes nos coeficientes da fórmula original, 

revisão da literatura mostrou que não houve variação sensível entre as modificações 

dos novos índices propostos e o TRISS original(64).  

O fato é que muitos índices são testados, na maioria em comparação com o 

TRISS(32,34-39,62,65) mas, em muitos estudos, não se tem identificado que o TRISS é o 

mais específico e sensível(37,62,65,67,68). Os resultados apresentam grande 

variabilidade; logo, o que havia de padrão ouro até alguns anos atrás não exatamente 

é o que se encontra na evidência científica dos últimos cinco anos. 

Reforça-se ainda que os índices de gravidade do trauma têm buscado outras 

funcionalidades, não apenas a capacidade de predizer o risco de morte ou Ps dos 

doentes traumatizados, sendo utilizados também para predição de complicações 

durante a internação hospitalar, previsão média de tempo de ocupação de um leito ou 

admissão em UTI(69,70), com foco na otimização de recursos, diminuição de custos e 

manutenção da qualidade no atendimento. 
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 Na tentativa de esclarecer qual dos índices de gravidade do trauma é melhor 

preditor para admissão em UTI e mortalidade (hospitalar e na UTI), foi realizada uma 

revisão de literatura, incluindo dois índices recentemente publicados (NTS e mREMS) 

que emergiram da modificação de outros índices para predição de mortalidade na 

população de traumatizados. Apesar do presente estudo enfocar variáveis de UTI 

(admissão e mortalidade na unidade crítica), optou-se por também fornecer, nessa 

revisão, um panorama das pesquisas mais recentes que analisam o desempenho dos 

diferentes índices na predição de mortalidade hospitalar, variável frequentemente 

analisada.  

 A pesquisa foi realizada nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (Medline) via United States National Library of Medicine (Pubmed), 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com 

utilização dos descritores “Trauma Severity Indices”, “Intensive Care Unit”, “ROC 

Curve” e “Area Under Curve” padronizados conforme Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) e/ou Medical Subject Headings (MeSH). Foram utilizadas também as 

siglas correspondentes a cada descritor (ICU, ROC e AUC), quando possível, além 

das palavras-chave referentes ao índice de trauma específico descrito por extenso – 

“Revised Trauma Score”, “New Trauma Score”,  “Injury Severity Score”, “New Injury 

Severity Score”, “Trauma and Injury Severity Score”, “New Trauma and Injury Severity 

Score”, “Modified Rapid Emergency Medicine Score”, “Base-deficit and Injury Severity 

Score” e “Base-deficit and New Injury Severity Score” – e suas respectivas siglas, 

“RTS”, "NTS", “ISS”, “NISS”, “TRISS”, “NTRISS”, “mREMS”, “BISS” e “BNISS”. Os 

DeCS, MeSH, palavras-chave e siglas foram combinados por meio dos operadores 

booleanos AND, OR e NOT.  

 Foram considerados os estudos publicados entre 2013 e 2018, disponíveis na 

íntegra e nos idiomas inglês, português ou espanhol e que comparavam o 

desempenho de índices de gravidade por meio da AUC. Os seguintes critérios de 

exclusão foram considerados: estudos que não analisavam índices de trauma ou que 

utilizavam as mesmas abreviaturas dos índices para outras terminologias; capítulos 

de livros; editoriais; comentários; pesquisas que abordaram apenas a análise de um 

segmento corpóreo, como TCE ou tórax; revisões e estudos que abordavam 

população pediátrica ou somente população geriátrica com índices específicos para 

essa faixa etária. A busca nas bases de dados foi realizada em julho de 2019.  
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 A Figura 1 apresenta o processo de seleção dos estudos dessa revisão.  

 

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos estudos. Bases de Dados LILACS, 

SciELO, Medline, BVS; 2013 a 2018. 

 

 

O Quadro 12 mostra um resumo dos estudos incluídos na revisão, com 

destaque às informações referentes ao local de realização da pesquisa e ano de 

publicação, direcionalidade e extensão do estudo, casuística, tipo de trauma, 

desfechos analisados e resultados das comparações dos índices de gravidade do 

trauma e identificação daquele que apresentou melhor desempenho para o desfecho 

investigado.  

 

Estudos 
encontrados nas 
bases de dados 

(n=353)

• Excluídos após leitura do título (n=318)

Estudos 
selecionados 

para análise do 
resumo (n=35)

• Excluídos após leitura do resumo (n=11)

Artigos 
selecionados 

para análise na 
íntegra (n=24)

• Excluídos após a leitura na íntegra
(n=3)

• Artigo de revisão (n=1)

• Artigo não disponível em um dos
idiomas selecionados (n=1)

Artigos incluídos 
na revisão 

(n=19)
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Quadro 12. Distribuição dos estudos segundo local de realização e ano de publicação, direcionalidade, extensão, casuística, tipo de 

trauma, desfechos analisados, índices de trauma comparados, valores de AUC e resultado de desempenho. Bases de dados 

LILACS, SciELO, Medline, BVS; 2013 a 2018. 

Local de realização e 
ano de publicação 

Direcionalidade; 
extensão  

Casuística 
n; % sexo 

Tipo de trauma 
Desfechos 
analisados 

Índices de trauma 
comparados 

Resultados 

AUC 
Melhor 

desempenho 

Espanha 
2013(39) 

Prospectivo; 
multicêntrico 

378; 69,23% 
masculino 

Contuso (95,5%) e 
penetrante (4,5%) 

Mortalidade 
hospitalar 

RTS 
ISS 

NISS 
TRISS 

0,79 
0,78 
0,81 
0,87 

TRISS 

EUA e Europa 
2013(65) 

Retrospectivo; 
multicêntrico 

12.206; 88,3% 
masculino 

Contuso (53,6%) e 
penetrante (46,4%) 

Mortalidade 
hospitalar 

BIG 
TRISS 
PS09 

0,892 
0,922 
0,925 

PS09 

Turquia 
2014(71) 

Prospectivo; 
unicêntrico 

100; 77% 
masculino 

 

Contuso (98,0%) e 
penetrante (2,0%) 

Mortalidade 
hospitalar 

RTS 
ISS 
GAP 

TRISS 
MGAP 

0,727 
0,863 
0,910 
0,945 
0,970 

MGAP 

Hong Kong 
2014(34) 

Prospectivo; 
unicêntrico 

5.684; 69,1% 
masculino 

Contuso (100,0%) 
Mortalidade 
hospitalar 

TRISS 
mTRISS1 
mTRISS2 
mTRISS3 
mTRISS4 

0,866 
0,932 
0,920 
0,927 
0,923 

mTRISS1 

Coreia do Sul 
2014(62) 

Retrospectivo; 
unicêntrico 

299; 69,2% 
masculino 

Contuso (100,0%) 
Mortalidade 
Hospitalar 

TRISS 
VIEWS-L Score 

0,734 
0,838 

VIEWS-L 

 

(Continua) 



 

  

55 REVISÃO DA LITERATURA 

Quadro 12. Distribuição dos estudos segundo local de realização e ano de publicação, direcionalidade, extensão, casuística, tipo de 

trauma, desfechos analisados, índices de trauma comparados, valores de AUC e resultado de desempenho. Bases de dados 

LILACS, SciELO, Medline, BVS; 2013 a 2018. 

Local de realização e ano 
de publicação 

Direcionalidade; 
extensão 

Casuística 
n; % sexo 

Tipo de trauma 
Desfechos 
analisados 

Índices de trauma 
comparados 

Resultados 

AUC 
Melhor 

desempenho 

Tunísia 
2014(70) 

Prospectivo; 
unicêntrico 

1.136; 79,3% 
masculino 

Contuso e 
penetrante (não cita 
% de cada tipo de 

trauma) 

Mortalidade 
hospitalar 

(MH) e 
admissão na 

UTI 

ISS (MH) 
NISS (MH) 
RTS (MH) 

SAPS II (MH) 
ISS (admissão UTI) 

NISS (admissão UTI) 
RTS (admissão UTI) 
SAPSII (admissão 

UTI) 

0,94 
0,93 
0,70 
0,84 
0,91 
0,89 
0,58 
0,73 

ISS e NISS 
(tanto para MH 

quanto para 
admissão em 

UTI) 

Índia 
2015(72) 

Retrospectivo; 
unicêntrico 

1.117; 88% 
masculino 

Contuso (93,0%) e 
penetrante (7,0%) 

Mortalidade 
hospitalar 

ISS 
RTS 
KTS 

MGAP 
GAP 

0,69 
0,85 
0,86 
0,84 
0,85 

Índices 
fisiológicos 

Índia 
2016(38) 

Prospectivo; 
multicêntrico 

7.197; 81,0% 
masculino 

Não especifica 
Mortalidade 
hospitalar 

KTS 
ISS 

NISS 
RTS 

TRISS 

0,74 
0,62 
0,65 
0,81 
0,82 

TRISS 

Finlândia 
2016(67) 

Retrospectivo; 
unicêntrico 

1.111; 71,8% 
masculino 

Contuso (98,0%) e 
penetrante (2,0%) 

Mortalidade 
hospitalar e 
em até 30 
dias após 

trauma 

NORMIT 
TRISS 

0,83 
0,79 

NORMIT 

  

(Continuação) 
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Quadro 12. Distribuição dos estudos segundo local de realização e ano de publicação, direcionalidade, extensão, casuística, tipo de 
trauma, desfechos analisados, índices de trauma comparados, valores de AUC e resultado de desempenho. Bases de dados 
LILACS, SciELO, Medline, BVS; 2013 a 2018 
 

Local de realização e 
ano de publicação 

Direcionalidade; 
extensão  

Casuística 
n; % sexo 

Tipo de trauma 
Desfechos 
analisados 

Índices de trauma 
comparados 

Resultados 

AUC 
Melhor 

desempenho 

França 
2016(35) 

Retrospectivo; 
multicêntrico 

3.689; 76,0% 
masculino 

Contuso (93,0%) e 
penetrante (7,0%) 

Mortalidade 
hospitalar 

MGAP 
RTS-t 
TRISS 

0,93 
0,86 
0,95 

TRISS 

Holanda 
2016(20) 

Retrospectivo; 
unicêntrico 

3.737, 64% 
masculino 

Contuso (96,4%) e 
penetrante (3,6%) 

Mortalidade 
hospitalar 

BISS 
TRISS 
ASCOT 

0,83 
0,90 
0,86 

TRISS 

Coreia do Sul 
2017(66) 

Retrospectivo; 
unicêntrico 

6905; 62,2% 
masculino 

Contuso (95,5%) e 
penetrante (4,8%) 

Mortalidade 
hospitalar 

RTS 
ISS 

REMS 
EMTRAS 

0,924 
0,915 
0,900 
0,957 

EMTRAS 

Colômbia 
2017(40) 

Retrospectivo; 
unicêntrico 

4.085; 84,0% 
masculino 

Contuso (80,1%) e 
penetrante (19,9%) 

Mortalidade 
hospitalar 

ISS 
NISS 
RTS 

TRISS 

0,85 
0,89 
0,86 
0,92 

TRISS 

República da Coreia 
2017(23) 

Prospectivo; 
unicêntrico 

3.106; 66,0% 
masculino 

Contuso (94,4%) e 
penetrante (5,6%) 

Mortalidade 
hospitalar 

RTS 
NTS 

MGAP 
GAP 

0,917 
0,935 
0,938 
0,941 

GAP 

  

(Continuação) 
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Quadro 12. Distribuição dos estudos segundo local de realização e ano de publicação, direcionalidade, extensão, casuística, tipo de 
trauma, desfechos analisados, índices de trauma comparados, valores de AUC e resultado de desempenho. Bases de dados 
LILACS, SciELO, Medline, BVS; 2013 a 2018 
 

Local de realização e 
ano de publicação 

Direcionalidade 
do Estudo 

Casuística Tipo de Trauma 
Desfechos 
Estudados 

Índices de Trauma 
Comparados 

Resultados 

AUC 
Melhor 

Acurácia 

Estados Unidos 
2017(36) 

Retrospectivo; 
multicêntrico 

841.089; 
62,9% 

masculino 

Contuso (90,3%) e 
penetrante (9,6%) 

Mortalidade 
hospitalar 

M-KTS 
TMPM 
TRISS 

0,901 
0,887 
0,922 

TRISS 

Estados Unidos 
2017(32) 

Retrospectivo; 
multicêntrico 

433.391; 
61,4% 

masculino 

Contuso (89,3%) e 
penetrante (10,7%) 

Mortalidade 
hospitalar 

mREMS 
RTS 
ISS 

MGAP 
SI 

TRISS 

0,967 
0,959 
0,780 
0,964 
0,670 
0,972 

mREMS 
TRISS 

Brasil 
2018(37) 

Retrospectivo; 
multicêntrico 

10.588; 
73,5% 

masculino 

Contuso (90,4%) e 
penetrante (9,6%) 

Mortalidade 
hospitalar 

TRISS 
Adjusted TRISS 

NTRISS-like 
TRISS SpO2 

NTRISS-like SpO2 

0,90 
0,89 
0,89 
0,89 
0,90 

Similares 

Taiwan 
2018(68) 

Retrospectivo; 
unicêntrico 

18.750; 
56,5% 

masculino 
Não especifica 

Mortalidade 
hospitalar 

TRISS 
rSIG 
RTS 
SI 

0,93 
0,83 
0,85 
0,57 

TRISS 

Noruega  
2018(73) 

Retrospectivo; 
unicêntrico 

6.348; 71,0% 
masculino 

Contuso (90,0%) e 
penetrante (10,0%) 

Mortalidade 
hospitalar e 

em até 30 dias 
após trauma 

TARN 
TRISS 

NORMIT 

0,952 
0,956 
0,979 

NORMIT 

 
 (Conclusão) 

LEGENDA: ASCOT = A Severity Characterization of Trauma, AUC = Area Under Curve, BIG = Base-deficit, international normalized ratio e Glasgow Coma Scale, BISS = Base-deficit 
and Injury Severity Score, EMTRAS = Emergency Trauma Score, GAP = Glasgow Coma Scale, Age and Systolic Blood Pressure, ISS = Injury Severity Score, KTS = Kampala Trauma 
Score, MGAP = Mechanism, Glasgow Coma Scale and Arterial Pressure, m-KTS = Modified Kampala Trauma Score, mREMS = modified Rapid Emergency Medicine Score, NISS = 
New Injury Severity Score, NORMIT = Norwegian Survival Prediction Model in Trauma, NTRISS = New Trauma and Injury Severity Score, NTS = New Trauma Score, PS09 = Probability 
Survival Score, REMS = Rapid Emergency Medicine Score, rSIG = Reverse Shock Index Multiplied by Glasgow Coma Scale Score, RTS = Revised Trauma Score, RTS-t = Revised 
Trauma Score Triage, SAPS II = Simplified Acute Physiology Scale II, SI = Shock Index, TARN = Trauma Audit and Research Network (Prediction Model),  TMPM = Trauma Mortality 
Prediction Model, TRISS = Trauma and Injury Severity Score, VIEWS-L = Modified Early Warning Score with Rapid Lactate Level.  

 

(Continuação) 
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Os dados do Quadro 12 mostram que as pesquisas foram publicadas, com 

maior frequência, nos anos de 2017(23,32,36,40,66), 2016(20,35,38,67) e 2014(34,62,70,71) e os 

estudos foram desenvolvidos, em sua maioria, nos continentes asiático(23,34,38,62,66,72) 

e europeu(20,35,39,67,69,71). Apenas uma investigação(37) foi realizada no Brasil. 

Prevaleceram estudos desenvolvidos em uma única instituição(20,23,34,40,62,66-68,70-73) e 

com coleta retrospectiva dos dados(20,32,35-37,40,62,65,66-68,71).  

A casuística dos estudos variou de 100 a 841.089 doentes traumatizados. A 

pesquisa que apresentou o maior tamanho de amostra analisou os dados do NTDB(36). 

O sexo masculino foi o mais frequente em 100% dos estudos e a maioria 

(78,9%)(20,23,32,35-37,39,40,65,66-68,72) incluiu trauma contuso e penetrante em suas 

análises. Duas investigações abordaram apenas traumas contusos(34,61) e outras 

duas(38,68) não especificaram o tipo de trauma estudado. 

Embora não descrito no Quadro 12, vale ressaltar que os 

queimados(20,32,36,37,39,66,68,70), pacientes em parada cardiorrespiratória ou que 

chegaram em óbito na instituição hospitalar(20,23,35,38-40,66,67), doentes transferidos de 

outras instituições(23,32,39,40,68-70), além dos afogamentos(20,32,36,37,39,66), foram os 

critérios de exclusão mais considerados nas investigações.  

O desfecho mortalidade hospitalar foi analisado em 100% dos estudos incluídos 

na revisão e a mortalidade até 30 dias após a lesão traumática foi abordada em duas 

pesquisas(67,68). A variável admissão em UTI foi investigada apenas em um estudo 

realizado na Tunísia(70). Não foram identificados estudos que avaliaram o desempenho 

de índices de gravidade na predição de mortalidade na UTI. 

Em relação aos índices de gravidade do trauma avaliados, o TRISS foi o índice 

de gravidade mais analisado e comparado em 15 publicações(20,32,34-40,62,65,67,68,71,73), 

seguido pelo RTS(23,32,38-40,66,68,70-72) e o ISS(32,38-40,66,70-72) em 10 e 8 investigações, 

respectivamente.  

Os resultados mostraram que, para mortalidade hospitalar, o TRISS apresentou 

melhor desempenho que outros índices em sete (36,8%) pesquisas(20,35,36,38-40,68). 

Investigação brasileira(37) identificou que as variações do TRISS, como NTRISS-like, 

TRISS SpO2 e NTRISS-like SpO2, apresentam resultados similares quanto à acurácia 

na predição de mortalidade hospitalar.  

Estudos europeus realizados na Finlândia(67) e na Noruega(68) nos anos de 2016 

e 2018, respectivamente, compararam o índice Norwegian Survival Prediction Model 

in Trauma (NORMIT) com o TRISS e mostraram que o NORMIT apresentou melhor 
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capacidade preditiva para mortalidade hospitalar que o TRISS. O NORMIT foi 

desenvolvido em 2014 com o objetivo de identificar um índice que se adaptasse 

melhor às características das vítimas de trauma escandinavas, uma vez que 

pesquisadores identificaram as limitações do TRISS para as características 

locais(67,68). O índice NORMIT realiza a classificação de saúde da vítima antes do 

trauma (baseada na classificação de estado físico da American Society of 

Anesthesiologists – ASA), além de considerar o NISS, o RTS-t e a idade como 

variáveis dicotômicas para seu cálculo(67). Vale salientar que o NORMIT não foi 

aplicado em outras populações, comprometendo assim sua validação externa. 

Estudo espanhol(39) ressaltou que, embora o TRISS seja amplamente utilizado 

e estudado e mostre bom desempenho para mortalidade hospitalar na amostra 

investigada, é necessário analisar outros índices como preditores desse desfecho. 

Essa pesquisa pontuou ainda que o melhor índice de trauma é aquele que se adapta 

melhor à realidade do país quando testado com dados de bancos locais. 

Nessa linha de raciocínio, pesquisas realizadas nos EUA(36) e Ásia(38,72) 

compararam índices fisiológicos voltados para países de baixa e média renda, como 

o Kampala Trauma Score (KTS) ou o Modified Kampala Trauma Score (M-KTS), e 

mostraram que o KTS e o M-KTS apresentaram desempenho insatisfatório na 

predição de mortalidade hospitalar na população investigada.  

Essa revisão permitiu também identificar que os pesquisadores estão 

investigando índices que consideram algum marcador bioquímico em suas 

análises(62,65,66). Estudo realizado na Coreia do Sul mostrou que o Emergency Trauma 

Score (EMTRAS)(66), índice misto que avalia variáveis bioquímicas como o BE e o 

tempo de protrombina, teve melhor capacidade preditiva para mortalidade hospitalar 

que o RTS, ISS e REMS.   

Brockamp e colaboradores(65) publicaram, em 2013, um estudo que comparou 

o déficit de base associado a outros fatores fisiológicos e concluíram que a inserção 

de um marcador bioquímico nos índices acarreta adequada predição de mortalidade 

hospitalar com valores de AUC superiores a 0,800. Entretanto, o destaque nesse 

estudo foi o desempenho do índice PS09, que é calculado com base nas variáveis 

ISS, ECGl, idade, sexo e intubação.  

Outra pesquisa realizada na Coreia do Sul(62) comparou o desempenho 

preditivo do TRISS em relação ViEWS-L score para mortalidade em uma amostra de 

299 doentes de trauma atendidos em um hospital terciário. O ViEWS-L avalia 
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parâmetros fisiológicos (PAS, FC, FR, T°, SpO2 em ar ambiente ou suporte de 

oxigênio e ECGl) somado ao valor do lactato. Nesse estudo(62), comprovou-se que a 

sensibilidade dos índices bioquímicos, mesmo quando analisados com outras 

variáveis, apresenta melhor acurácia na predição da mortalidade e/ou Ps que o 

TRISS; no entanto, a pesquisa avaliou o desempenho do índice apenas em traumas 

contusos, o que representa uma limitação. Esses achados(62,65,66) reforçam que os 

marcadores bioquímicos retratam a deterioração clínica do paciente percebida por 

meio de alteração do pH sanguíneo e compensação bioquímica e constituem dados 

fidedignos para a predição de Ps em doentes traumatizados. 

Não obstante, há estudos que tentam adaptar escores de mensuração de 

gravidade clínica aos doentes de trauma e o desempenho dessas escalas nem 

sempre reflete um bom resultado na avaliação. Esse foi o caso do REMS. Em 2017, 

Nakhjavan e colaboradores(74) compararam o uso do REMS com o Rapid Acute 

Physiology Score (RAPS) para predição de mortalidade de doentes traumatizados e 

identificaram que os dois índices apresentaram baixa acurácia para o desfecho 

analisado.  

Esse achado fez com que pesquisadores(32) investissem na modificação do 

REMS com o objetivo de torná-lo funcional e aplicável na população de traumatizados. 

A comparação do REMS com o mREMS demonstrou que o novo índice proposto 

possibilitou prever, de maneira precoce, a mortalidade das vítimas de trauma e que 

poderia ser utilizado tanto pela equipe do pré quanto do intra-hospitalar. Além disso, 

o mREMS apresentou maior sensibilidade e especificidade para esse mesmo 

desfecho que o ISS, RTS e o Shock Index (SI). Na comparação com o TRISS, a 

pesquisa mostrou, na análise de mais de 433 mil vítimas de trauma, que os dois 

índices apresentaram excelente acurácia (AUC > 0,967) para mortalidade hospitalar 

e que não houve diferença significativa entre eles em relação ao desempenho. 

Outro índice investigado em 26,3% dos estudos(23,32,35,71,72) foi o Mechanism, 

Glasgow Coma Scale, Age and Arterial Pressure (MGAP); apenas uma pesquisa, 

realizada na Turquia, demonstrou que o MGAP apresentou melhor capacidade 

preditiva para mortalidade em comparação a outros índices de gravidade do 

trauma(71). O MGAP foi inicialmente criado para ser utilizado no contexto pré-hospitalar 

por paramédicos; posteriormente, foi aplicado no ambiente hospitalar com a finalidade 

de predição de mortalidade. A validação do MGAP foi publicada em 2010 e mostrou 
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que o índice apresentou melhor acurácia que o RTS-t e o RTS para mortalidade intra-

hospitalar de vítimas de trauma(75).  

Conforme abordado anteriormente, o desempenho dos índices de trauma para 

predição de Ps ou mortalidade hospitalar é abordado, com frequência, em diferentes 

estudos(20,23,33,34-40,62,65-68,70-73); entretanto, a análise da capacidade preditiva desses 

índices para admissão em UTI é escassa, evidenciada por uma única publicação(70) 

encontrada nesta revisão. Esse estudo(70) analisou a acurácia dos índices ISS, NISS, 

RTS e Simplified Acute Physiology Scale II (SAPS II) para predição de admissão em 

UTI e os resultados mostraram que os índices anatômicos (ISS e NISS) apresentaram 

maiores valores de AUC para o desfecho.  

Apesar da maioria dos estudos não ter investigado a predição de índices de 

gravidade do trauma para internação em UTI, alguns(32,40,65,71) relataram o uso do 

escore ISS como um dos critérios utilizados para encaminhamento do doente à terapia 

intensiva, ou seja, doentes em estado moderado ou grave identificado pelo índice 

devem ser admitidos nessa unidade. Outras investigações(76-78) mostraram que 

doentes traumatizados que apresentem escore ISS maior ou igual a 16 devem ser 

admitidos na UTI. Embora esses estudos não analisem, comparativamente, a acurácia 

de índices para predição dessa variável, esses achados reiteram, como já citado nesta 

investigação, que estimar a gravidade do trauma é uma estratégia de sucesso não 

apenas para predizer a mortalidade, mas também auxiliar na identificação de 

tecnologias e recursos requeridos pelo doente, reduzindo assim a morbidade, a 

mortalidade e as complicações derivadas da assistência ou do sistema de saúde(40). 

Todo o contexto apresentado nesta revisão demonstra escassez de pesquisas 

em UTI e que o melhor índice de trauma é aquele que possui maior assertividade no 

perfil de pacientes de uma determinada organização ou localidade (cidade, estado ou 

país)(39). Nenhum dos estudos incluídos na revisão, com exceção do brasileiro que 

considerou dados americanos e de um hospital público de São Paulo, fez menção ao 

tipo de instituições de saúde ou serviço prestado, ou seja, se são dirigidas pela gestão 

pública ou privada.   

Logo, estudar índices de trauma em hospitais privados no Brasil é inovador. No 

país, ainda são poucas as instituições hospitalares privadas que buscam aperfeiçoar 

o atendimento ao traumatizado, embora a movimentação em busca de acreditação 

para essa unidade de negócio esteja muito próxima de ser implantada. Soma-se ainda 

que a definição de Centro de Trauma na rede particular de atendimento com a prática 
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de registro de trauma é uma atividade recente no contexto brasileiro. Portanto, o 

presente estudo busca aprofundar a análise dos índices de gravidade do trauma na 

rede privada, ou seja, em instituição que presta atendimento particular ou de saúde 

suplementar. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 TIPO DO ESTUDO 

Estudo do tipo coorte retrospectivo, realizado por meio da análise de prontuários 

eletrônicos de pacientes traumatizados atendidos em um hospital privado.  

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido em um hospital localizado na região central da cidade 

de São Paulo, caracterizado como instituição de grande porte. A implantação do 

Centro de Trauma na instituição ocorreu em 1º de janeiro de 2014 e, desde então, o 

hospital é referência para atendimento às vítimas de trauma que possuem acesso ao 

Sistema de Saúde Suplementar ou condições socioeconômicas para arcar com os 

custos da assistência recebida. Em casos de doentes traumatizados que não se 

enquadram nesse perfil, mas são encaminhados ao hospital por quaisquer motivos, o 

atendimento inicial é realizado e, assim que possível, o trâmite da transferência é 

efetuado. A cobertura desse tipo de atendimento é realizada por meio de um seguro 

que a instituição possui com a finalidade de atender tal demanda. 

O serviço de emergência dessa instituição hospitalar é dividido em atendimento 

adulto e infantil. Atualmente, o Pronto Socorro Adulto (PSA) realiza, em média, 7.200 

atendimentos por mês e apresenta a seguinte estrutura física: uma sala de 

emergência com capacidade para três atendimentos simultâneos; três salas para pré-

consulta, caracterizadas como triagem; seis consultórios médicos; quatro amplas 

salas para preparo e administração de medicamentos, equipadas com poltronas e 

biombos; uma área com seis macas para medicar os pacientes não graves que se 

encontram em observação e sem condições de aguardar atendimento/assistência 

sentados; uma área, conhecida como repouso, com dez leitos individuais para 

atendimento aos doentes que necessitam de isolamento ou monitoramento 

individualizado e que aguardam internação ou resultados de exames para processo 

decisório do tratamento/conduta; uma unidade de cuidados especiais (UCE) com onze 

leitos que presta assistência a pacientes que aguardam leito de UTI; uma área para 

espera de reavaliação médica; um consultório equipado para atendimento de 

 
http://samaritano.com.br/institucional/prontosocorro/ 
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ginecologia; e uma área de medicina diagnóstica com aparelho de tomografia 

computadorizada (TC) helicoidal, que é compartilhada com o Pronto Socorro Infantil 

(PSI), mas fica fisicamente disposta na área do PSA.  

Além disso, há duas salas para exames radiológicos simples localizadas na área 

de atendimento ortopédico na intersecção entre o PSA e o PSI. O setor também 

disponibiliza aparelhos de ultrassonografia (USG) com equipamentos portáteis que 

permitem a realização do exame à beira do leito.  

O atendimento no PSA abrange adultos e adolescentes a partir dos 14 anos de 

idade. Entretanto, a depender do contrato comercial estabelecido entre o plano de 

saúde e a instituição, adolescentes de até 17 anos, 11 meses e 29 dias podem ser 

atendidos também no PSI.  

A equipe assistencial de enfermagem é contratada sob o regime de 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e composta por 35 enfermeiros e 75 

técnicos de enfermagem distribuídos conforme o perfil de pico de atendimento no 

setor em cinco possíveis jornadas de trabalho. Os médicos, em sua maioria, são 

contratados sob o regime de pessoa jurídica, fato que caracteriza intensa rotatividade 

do corpo clínico.  

Cada área supracitada do PSA tem um enfermeiro escalado, com exceção da 

pré-consulta (triagem) que permanece com, no mínimo, um enfermeiro em cada sala, 

ou seja, um total de três profissionais nessa unidade. O número de técnicos de 

enfermagem está diretamente condicionado à movimentação de atendimentos no 

PSA, não havendo assim um número fixo dessa categoria profissional em cada 

unidade do setor. Referente à equipe médica, um profissional é locado na sala de 

emergência, dois no repouso, dois na UCE e um na observação; os demais médicos 

são distribuídos para atendimentos nos consultórios, não ultrapassando o número de 

14 por período. 

Todos os enfermeiros e médicos da instituição são treinados, respectivamente, 

pelo Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) e Advanced Trauma Life Support 

(ATLS), cursos internacionalmente reconhecidos para o atendimento ao traumatizado 

no contexto intra-hospitalar. Além disso, os profissionais do PSA são capacitados para 

o atendimento de emergências cardiológicas pelo Advanced Cardiovascular Life 

Support (ACLS) e, do PSI, pelo Pediatric Advanced Life Support (PALS). 
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No que concerne à área de internação, a instituição é composta por 330 leitos, 

sendo, atualmente, 300 ativos. Desses, 74 compõem o Centro de Terapia Intensiva 

(CTI) divididos em: 10 leitos de UTI neonatal que atende pacientes com idade entre 0 

a 28 dias; 11 leitos de UTI Pediátrica que admite pacientes de 29 dias até 13 anos, 11 

meses e 29 dias; 40 leitos de UTI subdivididos em UTI Adulto (UTI-A), UTI Oeste (UTI-

O), UTI Neurológica (UTI-Neuro) e UTI Cardiológica (UTI-C) destinados ao 

atendimento de doentes com idade maior ou igual a 14 anos; e 13 leitos de semi-

intensiva.  

Ressalta-se que, caso se atinja 100% de ocupação na UTI adulto, a UTI 

Pediátrica pode admitir pacientes com até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, 

embora as UTI que atendem adultos sejam subdivididas em especialidades, em caso 

de necessidade de leitos por ocupação máxima, os pacientes podem ser internados 

em qualquer UTI, sem respeitar as especificidades. As vítimas de trauma que 

necessitam de cuidados intensivos são, preferencialmente, direcionadas para a UTI-

O e, após a alta dessa unidade, comumente encaminhadas para a unidade de 

internação do 10º andar. 

 

4.3 CASUÍSTICA  

A casuística do estudo foi constituída pelos pacientes admitidos no hospital entre 

1º de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2017 e que responderam aos seguintes 

critérios de inclusão: 

▪ ser vítima de trauma contuso ou penetrante;  

▪ ter idade ≥ 18 anos; 

▪ ser admitido na instituição até 24 horas após o evento traumático. 

Esse último critério de inclusão foi estabelecido para reduzir as falhas na 

identificação de lesões oriundas do trauma decorrentes da procura tardia de 

atendimento. 

Os critérios de exclusão adotados neste estudo foram: 

▪ pacientes que chegaram em parada cardiorrespiratória e não 

apresentaram retorno da circulação espontânea no PSA; 

 
 http://samaritano.com.br/institucional/infraestrutura/ 
 http://samaritano.com.br/institucional/unidades-de-terapia-intensiva/ 
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▪ pacientes transferidos de outras instituições de saúde, uma vez que o 

doente já recebeu o atendimento inicial e foi reanimado, fato esse que 

pode interferir nos resultados das variáveis (sinais vitais) que compõem 

os índices fisiológicos e mistos do trauma; 

▪ pacientes cuja causa externa foi queimadura, afogamento, 

envenenamento, asfixia ou sufocamento, condições em que a 

fisiopatologia difere dos traumas contusos e penetrantes.  

De acordo com as estatísticas referentes ao número médio de atendimentos de 

vítimas de trauma na instituição, estimou-se inicialmente uma amostra de 1.000 

pacientes. Após a coleta, foram identificados 1.577 pacientes e, desses, 747 

atenderam aos critérios de inclusão deste estudo. O detalhamento do processo de 

seleção das vítimas de trauma será descrito, posteriormente, na seção dos resultados. 

 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

4.4.1 Variáveis dependentes 

▪ Admissão na UTI: variável nominal dicotômica categorizada em sim ou 

não. 

▪ Desfecho clínico na UTI: variável nominal dicotômica categorizada em 

sobrevivente ou não sobrevivente. 

 

4.4.2 Variáveis independentes 

4.4.2.1 Relacionadas às características sociodemográficas 

▪ Sexo: variável nominal dicotômica categorizada em masculino e 

feminino. 

▪ Idade: variável quantitativa contínua considerada em anos. 

 

4.4.2.2 Relacionadas às características do evento traumático 

▪ Mecanismo do trauma: variável nominal categorizada em contuso ou 

penetrante. 

▪ Causa externa de morbidade e mortalidade: variável nominal que 

categorizou as vítimas de trauma de acordo com o Capítulo XX da CID-

10(14) em acidentes de transporte, quedas, agressões, exposições a forças 

mecânicas animadas e outras. 
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▪ Atendimento pré-hospitalar: variável nominal dicotômica categorizada 

em sim ou não.  

 

4.4.2.3 Relacionadas aos índices de gravidade do trauma 

▪ RTS(22): variável quantitativa contínua.  

▪ NTS(23): variável quantitativa contínua.  

▪ ISS(24): variável quantitativa discreta.   

▪ NISS(25): variável quantitativa discreta. 

▪ TRISS(29): variável quantitativa contínua.  

▪ NTRISS(30): variável quantitativa contínua. 

▪ mREMS(32): variável quantitativa discreta.  

▪ BISS(20): variável quantitativa contínua. 

▪ BNISS(20): variável quantitativa contínua. 

 

4.4.3 Variáveis para caracterização da casuística 

▪ Tempo entre a ocorrência do trauma e a admissão hospitalar: variável 

quantitativa contínua considerada em horas. 

▪ Destino após atendimento no PSA: variável nominal categorizada em 

alta ou internação hospitalar (unidade de internação, UTI, Centro Cirúrgico 

ou UCE do PSA).  

▪ Tempo de permanência na UTI: variável quantitativa contínua 

considerada em dias. 

▪ Destino após internação hospitalar: variável nominal categorizada em 

alta, transferência para outra instituição, evasão ou óbito.  

 

4.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

O projeto foi submetido à plataforma corporativa do United Health Group 

denominada Amil Clinical Research e, após anuência dos responsáveis por diferentes 

instâncias da instituição (diretor médico, coordenador da área de qualidade e 

segurança do paciente e diretor do Centro de Trauma), recebeu aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP), sob parecer número 2.793.810 (Anexo 1).   

Por se tratar de uma pesquisa que analisou retrospectivamente os prontuários 

eletrônicos de pacientes admitidos na instituição entre 2014 e 2017, considerando-se 
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a dificuldade em localizá-los e o constrangimento diante das situações de abordagem 

de familiares de doentes que evoluíram a óbito, foi solicitada e autorizada pelo CEP a 

dispensa da aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos pacientes 

e/ou familiares. 

O manuseio do prontuário eletrônico e a perda de sigilo/confidencialidade dos 

dados foram considerados riscos desta pesquisa. Para evitar a ocorrência de tais 

riscos, a pesquisadora comprometeu-se a consultar os prontuários eletrônicos com 

cuidado e garantir o sigilo e a confidencialidade das informações coletadas, conforme 

descrito nos termos de compromisso do investigador principal (Anexo 2) e de sigilo 

(Anexo 3).  

   

4.6 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados, foram utilizados dois instrumentos, apresentados a 

seguir: 

4.6.1 Ficha de caracterização do paciente e cálculo dos índices de trauma 

(Apêndice A) 

Esse instrumento permitiu categorizar os pacientes por meio de um número 

arábico em ordem crescente (identificação da coleta) com a finalidade de organizar o 

acesso às fichas, sempre que necessário. Além disso, possibilitou a coleta dos 

seguintes dados: número do atendimento e do prontuário do paciente, idade, sexo, 

data e hora do trauma, data e hora da admissão hospitalar, causa externa, mecanismo 

do trauma, atendimento pré-hospitalar recebido, sinais vitais no momento da 

admissão hospitalar [ECGl, pressão arterial (PA), FR, FC, SpO2], destino após 

atendimento no PSA, data e hora da internação hospitalar, data e hora de internação 

na UTI, valor do BE na admissão na UTI, data e condição de saída da UTI, data e 

destino após internação hospitalar. 

Além disso, foram disponibilizados campos para o registro dos valores 

referentes aos índices fisiológicos (RTS, NTS e mREMS) e inserção dos códigos AIS 

das lesões distribuídas nas diferentes regiões corpóreas que permitiram o cálculo dos 

índices ISS, NISS, TRISS, NTRISS, BISS e BNISS.  
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4.6.2 Ficha para registro da descrição das lesões para cálculo da AIS 

(Apêndice B) 

Essa ficha foi utilizada para transcrever as lesões decorrentes do trauma 

descritas no prontuário do paciente durante toda a internação hospitalar. Essas 

informações foram utilizadas para o cálculo dos índices anatômicos e mistos.  

 

4.7 OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

Após aprovação de todas as instâncias e do CEP da instituição, foi solicitada ao 

Núcleo de Qualidade e Segurança/Epidemiologia a relação de todas as vítimas de 

trauma que apresentavam diagnóstico que se enquadrava no capítulo XX da CID-10 

e que foram admitidas no período proposto neste estudo.  

Mediante a relação desses pacientes, a pesquisadora acessou, in loco, os 

prontuários dos doentes por meio do número de atendimento, realizou a leitura na 

íntegra e procedeu ao preenchimento dos instrumentos de coleta de dados. 

Os parâmetros fisiológicos (ECGl, PA, FR, FC, SpO2) foram resgatados da ficha 

de atendimento do PSA e considerados os valores registrados no momento da 

admissão do paciente na instituição. Na ausência do registro de algum sinal vital, esse 

parâmetro foi classificado como normal no cálculo do índice. 

Em relação às lesões traumáticas, foram consideradas todas aquelas 

registradas no prontuário do paciente durante a permanência na instituição e 

diagnosticadas por meio de exame físico, intervenções cirúrgicas, exames 

radiológicos, TC, entre outros métodos diagnósticos, conforme recomendação para 

codificação das lesões no sistema AIS(26). Para cada lesão anatômica, foi identificado 

o código AIS por meio do manual AIS 2008 update 2015(26). Os índices ISS, NISS, 

TRISS, NTRISS, BISS e BNISS foram calculados por dois pesquisadores da área de 

trauma e, havendo discordância entre eles, um terceiro pesquisador foi consultado, 

prevalecendo a opinião da maioria.  

Vale ressaltar que, para o cálculo dos índices BISS e BNISS, foi identificado o 

valor do BE por meio da gasometria arterial coletada na admissão do paciente na UTI. 

Os índices BISS e BNISS não foram calculados para todos os pacientes admitidos no 

hospital, uma vez que a coleta da gasometria arterial não faz parte da rotina do PSA.  

Os índices RTS, NTS, mREMS, TRISS, NTRISS, BISS e BNISS foram 

calculados por meio de fórmulas criadas no programa Microsoft Office Excel 365®. 



 

  

71 MÉTODO 

Portanto, a inserção na planilha dos dados das variáveis que compõem cada um 

desses índices remetia automaticamente ao cálculo do escore. 

 

4.8 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 Todos os dados coletados foram inseridos em uma planilha eletrônica do 

programa Microsoft Office Excel 365® e analisados por um profissional estatístico do 

serviço de apoio à pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 

 A caracterização das vítimas foi apresentada de forma descritiva por meio de 

dados percentuais, medidas de tendência central (média e mediana) e valores 

mínimos e máximos. 

 Na comparação dos grupos (pacientes admitidos versus não admitidos na UTI 

e sobreviventes versus não sobreviventes na UTI) em relação às variáveis do estudo, 

foram aplicados os testes Qui-Quadrado de Pearson, Exato de Fisher, Wilcoxon-

Mann-Whitney e Brunner-Munzel.  

 Para avaliação da capacidade preditiva dos índices de trauma foram 

construídas Curvas de Receiver Operating Characteristic (ROC) para os desfechos 

de interesse do estudo (admissão e mortalidade na UTI), obtendo-se assim as 

medidas de área sob a curva (AUC), intervalo de confiança, sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN) e 

acurácia. O índice de Youden foi aplicado para identificar o melhor ponto de corte para 

cada índice, considerando simultaneamente a melhor sensibilidade e especificidade 

em relação à variável abordada.  

Valores de AUC superiores a 0,900 foram considerados excelentes para a 

predição do desfecho investigado. A comparação entre pares dos índices que 

apresentaram AUC superior a 0,900 foi feita pelos testes DeLong (na comparação de 

índices que apresentam resultados com a mesma direção, por exemplo, TRISS e 

BISS) e Hanley-McNeil (na comparação de índices que apresentam resultados com 

direções opostas, por exemplo, ISS e TRISS). O nível de significância adotado em 

todas as análises foi de 5%. 
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5 RESULTADOS 

Das 1.577 vítimas de trauma classificadas no Capítulo XX da CID-10 que 

compuseram a lista fornecida pelo Núcleo de Qualidade e Segurança/Epidemiologia 

referente ao período do estudo, 370 foram excluídas em razão de repetição do número 

de atendimento do hospital e 460 não atenderam aos critérios de inclusão da 

pesquisa, totalizando assim uma casuística final de 747 pacientes. A Figura 2 

apresenta o processo de seleção dos pacientes do estudo. 

 

Figura 2. Fluxograma do processo de seleção dos pacientes do estudo. São Paulo, 
2014-2017. 

 

 

 

 

Conforme representado na Figura 3, foi identificado aumento progressivo do 

número de traumatizados atendidos na instituição e incluídos nesta pesquisa, 

passando de 148 casos em 2014 para 208 em 2017. 
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(n=747)
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Figura 3. Distribuição de pacientes atendidos na instituição entre os anos de 2014 e 
2017. São Paulo, 2014-2017. 
 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES DO ESTUDO 

 
Tabela 1. Distribuição dos pacientes (n=747) segundo características 
sociodemográficas. São Paulo, 2014-2017. 
 

Características sociodemográficas Total 

 Sexo – n (%)  
Masculino 355 (47,5) 
Feminino 392 (52,5) 

 Idade – em anos  
Média (Desvio padrão) 51,5 (21,3) 
Mediana 48,5 
Mínimo 18,1 
Máximo 101,9 

  

Nos dados da Tabela 1, observa-se que o sexo feminino (52,5%) prevaleceu 

na casuística. A idade dos pacientes variou de 18,1 a 101,9 anos, com média de 51,5 

(±21,3) anos. Aproximadamente 65% das vítimas de trauma atendidas na instituição 

apresentavam idade inferior a 60 anos. 
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Tabela 2. Distribuição dos pacientes (n=747) segundo características do evento 
traumático. São Paulo, 2014-2017. 
 

Características do evento traumático n (%) 

Mecanismo do trauma  
Contuso 668 (89,4) 
Penetrante 79 (10,6) 

Causa externa de morbidade e mortalidade  
Quedas  

No mesmo nível 205 (27,4) 
De um nível a outro 65 (8,7) 

Exposições a forças mecânicas animadas 253 (33,9) 
Acidentes de transporte  

Ocupantes de veículo automotor 85 (11,4) 
Motociclistas 58 (7,8) 
Ciclistas 21 (2,8) 
Pedestres 20 (2,7) 

Agressões 27 (3,6) 
Outras* 13 (1,7) 

Atendimento pré-hospitalar  
Não 617 (82,6) 
Sim 130 (17,4) 

*Outras causas externas: exposição a forças mecânicas inanimadas (n=7), tentativa de suicídio (n=3), 
trauma acidental não especificado (n=3) 

 

 Os dados da Tabela 2 mostram que o mecanismo do trauma predominante foi 

o contuso (89,4%). Entre os penetrantes, foram mais frequentes as mordeduras com 

penetração dos dentes através dos tecidos em determinada região corpórea (n=72), 

seguidas das agressões caracterizadas pelos ferimentos por arma de fogo (n=4). As 

mordeduras que não tiveram penetração em tecidos e estruturas dos pacientes e que 

causaram apenas escoriações locais foram consideradas contusas. Entre as causas 

externas de morbidade e mortalidade, predominaram as quedas (36,1%), 

especialmente aquelas que ocorreram no mesmo nível (n=205; 27,4%); dentre os 

pacientes que caíram da própria altura, 65,2% eram idosos (idade maior ou igual a 60 

anos).  

A segunda causa externa mais frequente (33,9%) foi exposições a forças 

mecânicas animadas, evidenciadas, principalmente, por mordedura de animais 

(cachorros, gatos, ratos e cavalos). Os acidentes de transporte também se 

destacaram na casuística (n=184) (Tabela 2).  

 Um total de 130 vítimas (17,4%) recebeu algum tipo de atendimento pré-

hospitalar (Tabela 2) por um dos seguintes serviços: Grupo de Resgate e Atendimento 

a Urgências (GRAU) ou Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ambos 
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de caráter público; Serviço de Atendimento do Hospital Samaritano Higienópolis, 

subsidiado pela própria instituição; ou ambulâncias contratadas como prestação de 

serviço particular. Logo, a demanda espontânea (n=616; 82,5%) prevaleceu na 

casuística. Destaca-se que uma vítima de trauma foi trazida ao hospital pela polícia 

militar. 

O tempo médio entre a ocorrência do evento traumático e a admissão 

hospitalar foi de 3,6 (±4,7) horas, com mediana de 1,9 hora e variação de 2 minutos e 

20 segundos até 23,9 horas.  

 
Tabela 3. Estatística descritiva dos índices de gravidade fisiológicos, anatômicos e 
mistos. São Paulo, 2014-2017. 
 

Índice de gravidade do 
trauma 

Média  
(Desvio padrão) 

Mediana Mínimo Máximo 

RTS 7,8 (0,3) 7,8 4,1 7,8 
NTS 10,5 (0,5) 10,7 4,4 10,7 

mREMS 2,1 (2,3) 1 0 20 
ISS 3,4 (5,5) 1 0 45 

NISS 4,3 (7,1) 1 0 66 
TRISS 98,6 (3,0) 99,4 52,6 99,7 

NTRISS 98,2 (4,9) 99,4 13,1 99,7 
BISS* 82,9 (15,5) 87,2 16,9 98,4 

BNISS* 78,8 (19,7) 83,9 11,9 98,4 
*Calculado apenas nas vítimas admitidas na UTI (n=106) 

 

 Os dados da Tabela 3 mostram que, quanto à gravidade do trauma, os índices 

fisiológicos RTS, NTS e mREMS apresentaram média de 7,8 (±0,3), 10,5 (±0,5) e 2,1 

(±2,3), respectivamente. Os valores da média e mediana do RTS foram iguais (7,8) e, 

do NTS, próximos (média de 10,5 e mediana de 10,7).  

Referente aos índices anatômicos, observa-se que o ISS e o NISS 

apresentaram pontuação mínima de zero (0) e máxima de 45 e 66, respectivamente. 

A pontuação zero indica ausência total de lesão anatômica diagnosticada ou descrita 

em prontuário e teve representatividade em aproximadamente 18% (n=137) da 

amostra. Os valores médios do ISS e do NISS foram de 3,4 (±5,5) e 4,3 (±7,1), 

respectivamente (Tabela 3). 

O trauma leve, caracterizado por ISS e NISS entre 1 e 15 pontos, prevaleceu 

na casuística (77,8% com ISS <16 e 73,5% com NISS <16). Trauma grave (ISS ou 

NISS ≥25) foi identificado em apenas 1,5% (segundo ISS) e 2,0% (segundo NISS) da 

amostra. 
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A Ps indicada pelo TRISS apresentou média de 98,6% (±3,0), com variação de 

52,6% a 99,7%. Observa-se que o valor da média desse índice ficou próximo ao obtido 

pelo NTRISS: 98,2% (±4,9). Entretanto, o valor mínimo de Ps identificado pelo 

NTRISS (13,1%) foi consideravelmente inferior ao TRISS (52,6%) (Tabela 3). 

Em relação aos índices calculados apenas nos pacientes que foram admitidos 

na UTI (BISS e BNISS), identificou-se que o BNISS apresentou menor média (78,8%) 

e mediana (83,9%) da Ps que o BISS (82,9% e 87,2%, respectivamente) (Tabela 3). 

 

Tabela 4. Distribuição dos pacientes (n=747) segundo destino após atendimento no 
PSA. São Paulo, 2014-2017. 
 

Destino após atendimento no PSA n (%) 

Alta hospitalar 540 (72,3) 
Internação hospitalar  

Unidade de internação 105 (14,1) 
UTI 86 (11,5) 
Centro Cirúrgico 14 (1,9) 
Unidade de Cuidados Especiais do PSA 2 (0,9) 

 

 Nos dados da Tabela 4, observa-se que 72,3% dos pacientes que foram 

atendidos no PSA tiveram alta hospitalar dessa unidade. O restante (n=207; 27,7%) 

foi internado na instituição e encaminhado, com maior frequência, para a unidade de 

internação (50,7%) e UTI (41,5%). Dos 105 pacientes que foram encaminhados do 

PSA para a unidade de internação, 20 foram admitidos posteriormente na UTI, 

totalizando 106 pacientes que necessitaram de cuidados intensivos. O tempo médio 

de permanência dos pacientes na UTI foi de 6,2 (±9,0) dias; um doente permaneceu 

67 dias na terapia intensiva.  

 
Tabela 5. Distribuição dos pacientes (n=207) segundo destino após internação 
hospitalar. São Paulo, 2014-2017. 
 

Destino após internação hospitalar n (%) 

Alta  191 (92,3) 
Transferência para outra instituição 8 (3,8) 
Óbito 6 (2,9) 
Evasão 2 (1,0) 

 

 Um total de 191 pacientes teve alta após a internação hospitalar; destes, três 

continuaram em atendimento domiciliar (homecare). Seis pacientes da casuística não 

sobreviveram (2,9%) e todos os óbitos ocorreram na UTI.  
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5.2 CAPACIDADE PREDITIVA DOS ÍNDICES DE GRAVIDADE DO TRAUMA 

PARA ADMISSÃO DOS PACIENTES NA UTI 

 Conforme citado anteriormente, das 747 vítimas de trauma admitidas na 

instituição, 106 foram encaminhadas à UTI em algum momento da internação 

hospitalar. Para caracterizar melhor esses grupos, foi realizada análise comparativa 

entre os pacientes admitidos ou não na terapia intensiva, antes da descrição do 

desempenho dos índices na predição dessa condição. 

 

Tabela 6. Comparação dos grupos (admitidos versus não admitidos na UTI)  segundo 
características sociodemográficas. São Paulo, 2014-2017. 
 

Características 
sociodemográficas 

Admissão na UTI 
p-value 

Sim Não 

 Sexo – n (%)    
Masculino 67 (63,2) 288 (44,9) 

<0,001* 
Feminino 39 (36,8) 353 (55,1) 

 Idade – em anos    
Média (Desvio padrão) 59,3 (21,8) 50,2 (21,0) 

<0,001** 
Mediana 55,4 47,1 
Mínimo 19,8 18,1 
Máximo 101,9 101,0 

*Teste Qui-Quadrado de Pearson; **Teste Wilcoxon-Mann-Whitney 

  

Observa-se na Tabela 6 que houve diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos (admitidos ou não na UTI) segundo sexo (p<0,001) e idade (p<0,001). 

Os pacientes internados na UTI eram, em sua maioria, do sexo masculino e tinham 

maior média de idade que aqueles que não necessitaram de tratamento intensivo. 
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Tabela 7. Comparação dos grupos (admitidos versus não admitidos na UTI) segundo 
características do evento traumático. São Paulo, 2014-2017. 
 

Características do  
evento traumático 

Admissão na UTI 
p-value* Sim 

n (%) 
Não 

n (%) 

Mecanismo do trauma    
Contuso 102 (96,2) 566 (88,3) 

0,014 
Penetrante 4 (3,8) 75 (11,7) 

Causa externa de morbidade e mortalidade 
Quedas 48 (45,3) 222 (34,6) 

<0,001 
Exposições a forças mecânicas animadas 2 (1,9) 251 (39,2) 
Acidentes de transporte 46 (43,4) 138 (21,5) 
Agressões 8 (7,5) 19 (3,0) 
Outras 2 (1,9) 11 (1,7) 

Atendimento pré-hospitalar    
Não 40 (37,7) 577 (90,0) 

<0,001* 
Sim 66 (62,3) 64 (10,0) 

*Teste Qui-Quadrado de Pearson 

  

Houve associação significativa entre os grupos (pacientes admitidos ou não na 

UTI) segundo mecanismo de trauma (p=0,014), causa externa de morbidade e 

mortalidade (p<0,001) e atendimento pré-hospitalar (p<0,001) (Tabela 7).  

O grupo de pacientes internados na UTI apresentou maiores frequências (%) 

de trauma contuso, quedas e acidentes de transporte como principais causas externas 

e atendimento pré-hospitalar do que os doentes que não necessitaram de cuidados 

intensivos (Tabela 7). 

Na Tabela 8 observa-se que houve evidência estatística de diferenças 

(p<0,005) entre os grupos (admitidos ou não na UTI) em relação aos valores dos 

índices fisiológicos (RTS, NTS e mREMS), anatômicos (ISS e NISS) e mistos (TRISS 

e NTRISS). As médias dos valores de todos os índices expressaram sempre maior 

gravidade no grupo de pacientes internados na UTI. 

 Ressalta-se que dois pacientes foram encaminhados à UTI e não possuíam 

descrição de lesões anatômicas em prontuário, o que representou o valor mínimo de 

zero nos índices ISS e NISS.  
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Tabela 8. Comparação dos grupos (admitidos versus não admitidos na UTI)  segundo 
índices de gravidade do trauma. São Paulo, 2014-2017. 
 

Índices de gravidade  
do trauma 

Admissão na UTI 
p-value* 

Sim Não 

RTS    
Média (Desvio padrão) 7,7 (0,7) 7,8 (0,1)  

0,024 
Mediana 7,8 7,8 
Mínimo 4,1 6,4 
Máximo 7,8 7,8 

NTS    
Média (Desvio padrão) 10,1 (1,1) 10,5 (0,3) 

<0,001 
Mediana 10,4 10,7 
Mínimo 4,4 8,6 
Máximo 10,7 10,7 

mREMS    
Média (Desvio padrão) 3,31 (3,1) 1,92 (2,0) 

<0,001 
Mediana 3 1 
Mínimo 0 0 
Máximo 20 9 

ISS    
Média (Desvio padrão) 11,5 (8,1) 2,0 (3,4) 

<0,001 
Mediana 10 1 
Mínimo 0 0 
Máximo 45 26 

NISS    
Média (Desvio padrão) 14,7 (10,7) 2,60 (4,5) 

<0,001 
Mediana 12 1 
Mínimo 0 0 
Máximo 66 38 

TRISS    
Média (Desvio padrão) 95,9 (6,8) 99,0 (1,1) 

<0,001 
Mediana 97,8 99,6 
Mínimo 52,6 87,8 
Máximo 99,7 99,7 

NTRISS    
Média (Desvio padrão) 94,1 (11,5) 98,9 (1,7) 

<0,001 
Mediana 97,5 99,4 
Mínimo 13,1 72,6 
Máximo 99,7 99,7 

*Teste Brunner-Munzel  
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Figura 4. Curvas ROC do desempenho dos índices de gravidade do trauma na 
predição de admissão dos pacientes na UTI. São Paulo, 2014-2017. 
 

 

 

Tabela 9. Comparação do desempenho dos índices de gravidade do trauma na 
predição de admissão dos pacientes na UTI. São Paulo, 2014-2017. 
 

Índice AUC IC 95% 
Ponto de 

Corte 
Sens  
(%) 

Espec  
(%) 

VPP 
(%) 

VPN 
(%) 

Acurácia 
(%) 

RTS 0,470 0,444-0,496 7,0 7,5 99,7 80,0 86,7 86,6 
NTS 0,683 0,629-0,737 10,5 63,2 69,6 25,6 92,0 68,7 
mREMS 0,645 0,587-0,702 2,5 55,7 66,3 21,5 90,0 64,8 
ISS 0,919 0,880-0,949 3,5 93,4 81,0 44,8 98,7 82,7 
NISS 0,916 0,885-0,946 4,5 87,7 86,7 52,3 97,7 86,9 
TRISS 0,803 0,759-0,848 98,3 58,5 91,7 53,9 93,0 87,0 
NTRISS 0,818 0,774-0,862 98,3 65,1 84,9 41,6 93,6 82,1 

Legenda: AUC = Area Under Curve (Área Sob a Curva); IC 95% = Intervalo de Confiança de 95%; Sens 
= Sensibilidade; Espec = Especificidade; VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN = Valor Preditivo Negativo 

 

 Nos dados da Figura 4 e da Tabela 9 é possível observar que o ISS e o NISS 

apresentaram melhor capacidade preditiva para admissão dos pacientes na UTI com 

valores de AUC superiores a 0,900 (AUC do ISS 0,919; AUC do NISS 0,916) em 

comparação aos outros índices, além de evidenciarem satisfatórios resultados (acima 
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de 80%) de sensibilidade, especificidade, VPN e acurácia. O ponto de corte do NISS 

(4,5) foi superior ao ISS (3,5). A comparação dos valores de AUC do ISS e NISS pelo 

teste DeLong mostrou que houve similaridade do desempenho entre os índices 

(p=0,380) na predição de admissão dos pacientes na UTI. 

 

5.3. CAPACIDADE PREDITIVA DOS ÍNDICES DE GRAVIDADE DO TRAUMA 

PARA MORTALIDADE DOS PACIENTES NA UTI  

 Para caracterizar melhor as vítimas de trauma internadas na UTI (n=106) 

segundo desfecho clínico (sobrevivente ou não sobrevivente), foi realizada análise 

comparativa entre esses grupos previamente à descrição do desempenho dos índices 

na predição de mortalidade na unidade crítica. 

 

Tabela 10. Comparação dos grupos (sobreviventes versus não sobreviventes na UTI) 
segundo características sociodemográficas. São Paulo, 2014-2017. 
 

Características 
sociodemográficas 

Desfecho clínico na UTI 
p-value 

Sobrevivente Não sobrevivente 

 Sexo – n (%)    
Masculino 63 (63,0) 4 (66,7) 

0,857* 
Feminino 37 (37,0) 2 (33,3) 

 Idade – em anos    
Média (Desvio padrão) 58,4 (21,6) 73,0 (23,3) 

0,136** 
Mediana 55,1 83,1 

Mínimo 19,8 26,8 

Máximo 101,9 88,0 
*Teste Qui-Quadrado de Pearson; **Teste Wilcoxon-Mann-Whitney 

 
 
Tabela 11. Comparação dos grupos (sobreviventes versus não sobreviventes na UTI) 
segundo características do evento traumático. São Paulo, 2014-2017. 
 

Características do  
evento traumático 

Desfecho clínico na UTI 
p-value* Sobrevivente 

n (%) 
Não Sobrevivente 

n (%) 

Mecanismo do trauma    
Contuso 96 (96,0) 6 (100,0) 

1,000 
Penetrante 4 (4,0) - 

(continua) 
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Tabela 11. Comparação dos grupos (sobreviventes versus não sobreviventes na 

UTI) segundo características do evento traumático. São Paulo, 2014-2017. 
 

Características do  
evento traumático 

Desfecho clínico na UTI 
p-value* Sobrevivente 

n (%) 
Não Sobrevivente 

n (%) 

Causa externa de morbidade e mortalidade 
Quedas 44 (44,0) 4 (66,7) 

0,846 

Exposições a forças 
mecânicas animadas 

2 (2,0) - 

Acidentes de transporte 44 (44,0) 2 (33,3) 
Agressões 8 (8,0) - 
Outras 2 (2,0) - 

Atendimento pré-hospitalar 
Não 39 (39,0) 1 (16,7) 

0,439 
Sim 61 (61,0) 5 (83,3) 

* Teste Exato de Fisher 

  

Entre os pacientes que morreram na UTI, todos eram vítimas de trauma 

contuso decorrente de queda ou acidente de transporte e 83,3% deles foram 

atendidos por algum tipo de suporte pré-hospitalar. Entretanto, os dados das Tabelas 

10 e 11 mostram que não houve diferença significativa (p>0,050) entre os grupos 

(sobreviventes ou não sobreviventes na UTI) em relação às características 

sociodemográficas (sexo e idade) e do evento traumático (mecanismo do trauma, 

causa externa e atendimento pré-hospitalar).  

 

Tabela 12. Comparação dos grupos (sobreviventes versus não sobreviventes na UTI) 
segundo índices de gravidade do trauma. São Paulo, 2014-2017. 
 

Índices de gravidade  
do trauma 

Desfecho clínico na UTI 
p-value 

Sobrevivente Não Sobrevivente 

RTS    
Média (Desvio padrão) 7,7 (0,6) 7,2 (1,1) 

0,255* 
Mediana 7,8 7,1 
Mínimo 4,1 5,0 
Máximo 7,8 7,8 

NTS    
Média (Desvio padrão) 10,1 (1,1) 9,1 (1,6) 

0,043** 
Mediana 10,4 9,3 
Mínimo 4,4 6,1 
Máximo 10,7 10,7 

(continuação) 

(conclusão) 

(continua) 
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Tabela 12. Comparação dos grupos (sobreviventes versus não sobreviventes na UTI) 
segundo índices de gravidade do trauma. São Paulo, 2014-2017. 
 

Índices de gravidade 
do trauma 

Desfecho clínico na UTI 
p-value 

Sobrevivente Não Sobrevivente 

mREMS    
Média (Desvio padrão) 3,1 (3,0) 6,3 (1,6) 

0,003** 
Mediana 3 6,5 
Mínimo 0 4 
Máximo 20 8 

ISS    
Média (Desvio padrão) 10,7 (7,1) 25,2 (11,6) 

0,014* 
Mediana 10 27,5 
Mínimo 0 9 
Máximo 45 38,5 

NISS    
Média (Desvio padrão) 13,4 (8,5) 37,7 (16,6) 

<0,001* 
Mediana 12 35 
Mínimo 0 22 
Máximo 50 66 

TRISS    
Média (Desvio padrão) 96,7 (5,7) 82,6 (10,6) 

<0,001* 
Mediana 97,8 77,9 
Mínimo 52,6 72,6 
Máximo 99,7 96,8 

NTRISS    
Média (Desvio padrão) 95,8 (7,1) 66,1 (28,4) 

<0,001* 
Mediana 97,7 71,1 
Mínimo 42,2 13,1 
Máximo 99,7 91,0 
BISS    
Média (Desvio padrão) 84,7 (12,8) 52,9 (26,1) 

<0,001** 
Mediana 88,5 62,5 
Mínimo 37,2 16,9 
Máximo 98,4 78,3 
BNISS    
Média (Desvio padrão) 81,7 (15,8) 31,6 (20,3) 

<0,001** 
Mediana 86,8 27,0 

Mínimo 22,1 11,9 

Máximo 98,4 57,3 
*Teste Brunner-Munzel; **Teste Wilcoxon-Mann-Whitney 

  

Os resultados apresentados na Tabela 12 mostram que houve evidência 

estatística de diferenças (p<0,050) entre os grupos (sobreviventes e não 

sobreviventes na UTI) em relação aos valores de todos os índices analisados no 

estudo, com exceção do RTS. As médias dos valores do NTS, mREMS, ISS, NISS, 

(continuação) 

(conclusão) 
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TRISS, NTRISS, BISS e BNISS expressaram sempre maior gravidade no grupo de 

pacientes que morreram na UTI. 

 
Figura 5. Curvas ROC do desempenho dos índices de gravidade na predição de 
mortalidade dos pacientes na UTI. São Paulo, 2014-2017. 

 

Tabela 13. Comparação do desempenho dos índices de gravidade na predição de 
mortalidade dos pacientes na UTI. São Paulo, 2014-2017. 
 

Índice AUC IC 95% 
Ponto 

de Corte 
Sens  
(%) 

Espec  
(%) 

VPP 
(%) 

VPN 
(%) 

Acurácia 
(%) 

ISS 0,845 0,657-1,000 23,5 66,7 95,0 44,4 97,9 93,4 
NISS 0,949 0,897-1,000 21,0 100,0 82,0 25,0 100,0 83,0 
TRISS 0,909 0,804-1,000 81,7 66,7 98,0 66,7 98,0 96,2 
NTRISS 0,967 0,930-1,000 91,6 100,0 90,0 37,5 100,0 90,6 
mREMS 0,858 0,765-0,952 3,5 100,0 62,0 13,6 100,0 64,2 
RTS 0,635 0,431-0,839 7,4 33,3 94,0 25,0 95,9 90,6 
NTS 0,734 0,479-0,990 9,6 66,7 85,0 21,1 97,7 84,0 
BISS 0,902 0,805-0,999 78,3 100,0 72,0 17,7 100,0 73,6 
BNISS 0,976 0,943-1,000 57,4 100,0 92,0 42,9 100,0 92,5 

Legenda: AUC = Area Under Curve (Área Sob a Curva); IC 95% = Intervalo de Confiança de 95%; Sens 
= Sensibilidade; Espec = Especificidade; VPP = Valor Preditivo Positivo; VPN = Valor Preditivo Negativo 
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 Os dados da Figura 5 e da Tabela 13 evidenciam que o NISS, TRISS, NTRISS, 

BISS e BNISS apresentaram excelente desempenho na predição de mortalidade dos 

pacientes na UTI com valores de AUC superiores a 0,900 e, com exceção do TRISS, 

esses índices retrataram sensibilidade e VPN de 100,0%. Por outro lado, o TRISS foi 

o índice que apresentou maior valor de acurácia (96,2%) e de VPP (66,7%).  

 

Tabela 14. Comparação dos valores de AUC dos índices NISS, TRISS, NTRISS, BISS 
e BNISS para predição de mortalidade dos pacientes na UTI. São Paulo, 2014-2017. 
 

Índices comparados p-value 
NISS x TRISS 0,335* 

NISS x NTRISS 0,335* 
NISS x BISS 0,314* 

NISS x BNISS 0,214* 
TRISS x NTRISS 0,197** 

TRISS x BISS 0,932** 
TRISS x BNISS 0,244** 
NTRISS x BISS 0,196** 

NTRISS x BNISS 0,695** 
BISS x BNISS 0,174** 

       *Teste Hanley-McNeil; ** Teste DeLong 

 

 Os dados da Tabela 14 mostram as comparações, em pares, das AUC de todos 

os índices de gravidade do trauma que obtiveram excelente desempenho na análise 

anterior (Tabela 13). Observa-se que não houve diferença significativa (p>0,050) dos 

valores de AUC em todas as comparações realizadas, retratando que qualquer um 

dos índices, NISS, TRISS, NTRISS, BISS e BNISS, é um bom preditor de mortalidade 

na UTI dos pacientes traumatizados. 
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6 DISCUSSÃO 

As causas externas se destacam no mundo em decorrência do significativo 

impacto na mortalidade, morbidade e nos custos da assistência às vítimas. Em 1966, 

o trauma já era considerado uma doença negligenciada da sociedade moderna(13). 

Donald Trunkey(79), na década de 1980, ressaltava a necessidade de se elaborar 

estratégias de prevenção e implementação de melhorias em relação ao trauma. 

Entretanto, atualmente, o trauma ainda mata mais de cinco milhões de pessoas no 

mundo por ano e, para cada morte, estima-se que ocorram dezenas de 

hospitalizações, centenas de atendimentos de emergência e milhares de consultas 

médicas. Além disso, algumas pessoas que sobrevivem ao trauma apresentam 

incapacidades temporárias ou permanentes(80).  

Independentemente do serviço que recebe o doente traumatizado, a qualidade 

do atendimento deve ser uma preocupação dos profissionais de saúde e da própria 

instituição(12,28,45). Esse assunto tem emergido de forma significativa na comunidade 

científica, uma vez que a sobrevivência do indivíduo está atrelada a maior qualidade 

da assistência(45). Todavia, a relação direta da mortalidade dos doentes por trauma e 

a qualidade do serviço prestado são pontos que devem ser analisados de forma 

criteriosa, pois o desfecho favorável ou não do traumatizado é multifatorial e engloba, 

entre outros fatores, o mecanismo do trauma, a idade e a gravidade(81). 

No Brasil, independentemente do regime de atendimento (público ou privado), 

as lesões por causas externas são motivos de elevada taxa de internação hospitalar, 

especialmente na faixa etária entre 20 e 29 anos, com decréscimo nas faixas etárias 

subsequentes, quando distribuídas a cada 10 anos(82).  

Nesta investigação, a maioria (65,0%) dos pacientes tinha idade inferior a 60 

anos. Segundo o Ministério da Saúde(83,84), entre os anos de 2014 e 2017, das 

3.605.604 internações decorrentes de causas externas, aproximadamente 75% eram 

de indivíduos com idade entre 20 e 59 anos. No contexto das instituições privadas, 

esse número foi bastante semelhante (74,2%). A maior porcentagem de pacientes 

com idade ≥60 anos (35%) encontrada neste estudo em relação aos dados nacionais 

pode estar relacionada à localização do hospital analisado, região em que há 

predomínio de moradores idosos. 

A média de idade dos pacientes desta pesquisa (51,5 anos) encontra-se no 

intermédio de outros estudos que analisaram doentes traumatizados e identificaram 
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valores entre 50,3 e 55,0 anos(32,34,39,68). Em relação à mediana (48,5 anos), 

identificou-se que esse achado foi inferior ao relatado em outras pesquisas, cujos 

valores superaram os 60 anos(23,62). Essas investigações mostraram que o 

atendimento hospitalar de idosos que sofreram algum tipo de trauma apresenta 

tendência crescente(23,62) e tal fato está relacionado ao envelhecimento da população. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimam que, até 2060, 

o número de idosos no país aumentará 163,5% e haverá redução de 7,2% da 

população com idade entre 18 e 59 anos(85). 

Pacientes do sexo feminino (52,5%) foram mais frequentes neste estudo, 

contrariando a predominância de homens como principais vítimas de trauma 

identificadas na maioria das pesquisas sobre o tema(20,23,32,34-40,62,65-68,70-73). Esse 

achado permite caracterizar os pacientes traumatizados atendidos no hospital do 

estudo como, frequentemente, do sexo feminino, desmistificando assim o trauma 

como uma doença predominantemente masculina. 

Em relação às causas externas, as quedas (36,1%) prevaleceram na 

casuística. Dos 270 casos de queda, 76% ocorreram do mesmo nível. Esse resultado 

difere da maioria dos estudos publicados nos últimos cinco anos, que identificaram as 

quedas como segunda causa externa predominante, precedidas pelos acidentes de 

transporte(34,37-40,62,70-72). Apenas um estudo americano(36) que analisou os dados do 

NTDB referentes aos anos de 2011 e 2012 identificou que as quedas tiveram maior 

representatividade na amostra, correspondendo a 42,1% dos casos investigados.  

Dados do Ministério da Saúde(86) referentes ao mesmo período analisado nesta 

pesquisa (2014-2017) mostram que as quedas tiveram maior frequência, sendo 

responsáveis por 43,9% das internações em instituições privadas. Esses dados 

corroboram com o presente estudo e mostram que o perfil de atendimento da 

instituição assemelha-se aos dados do país.  

Vale ressaltar que o aumento do número de quedas, principalmente envolvendo 

idosos, constitui um importante problema de saúde pública em ascensão, acarretando 

expressiva busca de idosos pelo serviço de atendimento hospitalar(87). Na presente 

pesquisa foi possível observar que 65,2% dos pacientes atendidos no PSA em 

decorrência de queda da própria altura tinham idade maior ou igual a 60 anos. 

Conforme citado anteriormente, os acidentes de transporte predominaram na 

maioria dos estudos internacionais que analisaram vítimas de trauma(34,37-40,62,70-72). 

Essa foi a terceira principal causa externa na presente casuística (24,6%), precedida 
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das exposições a forças mecânicas animadas (33,9%). Entretanto, apesar da procura 

frequente de pacientes por atendimento de emergência nos hospitais após sofrerem 

mordedura, especialmente por animais domésticos(88), observa-se que os ferimentos 

são superficiais(89-91) e, portanto, de baixa gravidade. Neste estudo, foram 

identificados 2 dentre 253 pacientes que necessitaram de internação em UTI após 

sofrerem algum tipo de mordedura.   

Nesta investigação, os traumas contusos (89,4%) apresentaram maior 

incidência quando comparados aos penetrantes (10,6%), corroborando com a maioria 

das pesquisas realizadas em diferentes países(20,23,32,34-37,39,40,65-67,71,73).  

A qualidade do atendimento da vítima no local da ocorrência do evento 

traumático, bem como o seu transporte até a instituição hospitalar para o tratamento 

definitivo, é uma crescente preocupação dos profissionais de saúde e gestores. Nesse 

sentido, em 2011, foi instituída no Brasil a Rede de Atenção de Urgências e 

Emergências (RUE) com a finalidade de articular e integrar todos os componentes de 

atenção à saúde, ampliando assim, de forma ágil e oportuna, o acesso humanizado e 

integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde(92). 

Entre os integrantes assistenciais da RUE está o SAMU – 192, um dos meios de 

encaminhamento de doentes traumatizados para as instituições hospitalares(92).   

No Estado de São Paulo existe também o Sistema de Resgate que, por 

intermédio do Grupo de Resgate da Segurança Pública, Grupo de Bombeiros e 

Grupamento de Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

constitui outro tipo de serviço de atendimento pré-hospitalar, aumentando assim as 

possibilidades de assistência às vítimas de trauma.  

O presente estudo identificou que a maioria dos pacientes traumatizados 

compareceu ao serviço de saúde por demanda espontânea (82,5%). Entretanto, 

17,4% das vítimas foram atendidas por alguma equipe pré-hospitalar e, 

posteriormente, encaminhadas à instituição. Essa baixa demanda de pacientes 

advindos do serviço pré-hospitalar da cena diretamente para o hospital privado reflete 

a prática incipiente da RATTS, que ainda não funciona com toda eficácia e potencial 

que possui.  

 
 Acordo Operacional para o Programa de Implementação de Rede de Atendimento ao Trauma na 
Saúde Suplementar 



 

  

91 DISCUSSÃO 

Pesquisa realizada no Qatar em 2014(93) identificou que a maioria (84%) dos 

pacientes traumatizados admitidos em uma instituição hospitalar recebeu atendimento 

pré-hospitalar e foi encaminhada ao serviço de saúde por via terrestre. Estudo 

coreano(62) mostrou que apenas 18,4% dos traumatizados buscaram o serviço por 

demanda espontânea. Apenas uma investigação realizada na Tunísia (2014)(70) 

identificou que aproximadamente 95% das vítimas de trauma atendidas na instituição 

eram por demanda espontânea, realidade mais próxima da encontrada nesta 

investigação.  

O tempo médio entre o evento traumático e a admissão hospitalar foi de 3,6 

(±4,7) horas. Estudo realizado em Navarra, na Espanha(39), mensurou, em minutos, o 

tempo entre o acionamento da equipe e a chegada da vítima de trauma ao hospital; a 

média encontrada foi de aproximadamente 75 minutos, tempo consideravelmente 

inferior ao deste estudo, cuja média superou os 200 minutos. Entretanto, vale ressaltar 

que a maioria da casuística do presente estudo procurou o hospital espontaneamente, 

e essa demora pode estar relacionada à falta de clareza dos pacientes e familiares 

sobre a necessidade ou não de procura imediata de um serviço hospitalar. Além disso, 

a maioria das vítimas apresentava lesões de menor gravidade, fato que pode também 

ter colaborado para a demora da procura por atendimento.  

Com relação à gravidade das lesões traumáticas, reforça-se que os índices de 

gravidade do trauma, que compõem um dos componentes dos registros de trauma, 

têm despertado, cada vez mais, a curiosidade da comunidade científica para 

identificar não apenas qual o melhor índice para predizer a mortalidade de um doente 

traumatizado, mas também se os índices podem prever outros desfechos, como a 

identificação precoce da necessidade de tratamento intensivo da vítima, auxiliando 

assim nos processos decisórios dos profissionais que atendem o traumatizado.  

Os resultados dos diferentes índices de gravidade do trauma avaliados neste 

estudo mostraram que a maioria dos pacientes atendidos no PSA da instituição 

apresentava trauma leve. Os índices fisiológicos analisados apresentaram médias 

muito próximas da pontuação que caracteriza as vítimas como de menor gravidade: 

RTS 7,8 (±0,3), NTS 10,5 (±0,5) e mREMS 2,1 (±2,3). Os índices anatômicos, ISS e 

NISS, também apresentaram médias (3,4±5,5 e 4,3±7,1, respectivamente) que 

caracterizam o trauma como de gravidade leve. Os índices mistos, TRISS e NTRISS, 

demonstraram alta Ps dos pacientes atendidos na instituição, com médias superiores 

a 98,0%.  
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Todos os índices supracitados também foram aplicados em outros estudos 

(20,23,32,34-40,65-68,70-73), comparados ou não entre si, para descrever as lesões 

traumáticas e calcular a Ps e/ou mortalidade das vítimas de trauma. Nas pesquisas 

que aplicaram o RTS, observou-se que o escore do índice não apresentou grandes 

variações, com valores de medianas que oscilaram entre 6,9 e 7,8(23,40,62,72) e de 

médias entre 7,0 e 7,8(37,38,70). Os resultados dessas investigações corroboram com 

esta pesquisa ao revelarem baixa gravidade das vítimas de trauma identificadas a 

partir dos dados fisiológicos apresentados na admissão hospitalar.  

A aplicação dos índices anatômicos em diferentes pesquisas mostrou que as 

variações das medianas do ISS (9 a 17)(20,23,40,62,70,72) e do NISS (9 a 25)(20,40,67,70,72) 

revelaram valores que remetem a traumas leves (medianas inferiores a 16) e 

moderados (medianas entre 16 e 25). Estudo norueguês identificou mediana do NISS 

de 29 (trauma grave)(67). Observa-se que os valores das medianas dos índices 

anatômicos da presente investigação (1) foram consideravelmente inferiores a todos 

os achados da literatura descritos anteriormente. Pesquisas desenvolvidas na França 

(2016)(35) e na Índia (2016)(38) revelaram médias do ISS e NISS classificadas como 

traumas moderados, o que difere também deste estudo, cujas médias foram inferiores 

a 4,4.  

Por outro lado, os valores das médias ou medianas da Ps identificada pelo 

TRISS (variação entre 92,0% e 96,8%) em estudos internacionais(35,36,38,62) mostraram 

resultados próximos aos desta pesquisa.  

Os índices BISS e BNISS, aplicados apenas nos pacientes da UTI e com os 

valores do BE identificados no momento da admissão na terapia intensiva, mostraram 

menor média de Ps (82,9 ±15,5 e 78,8 ±19,7; respectivamente). Tal fato está 

provavelmente vinculado a uma amostra de doentes mais graves, ou seja, que 

necessitam de cuidados intensivos, o que remete a menor chance de sobrevida.  

Não foram encontrados estudos que descrevessem valores do BISS, BNISS e 

NTS para que fossem realizadas comparações com os achados desta pesquisa. A 

ausência de novas investigações, além do estudo que originou cada um deles, pode 

estar relacionada à criação recente desses índices.   

Ao entender que o cenário desta pesquisa abrange a maioria dos casos de 

traumas leves, espera-se que uma parte expressiva desses doentes não necessite de 

internação hospitalar, nem tampouco de admissão em UTI, uma vez que as lesões 

traumáticas e suas repercussões não deveriam ser capazes de gerar quaisquer danos 
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mais graves aos doentes. Os resultados mostraram que, de fato, a maioria dos 

pacientes (72,3%) não foi internada, ou seja, foi liberada diretamente do PSA após o 

atendimento inicial.  

Um total de 106 pacientes (14,2%) da amostra foi encaminhado para UTI em 

algum momento da internação hospitalar, semelhante ao encontrado em estudo(70) 

realizado na Tunísia em 2014. Essa frequência foi consideravelmente inferior aos 

achados de estudos nacional (39,0%)(37) e internacionais (30,0% a 40,0%)(40,62,71). 

Pesquisa indiana sobre doentes com lesões ameaçadoras à vida ou ao membro, 

estabelecidas a partir de critérios do World Health Organization Trauma Care, 

identificou elevada taxa de internação (81%) dos pacientes na UTI; tal achado está 

associado à gravidade dos doentes da amostra(72).  

O tempo médio de internação dos pacientes na UTI foi de 6,2 (±9,0) dias, 

semelhante ao estudo que analisou pacientes de diferentes bancos de dados da 

Europa e dos EUA(65) e discretamente inferior a pesquisa espanhola(78) e estudo 

canadense(94), cujas médias de dias de internação na terapia intensiva foram de 8,1 

(±9,6) e 8,2 (±2,5) dias, respectivamente. 

O desfecho dos pacientes é o principal foco da maioria dos estudos(34-

37,39,40,62,65,67,68,70-73), especialmente com o objetivo de identificar se o doente 

traumatizado sobreviveu ou não e se o índice de trauma foi assertivo na Ps. Em todas 

as pesquisas encontradas para embasar esta investigação, houve maior porcentagem 

de sobreviventes do que não sobreviventes; no entanto, a quantidade de vítimas que 

não sobreviveram variou bastante entre as publicações, abrangendo frequências entre 

4,6% e 15%(34,35,37,40,62,68,70), todas superiores a este estudo, tanto na casuística total 

(0,8%) quanto no grupo de internados (2,9%). 

Estudo indiano(72) descrito anteriormente, no qual 81% dos pacientes foram 

internados na UTI, identificou que aproximadamente um terço da amostra evoluiu a 

óbito. Entretanto, ressalta-se que, nessa pesquisa, os pacientes internados na UTI, 

que representaram a maioria da amostra, apresentavam elevada gravidade (ISS 

médio de 33±16). Dois estudos(36,71) identificaram frequência de mortalidade hospitalar 

de 3,0% dos doentes traumatizados, panorama próximo ao desta investigação.  

Após conhecer a caracterização da amostra dos pacientes atendidos no PSA 

da instituição, procedeu-se a análise do grupo de doentes traumatizados que foram 

internados na UTI, o que permitiu a identificação de características próprias e 

diferenciadas desta amostra. Estudo australiano(95) ressalta que fatores como idade, 
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sexo, comorbidades, mecanismo do trauma, causa externa e gravidade são variáveis 

preditoras de admissão do traumatizado na UTI.  

Ao comparar as vítimas de trauma segundo admissão na UTI e características 

sociodemográficas, foram identificadas diferenças significativas entre os grupos 

(admitidos ou não na terapia intensiva) em relação a sexo e idade, com maior 

frequência de homens (63,2%) e maior média de idade (59,3±21,8) no grupo de 

doentes que necessitaram de cuidados intensivos.  

Estudo multicêntrico realizado na Espanha em 2016(78) identificou que 79,0% 

dos pacientes vítimas de trauma internados nas UTI do país eram homens. O mesmo 

foi encontrado em estudo brasileiro(96) que analisou traumatizados na terapia 

intensiva, no qual 82,0% da casuística era do sexo masculino.  

A média de idade dos pacientes da UTI desta investigação é superior ao 

identificado em outros estudos nacionais(96,97) e internacionais(78,98). Investigações 

realizadas no Brasil identificaram médias de idade dos pacientes de 33,3 (±14,5)(97) e 

40,7(±18,6)(96). Apesar da relevante discrepância desses estudos com os achados da 

pesquisa, tratando-se do mesmo país, é importante ressaltar que eles foram 

realizados em hospitais públicos, fato que remete a caracterização e realidade muito 

diferentes da instituição em que foi desenvolvida esta investigação. Estes resultados 

em relação à idade reforçam a hipótese de que o hospital analisado nesta pesquisa 

considera a idade mais avançada como um dos critérios para admissão na terapia 

intensiva com o objetivo de garantir uma monitorização mais frequente desta 

população.  

Causa externa e mecanismo do trauma diferiram significativamente entre os 

grupos de doentes internados ou não na UTI, com maior frequência de trauma contuso 

e de quedas e acidentes de transporte nos doentes que necessitaram de cuidados 

críticos. Mecanismo de trauma contuso ainda é o mais predominante em UTI de 

diferentes estudos(78,96,97), corroborando com esta investigação.  

Em relação às causas externas, quedas foram mais frequentes tanto na 

casuística geral (36,1%) quanto nos doentes internados na UTI (45,3%) deste estudo. 

No entanto, os acidentes de transporte, que ocupavam o terceiro lugar (n=184; 24,5%) 

entre todos os atendimentos no PSA, corresponderam a 43,4% das internações na 

UTI, demonstrando que esses doentes apresentam lesões graves e requerem 

cuidados intensivos.  
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Os dados sobre as causas externas dos pacientes admitidos na UTI deste 

estudo diferem de outras pesquisas em que os acidentes de transporte ainda 

prevalecem como principal causa de internação de traumatizados na terapia 

intensiva(78,96-98). Entretanto, pesquisa realizada no Brasil em 2018(97) mostrou que a 

causa externa mais frequente entre os doentes traumatizados internados na UTI e que 

possuíam algum tipo de comorbidade foi queda.  

Embora as quedas ainda não perfaçam a principal causa de internação de 

pacientes em UTI(78,96-98), nem tampouco nos atendimentos hospitalares(34,37,38,40,62,70-

72), as internações motivadas por essa causa externa têm aumentado 

significativamente nos últimos anos (36,37,38,62,70,71,99) em decorrência do 

envelhecimento da população. Logo, esses dados alertam para a necessidade de 

políticas públicas de prevenção de quedas e capacitação das equipes para o 

atendimento desse tipo de trauma que acomete uma população tão frágil e vulnerável. 

Ainda sobre os aspectos do trauma antes da admissão hospitalar, as vítimas 

que receberam algum atendimento pré-hospitalar foram mais frequentemente 

admitidas na UTI e tal fato está relacionado principalmente à gravidade desses 

doentes e necessidade de cuidados ainda na cena do evento traumático. Na Espanha, 

país onde o serviço pré-hospitalar é referência mundial, 97,2% dos pacientes 

internados na UTI foram atendidos por alguma equipe no contexto pré-hospitalar(78).  

Na comparação dos grupos (admitidos ou não na UTI), os resultados deste 

estudo mostraram que os doentes internados na terapia intensiva apresentavam 

significativamente maior gravidade segundo todos os índices de trauma analisados 

(RTS, NTS, mREMS, ISS, NISS, TRISS e NTRISS) do que aqueles que não 

necessitaram de tratamento intensivo. Entretanto, ressalta-se que os pacientes 

internados na UTI deste estudo apresentavam médias dos índices que caracterizam 

baixa gravidade do trauma, especialmente quando comparadas a outras pesquisas 

que analisaram doentes de terapia intensiva(78,96,97).   

Prever quais pacientes requerem cuidados em UTI com base em índices de  

gravidade do trauma pode auxiliar na identificação dos recursos necessários e  

representar um indicador adicional de análise dos resultados em saúde(99).  

Na avaliação do desempenho dos índices para predição de admissão dos 

pacientes na UTI, os resultados desta pesquisa mostraram que ISS (AUC 0,919) e 

NISS (AUC 0,916) apresentaram os melhores resultados em comparação aos outros 
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índices. Outras investigações(70,94) reforçam esse achado, uma vez que também 

identificaram boa capacidade preditiva dos índices anatômicos para a condição.  

Pesquisadores analisaram 1.136 vítimas de trauma atendidas em um hospital 

da Tunísia e identificaram que o NISS (AUC 0,89) e o ISS (AUC 0,91) tiveram 

melhores resultados na predição de admissão na UTI na amostra do que o SAPS II 

(AUC 0,73) e o RTS (0,58). A combinação do ISS ou do NISS com o SAPS II não 

melhorou a capacidade preditiva dos índices(70).  

Investigação publicada em 2005 que analisou aproximadamente 24 mil 

pacientes admitidos em Centros de Trauma de Quebec, Canadá, mostrou que NISS 

(AUC 0,839) e ISS (AUC 0,843) foram equivalentes na discriminação dos doentes 

admitidos na UTI; entretanto, o NISS teve melhor calibração para esse desfecho(94).  

Outra variável desfecho de interesse desta pesquisa foi a mortalidade dos 

pacientes na UTI. Dos 106 pacientes que receberam tratamento intensivo, seis 

evoluíram a óbito na unidade.  

Apesar de não haver diferença entre os grupos (sobreviventes e não 

sobreviventes na UTI) em relação à idade e causa externa, observou-se que os 

doentes que morreram eram mais velhos do que os sobreviventes e, em sua maioria, 

vítimas de queda. Pesquisadores brasileiros encontraram resultados semelhantes 

quanto à idade e causa externa na análise de 200 traumatizados internados em 

UTI(96); entretanto, com diferenças significativas entre sobreviventes e não 

sobreviventes em relação a essas variáveis.  

Por outro lado, estudo realizado no Irã(98) identificou que os doentes 

traumatizados que morreram na UTI tinham idade média (37,21 anos) semelhante aos 

sobreviventes (37,03). Em relação à causa externa, essa análise comparativa não foi 

realizada no estudo.  

Quanto aos índices de gravidade do trauma (NTS, mREMS, ISS, NISS, TRISS, 

NTRISS, BISS e BNISS), observou-se diferença significativa entre os grupos  

(sobreviventes e não sobreviventes na UTI), com maior gravidade entre os doentes 

que morreram na unidade crítica. Resultados semelhantes foram encontrados em 

outras pesquisas que analisaram pacientes na UTI em relação aos índices ISS(98), 

NISS(96) e TRISS(98). Pesquisadores(98) identificaram que o RTS também diferiu entre 

doentes traumatizados segundo desfecho clínico na UTI, mas esse resultado não foi 

encontrado nesta pesquisa.  
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Por fim, os achados deste estudo mostraram que os índices NISS (AUC 0,949), 

TRISS (AUC 0,909), NTRISS (AUC 0,967), BISS (AUC 0,902) e BNISS (AUC 0,976) 

apresentaram excelente desempenho na predição de mortalidade dos pacientes na 

UTI e, na comparação dos valores de AUC, não houve evidência de diferença 

significativa entre eles.   

Estudo espanhol(78) analisou a capacidade preditiva do TRISS para mortalidade 

de vítimas de trauma na UTI e identificou valor de AUC de 0,887 para traumas 

contusos e 0,919 em traumas penetrantes, valores próximos aos desta pesquisa.  

A comparação do desempenho do TRISS (AUC 0,806) em relação ao APACHE 

III (AUC 0,797) na predição de mortalidade em UTI mostrou que os índices 

apresentaram a mesma acurácia e os autores indicam a aplicação do TRISS para 

avaliar esse desfecho, uma vez que o índice considera as características do 

mecanismo do trauma e a gravidade das lesões(98).  

A escassez de estudos na literatura não permitiu uma discussão mais 

aprofundada dos dados de forma comparativa com a produção científica, pois, nos 

últimos anos, a maioria das investigações analisou mortalidade hospitalar das vítimas 

de trauma, e pouco se abordou sobre o comportamento dos índices para outros 

desfechos, como admissão e mortalidade em UTI. Entretanto, observa-se as 

recorrentes tentativas de se melhorar a assertividade dos índices e adaptá-los às 

diferentes realidades, comprovadas pela elevada quantidade de propostas de índices 

disponíveis na literatura(21). 

Na aplicação dos resultados deste estudo, algumas limitações devem ser 

consideradas: os dados foram coletados em um único centro privado de referência 

para trauma na cidade de São Paulo, trazendo possíveis restrições na generalização 

dos resultados; a ausência dos dados dos valores da gasometria arterial na admissão 

dos pacientes na emergência não permitiu que o cálculo dos índices BISS e BNISS 

fosse realizado na casuística como um todo, ficando restrito apenas aos doentes 

internados na UTI; a coleta retrospectiva dos dados dos prontuários dos pacientes e, 

em alguns casos, a presença de registros incompletos impediram uma busca mais 

pormenorizada de algumas informações e outras variáveis; e o número reduzido de 

casos de óbito na UTI pode ter influenciado o resultado do desempenho dos índices 

na predição da mortalidade.   

Por fim, sugerem-se como futuras propostas a ampliação deste estudo para 

outros hospitais vinculados a RATSS e a avaliação de outros desfechos das vítimas 
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de trauma atendidas em instituições privadas, uma vez que esse tipo de atendimento 

tende a crescer exponencialmente nos próximos anos.  
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7 CONCLUSÃO 

A análise das 747 vítimas de trauma atendidas no hospital privado entre 2014 

e 2017 permitiu as seguintes conclusões: 

 

7.1 QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES 

 Houve predomínio de pacientes do sexo feminino (52,5%), com idade média 

de 51,5 (±21,3) anos. O mecanismo de trauma contuso (89,4%) prevaleceu na 

casuística e as quedas (36,1%) foram a causa externa mais frequente, seguidas das 

exposições a forças mecânicas animadas (33,9%). A maioria das vítimas (82,6%) não 

recebeu atendimento pré-hospitalar. 

Os valores médios do RTS, NTS e mREMS foram 7,8 (±0,3), 10,5 (±0,5) e 2,1 

(±2,3), respectivamente. A maioria dos pacientes apresentou trauma leve segundo o 

ISS (média 3,4±5,5; 77,8% com ISS <16) e o NISS (média 4,3±7,1; 73,5% com NISS 

<16). A média da Ps indicada pelos índices TRISS e NTRISS superou 98,0%. Quanto 

aos valores do BISS e BNISS, calculados na admissão dos pacientes na UTI, 

identificou-se que o BNISS apresentou menor média (78,8%) de Ps que o BISS 

(82,9%). 

 Após o atendimento no PSA, a maioria dos pacientes (72,3%) teve alta 

hospitalar. Um total de 106 pacientes foi admitido na UTI e o tempo médio de 

permanência na unidade foi de 6,2 (±9,0) dias. Seis doentes evoluíram a óbito na UTI 

e a maioria dos internados (92,3%) recebeu alta hospitalar.  

 

7.2 QUANTO A CAPACIDADE PREDITIVA DOS ÍNDICES DE GRAVIDADE 

PARA ADMISSÃO DOS PACIENTES NA UTI 

 Houve diferença significativa (p<0,050) entre os grupos (pacientes admitidos 

versus não admitidos na UTI) em relação às variáveis sexo, idade, mecanismo do 

trauma, causa externa de morbidade e mortalidade, atendimento pré-hospitalar e 

gravidade segundo RTS, NTS, mREMS, ISS, NISS, TRISS e NTRISS. A média dos 

valores de todos os índices de trauma expressaram maior gravidade nos doentes 

internados na UTI.  

 Os índices ISS (AUC 0,919) e NISS (AUC 0,916) apresentaram melhor 

capacidade preditiva para admissão dos pacientes na UTI e, na análise comparativa 

dos valores da AUC desses índices, identificou-se semelhança entre eles (p=0,380). 
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7.3 QUANTO À CAPACIDADE PREDITIVA DOS ÍNDICES DE GRAVIDADE 

PARA MORTALIDADE DOS PACIENTES NA UTI 

A análise comparativa dos grupos (100 sobreviventes e 6 não sobreviventes na 

UTI) mostrou diferença significativa (p<0,050) entre eles apenas em relação aos 

índices NTS, mREMS, ISS, NISS, TRISS, NTRISS, BISS e BNISS, com maior 

gravidade no grupo de pacientes que morreram na terapia intensiva.  

Os índices NISS (AUC 0,949), TRISS (AUC 0,909), NTRISS (AUC 0,967), BISS 

(AUC 0,902) e BNISS (AUC 0,976) apresentaram excelente desempenho na predição 

de mortalidade dos pacientes na UTI e, na comparação dos valores de AUC, não 

houve evidência de diferença significativa entre eles. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A preocupação com a qualidade no atendimento ao doente traumatizado ainda 

é imatura na sociedade brasileira quando comparada a outros países. O cálculo de 

índices de gravidade do trauma é pouco aplicado nas instituições de saúde, embora 

seja percebido como uma ação importante e necessária para avaliação da qualidade 

da assistência.  

As instituições hospitalares que atendem a rede de saúde suplementar têm 

buscado suprir essa necessidade em resposta aos processos de acreditação e 

transparência no atendimento ao traumatizado. Para as instituições privadas que têm 

a intenção de se tornarem Centros de Trauma, o índice de gravidade do trauma pode 

representar uma importante ferramenta de negociação financeira, principalmente 

entre o hospital e as operadoras de saúde. Contudo, os poucos estudos sobre o tema 

publicados em nosso país dificultam a escolha do índice de gravidade do trauma mais 

assertivo para diferentes desfechos. 

Nesse contexto, esta pesquisa é inovadora, pois foi pioneira na avaliação da 

capacidade preditiva dos índices de trauma para admissão e mortalidade na UTI de 

pacientes atendidos em hospital privado. Os resultados do estudo possibilitaram 

identificar que o escore ISS ou NISS pode auxiliar no processo decisório sobre o 

encaminhamento do doente à UTI. Para predição de mortalidade na terapia intensiva, 

a aplicação do NISS ou de qualquer um dos índices mistos analisados torna-se viável.  

Por fim, calcular um índice de gravidade do trauma é mais do que apenas 

transformar em números a probabilidade de um doente necessitar de cuidados 

intensivos ou de morrer, entre outros desfechos, pois representa uma ferramenta 

valiosa que reflete a qualidade dos serviços de saúde e direciona as instituições na 

busca de uma assistência que zele pela segurança do cuidado ao traumatizado. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PACIENTE E CÁLCULO DOS ÍNDICES DE TRAUMA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nº COLETA:                    ATENDIMENTO: PRONTUÁRIO: INICIAIS DO PACIENTE: 

IDADE: 
SEXO: F (  ) M (  ) 

DATA E HORA DO TRAUMA:  
____ / _____ / _____ às ____ h ____min 

DATA E HORA DA ADMISSÃO HOSPITALAR: 
____ / _____ / _____ às ____ h ____min 

CAUSA EXTERNA: _______________________________________________________________ MECANISMO DO TRAUMA: contuso (   )    penetrante (   )                  

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: Não (   )   Sim (   )  Tipo: ____________________________________________ 

SINAIS VITAIS NA ADMISSÃO HOSPITALAR 

ECGl:            PAS:                         mmHg FR:                            irpm FC:                  bpm SpO2:                 

DESTINO APÓS ATENDIMENTO NO PSA 

UI (     )    UTI (     )     CC (     )     UCE (     )    UTI  (    )   ALTA HOSPITALAR (     )   OUTRO: ____________________________________ 

DADOS DA INTERNAÇÃO 

DATA E HORA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR:  
 

DATA E HORA DA INTERNAÇÃO NA UTI:  VALOR BE NA ADMISSÃO DA UTI: 

DATA E CONDIÇÃO DE SAÍDA DA UTI: _____ / _____ / _____              (     ) SOBREVIVENTE   (     ) NÃO SOBREVIVENTE  

DATA E DESTINO APÓS INTERNAÇÃO HOSPITALAR: _____ / _____ / _____          
ALTA (     ) TRANSFERÊNCIA (    ) LOCAL: ___________________________________    ÓBITO (    )    OUTROS: ____________________________________  

ESCORE RTS:  ESCORE NTS: ESCORE mREMS: 

CÁLCULO DO AIS / ISS / NISS 

REGIÃO 
CORPÓREA 

DESCRIÇÃO DAS LESÕES 
CÓDIGO 

AIS 
GRAVIDADE DA 

LESÃO 
CÓDIGO 

AIS 
GRAVIDADE DA 

LESÃO 
ISS NISS 

CABEÇA E 
PESCOÇO 

 
 

      

FACE 
 
 

      

TÓRAX 
 
 

      

ABDOME OU 
CONTEÚDO 

PÉLVICO 

 
 

      

EXTREMIDADES OU 
CINTURA PÉLVICA 

 
 

      

SUPERFÍCIE 
EXTERNA 

 
 

      

TOTAL  

ESCORE TRISS ESCORE NTRISS ESCORE BISS ESCORE BNISS 

Legenda: AIS – Abbreviated Injury Score, BISS – Base-deficit Injury Severity Score, BNISS – Base-déficit New Injury Severity Score, CC – Centro Cirúrgico, ECGl – Escala de Coma de Glasgow, F – Feminino, FC – Frequência Cardíaca, FR – 
Frequência Respiratória, ISS – Injury Severity Score, M – Masculino, mREMS – Modified Rapid Emergency Score, NISS – New Injury Severity Score, NTRISS – New Trauma and Injury Severity Score, NTS – New Trauma Score, PAS – Pressão 
Arterial Sistólica, PSA – Pronto Socorro Adulto, RTS – Revised Trauma Score, SpO2 – Saturação de Oxigênio Periférica, TRISS – Trauma and Injury Severity Score, UCE – Unidade de Cuidados Especiais, UI – Unidade de Internação, UTI – 
Unidade de Terapia Intensiva 
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APÊNDICE B – FICHA PARA REGISTRO DA DESCRIÇÃO DAS LESÕES PARA CÁLCULO DA AIS 

DESCRIÇÕES DAS LESÕES 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL 

SAMARITANO LTDA 
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ANEXO 1 (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO 1 (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO 2 

TERMO DE COMPROMISSO DO INVESTIGADOR PRINCIPAL 
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ANEXO 3 

        TERMO DE SIGILO 

 

 

 

 


