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“ Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. ” 

(Bíblia, Salmos, 126:3)



Lima, KP. Índices de gravidade em vítimas de trauma internadas em unidade de 

terapia intensiva [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de 

São Paulo; 2018. 

RESUMO 

Introdução: Trauma é um amplo problema de saúde pública que tem graves 

consequências. Quantificar a gravidade das vítimas tem sido um pré-requisito para 

tomar decisões no seu tratamento, planejar a assistência e qualificar os serviços 

envolvidos no atendimento. São muitos os indicadores de gravidade que podem ser 

utilizados para as vítimas de trauma: os específicos para esse tipo de ocorrência, os 

elaborados para indivíduos atendidos em serviços de emergência e, nos casos 

graves e encaminhados para unidades de terapia intensiva (UTI), os índices próprios 

para os pacientes dessas unidades. Vítimas de trauma são frequentes em UTI e o 

risco de morrer as qualifica como um grupo em que a gravidade clínica é de grande 

interesse. Há, no entanto, o desafio da escolha de um adequado instrumento para 

esse fim. Na literatura, o Revisited Trauma Score (RTS), o Rapid Emergency 

Medicine Score (REMS), o Modified Rapid Emergency Medicine Score (mREMS) e o 

Simplified Acute Physiology Score III (SAPS III) têm se destacado como indicadores 

de base fisiológica para estimar gravidade de vítimas de trauma, de pacientes 

admitidos em serviços de emergência e na UTI. Objetivos: Identificar a capacidade 

preditiva de mortalidade desses quatro índices em vítimas de trauma internadas em 

UTI e comparar seu desempenho. Método: Trata-se de um estudo descritivo 

correlacional que analisará as relações entre mortalidade e os índices de gravidade, 

RTS, REMS, mREMS e SAPS III. O local de estudo foi uma UTI especializada no 

atendimento de emergências cirúrgicas e trauma de hospital referência para 

atendimento de traumatizados na cidade de São Paulo. A fonte básica de 

informações foi um banco de dados de investigação sobre vítimas de trauma em 

UTI. A Receiver Operating Characteristic (curva ROC) foi aplicada para identificar a 

capacidade preditiva de mortalidade dos índices e o intervalo de confiança de 95% 

da área sob a curva (AUC) foi utilizado para comparar os resultados. Resultados: A 

casuística foi composta por 182 vítimas, 90,7% dos casos foram contusos, 66,5% 

tiveram tratamento cirúrgico e as mortalidades na UTI e hospitalar da casuística 

foram de 15,9% e 19,2%, respectivamente. Para mortalidade em UTI de vítimas de 
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trauma contuso, as AUC variaram entre 0,672 e 0,738; melhores resultados foram 

observados nas análises de



pacientes cirúrgicos (AUC de 0,747 a 0,811) e piores nos demais (AUC de 0,528 a 

0,612). Esses resultados foram similares quando analisada a mortalidade hospitalar. 

O RTS/PS, REMS, mREMS e SAPS III não diferiram significativamente quando 

comparados em relação à capacidade preditiva de mortalidade em UTI e hospitalar. 

Casos de traumatismos penetrantes apresentaram menor gravidade em relação aos 

contusos e tiveram somente uma morte durante a internação hospitalar. Conclusão: 

Houve uma capacidade discriminativa moderada do RTS/PS, REMS, mREMS e 

SAPSIII quando vítimas de trauma contuso foram analisadas, havendo melhora na 

performance dos índices quando somente pacientes cirúrgicos foram analisados. O 

poder para discriminar mortos e sobreviventes do RTS/PS, REMS, mREMS e SAPS 

III foi similar em todas as análises realizadas. 

Palavras-chave: trauma; ferimentos e lesões; índices de gravidade da doença; 

mortalidade; prognóstico.



Lima, KP. Índices de gravidade em vítimas de trauma internadas em unidade de 

terapia intensiva [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de 

São Paulo; 2018. 

ABSTRACT 

Introduction: Trauma is a broad public health problem with serious consequences. 

Quantifying the severity of victims has been a prerequisite for making treatment 

decisions, planning care, and qualifying services involved in care. There are many 

indicators of severity that can be used for victims of trauma: those specific for this 

type of occurrence, those elaborated for individuals treated in emergency services, 

and the indices related to patients sent to intensive care units (ICU). Trauma victims 

are frequent in ICUs, and the risk of dying qualifies them as a group in which clinical 

severity is of great interest. There is, however, the challenge of choosing an 

appropriate instrument for this purpose. In the literature, Revisited Trauma Score 

(RTS), Rapid Emergency Medicine Score (REMS), Modified Rapid Emergency 

Medicine Score (mREMS) and Simplified Acute Physiology Score III (SAPS III) have 

emerged as physiological basis indicators to estimate severity of trauma victims, 

regarding to patients admitted to emergency services and in the ICU. Objectives: To 

identify the predictive capacity of mortality of these four indices in ICU trauma victims 

and to compare their performance. Method: This is a descriptive, correlational study 

that will analyze the relationships between mortality and severity indexes, RTS, 

REMS, mREMS and SAPS III. The study site was a specialized ICU in the 

emergency room care at a referral hospital for trauma care in the city of São Paulo. 

The basic source of information was a database of research on ICU trauma victims. 

The Receiver Operating Characteristic (ROC curve) was applied to identify the 

predictive mortality capacity of the indices, and the 95% confidence interval of the 

area under the curve (AUC) was used to compare the results. Results: The sample 

consisted of 182 victims, 90.7% of cases were related to blunt trauma, 66.5% were 

submitted to surgical treatment, and mortality in the ICU and hospital was 15.9% and 

19.2%, respectively. For ICU mortality of blunt trauma victims, AUC ranged from 

0.672 to 0.738; better results were observed in the analyzes of surgical patients 

(AUC 0.747-0.811) and worse results were seen in the others (AUC 0.528-0.612). 

These results were similar when analyzing hospital mortality. RTS/PS, REMS, 
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mREMS and SAPS III did not differ significantly when compared to the predictive 

capacity of mortality in ICU and hospital.



Cases of penetrating trauma were less severe in relation to contusions and had only 

one death during hospitalization. Conclusion: There was a moderate discriminating 

ability of RTS/PS, REMS, mREMS and SAPS III when blunt trauma victims were 

analyzed, with an improvement in performance indexes when surgical patients alone 

were analyzed. The power of RTS/PS, REMS, mREMS and SAPS III to discriminate 

between deaths and survivors was similar in all analyzes. 

Keywords: trauma; wounds and injuries; disease severity indices; mortality; 

prognosis 
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1. INTRODUÇÃO 

  O trauma é considerado um grave e amplo problema de saúde pública em 

todas as sociedades do mundo1. Muitas vezes as vítimas dessas ocorrências 

apresentam grandes lacerações e contusões que podem levar à morte rapidamente2 

ou a condições precárias de sobrevida. Por isso, sua gravidade é uma preocupação 

frequente no contexto da saúde1. 

 Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a cada ano, cerca de 5,8 

milhões de pessoas morrem vítimas do trauma em todo o planeta, 32% a mais que a 

soma dos óbitos por malária, síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e 

tuberculose. Isso corresponde a 10% de todas as causas de morte e, se não houver 

ações de intervenção, prevê-se que este dado crescerá até o ano de 2030. As 

vítimas comumente são crianças, jovens e adultos jovens3. 

 No Brasil, os acidentes e as violências posicionam-se como quarta causa de 

morte na população geral4. Esses agravos geram grande impacto sobre a saúde, 

provocando lesões, causando adoecimento ou mortes5.  

 Para a Organização Mundial da Saúde, acidentes e violências são 

reconhecidos como causas externas, por meio da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde6. Segundo dados do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), em 

2005 ocorreram 127.633 óbitos por causa externa no Brasil7; já em 2015, a 

mortalidade segundo essa ocorrência foi de 152.136 casos8, totalizando um aumento 

de 19% em apenas uma década, enquanto que o crescimento populacional no 

período foi de 11%9.  

 Dados do DATASUS dos últimos 20 anos ainda apontam as causas externas 

como as principais responsáveis pelos óbitos na faixa etária de 1 a 49 anos. Em 

2016, 70% das mortes entre 15 e 29 anos de idade ocorreram por trauma10. 

 A garantia do melhor atendimento à vítima de trauma depende da eficiência 

de todos os profissionais envolvidos em seu cuidado, desde o atendimento na cena 

do trauma, assegurando manutenção ou melhora da condição da vítima e 

deslocamento rápido e seguro, com a devida regulação de vagas das unidades de 



25 
 

 
 

saúde que irão recebê-la, até o completo tratamento em ambiente intra-hospitalar, 

que será concluído com a reabilitação e inserção desse indivíduo na sociedade2. 

 É necessário que os profissionais envolvidos em todas essas etapas tenham 

conhecimento da gravidade do quadro clínico do traumatizado para tomar condutas 

imediatas de intervenção e triagem2. Nesse sentido, foram desenvolvidos os 

sistemas de escore10, comumente chamados na literatura de índices de gravidade2. 

Esses sistemas baseiam-se, em geral, em dados reais de grupos de pacientes que 

tiveram o desfecho da doença estabelecido e, portanto, podem indicar o provável 

prognóstico de novos doentes. 

Esses índices são utilizados para comparar os resultados dentro de um ou 

entre vários serviços de saúde, permitindo alertar sobre condutas inadequadas e 

desfechos inesperados diante de casos de similar gravidade. Permitem também, 

com essas comparações, avaliar a qualidade do cuidado fornecido por diferentes 

hospitais ou serviços, visto que possibilitam comparar casuísticas de similar 

gravidade com base na premissa de que o tipo de desfecho esperado depende 

desse parâmetro11-12. 

 Os índices, além de auxiliarem a avaliação do cuidado fornecido por 

diferentes serviços, podem também permitir a identificação de mudanças no 

desempenho de um mesmo serviço ao longo do tempo11.  

 Além disso, as empresas que custeiam os serviços de saúde podem 

empregar as taxas de mortalidade ajustadas pela gravidade como um critério para 

escolha dos prestadores de serviços em saúde. As informações de desempenho 

podem gerar o processo de acreditação por agências externas11. 

 Mais um benefício resultante da aplicabilidade dos índices de gravidade é que 

podem funcionar como ferramentas para avaliar o impacto de tratamentos 

alternativos ou modificações organizacionais, a fim de promover ações de melhoria 

na qualidade da assistência hospitalar11-12. 

 Do ponto de vista de recursos materiais e humanos, esses instrumentos de 

medida de gravidade podem auxiliar a programar o tipo e a quantidade de cuidado, 

podendo contribuir para a previsão das necessidades estruturais para a assistência 

requerida pelos doentes11-12
. 
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  No campo da ciência, os resultados dos índices e suas previsões de 

mortalidade podem ajudar a responder questões de pesquisa em conjunto com o 

desfecho das internações e contribuir na estratificação de pacientes para alocar 

casos em grupos experimentais e controles de estudos clínicos12. 

 Os índices de gravidade podem ser genéricos ou específicos para 

determinadas enfermidades e ser aplicados em pesquisas ou em casos individuais. 

Tratando-se da avaliação de vítimas de acidentes ou violências, utilizam-se os 

índices de gravidade do trauma. Esses índices são instrumentos de pontuação, 

desenvolvidos com uma linguagem uniforme para avaliar variações fisiológicas, a 

gravidade das lesões anatômicas e a probabilidade de sobrevida (PS) dos 

traumatizados13.  

  Nos Descritores em Ciências da Saúde, o termo “índices de gravidade do 

trauma” é determinado como “sistemas para avaliar, classificar e codificar lesões”14. 

Porém, nem todos apresentam essa especificidade. Alguns trazem dados 

fisiológicos na base de sua composição, definidos, portanto, mais adequadamente, 

como “classificações numéricas vinculadas a uma ou mais características do trauma 

ou das vítimas, determinantes do resultado clínico observado no paciente”12. 

  Desta forma, os escores são a representação numérica da gravidade nos 

índices e apresentam relação com a probabilidade de sobrevivência das vítimas13. 

  No trauma, esses indicadores de gravidade podem ser classificados em 

sistema de triagem ou de avaliação prognóstica, com base em dados anatômicos, 

fisiológicos ou mesmo mistos (índices que usam informações fisiológicas e 

anatômicas, além de outros dados como mecanismo do trauma e idade)11-12.  

 Alguns desses sistemas de pontuação são considerados fáceis de usar e 

informam a equipe de saúde sobre a gravidade do trauma, ajudando-a a decidir o 

fluxo dos pacientes nos serviços de saúde. Sua aplicação pode ser na cena, antes 

que o paciente chegue ao hospital, para decidir o nível da instituição hospitalar ao 

qual ele deve ser enviado, e para a tomada de decisões clínicas quando o paciente 

chega ao serviço de emergência12,16.  

 Os índices que se baseiam em lesões anatômicas consideram os danos 

ocorridas no momento do trauma, analisam o local da lesão, seu tipo e extensão, 

são estáticos. Esses escores habitualmente não são calculados precocemente, pois 
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o diagnóstico de todas as lesões e sua dimensão podem não estar completamente 

definidos até próximo à alta hospitalar da vítima12.  

 Os índices fisiológicos, por sua vez, são dinâmicos, em razão das constantes 

mudanças no quadro clínico das vítimas. Avaliam as respostas fisiológicas ao 

trauma, medidas principalmente pelos sinais vitais e nível de consciência. Em virtude 

da possibilidade de imediata aplicação, são usados para triagem no local da 

ocorrência, mas também em outros momentos da assistência intra-hospitalar12.   

 Os índices de gravidade do trauma são importantes para a prevenção de 

lesões e para o atendimento às vítimas de causas externas. Suas vantagens vão 

desde facilitar a comunicação referente ao nível de gravidade do trauma; possibilitar 

prever morbidade e mortalidade; oferecer subsídios para previsão de recursos; 

permitir comparar métodos terapêuticos; melhorar a qualidade da assistência; 

auxiliar na estimativa de gastos da assistência e auxiliar a triagem (pré e intra-

hospitalar). Além disso, contribuem para a elaboração de programas de prevenção 

de acidentes e a criação de equipamentos de segurança12,15
. 

 Esses índices acrescentam aos dados epidemiológicos das vítimas sua 

gravidade, informação essencial para o planejamento das ações de prevenção 

populacional, e permitem estabelecer relações entre tipos e gravidade das lesões e 

mecanismo do trauma, subsídios para a criação de equipamentos e outras medidas 

de segurança12. 

 Existem, atualmente, vários índices de gravidade do trauma descritos na 

literatura. A exatidão quanto à definição da gravidade do quadro clínico que eles 

fornecem tende a interferir na PS da vítima, visto que a gravidade do trauma é 

utilizada em protocolos de atendimento2.  

 Entre os mais utilizados índices de gravidade específicos de trauma observa-

se o Revisited Trauma Score (RTS), uma evolução do Trauma Score, desenvolvido 

em 1989. É um instrumento classificado como fisiológico por levar em consideração 

os parâmetros das funções vitais do paciente e o escore da Escala de Coma de 

Glasgow (ECGl). Sua aplicabilidade é considerada fácil15, além de ser um dos 

índices mais aceitos pela comunidade científica12
. 

 Quando utilizado como índice prognóstico, o RTS é calculado utilizando-se 

coeficientes que são provenientes de análise de regressão logística aplicada na 
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ampla base de dados Major Trauma Outcome Study12. Quanto maior o valor final, 

melhor será o prognóstico, sendo possível estimar com esse escore a probabilidade 

de sobrevida de uma vítima de trauma16.  

 Quando as vítimas de trauma estão em serviços de emergência, além dos 

sistemas de pontuação da gravidade do trauma, podem ser aplicados os índices 

específicos para esses serviços. Nessa fase do atendimento, eles possuem 

importante papel para estabelecer condutas, acionar a equipe médica adequada 

para o suporte da vítima e informar a família sobre a gravidade da condição do 

paciente no estágio inicial17
. 

 O Rapid Emergency Medicine Score (REMS)18 é um indicador de gravidade 

fisiológico utilizado na emergência que foi derivado do Acute Physiologic and 

Chronic Health Evaluation II (APACHE II). Diferente desse indicador de gravidade, o 

REMS requer uma avaliação rápida e permite cálculo imediato, sem uso de exames 

laboratoriais18. Além disso, foi validado em diferentes locais com vários grupos de 

pacientes20.   

 O REMS requer parâmetros acessíveis21,22, avaliados na admissão da maioria 

dos pacientes dos serviços de emergência. Não causa desconforto ao paciente, o 

custo para sua aplicabilidade é baixo e pode ser calculado imediatamente após a 

admissão da vítima no serviço de emergência. Foi considerado confiável em estudos 

científicos e um forte preditor de mortalidade para a população de trauma18,19
. 

 Ainda que os estudos tenham considerado o uso do REMS adequado para 

vítimas de trauma, pesquisadores entenderam que o escore deveria ser ajustado 

para melhor predizer a mortalidade desses pacientes. Foi desenvolvido então o 

Modified Rapid Emergency Medicine Score (mREMS), publicado em 201723. 

 Para validação dessa nova versão do índice, comparou-se o seu desempenho 

para predizer mortalidade hospitalar com o RTS, Injury Severity Score (ISS), 

Mechanism, Glasgow Coma Score, Age, Pressure Score (MGAP) e Shock Index 

(SI). Os resultados mostraram que o mREMS forneceu previsões precisas para a 

mortalidade intra-hospitalar, superando o ISS e o SI e igualando-se ao RTS e 

MGAP.  Em consequência, tem sido considerado uma ferramenta simples, objetiva e 

de valor no cenário de emergência23
. 
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 Ao serem internadas no hospital, vítimas de trauma grave, admitidas no 

pronto-socorro, são encaminhadas para a UTI. Índices de gravidade da doença 

estão sendo cada vez mais aplicados em pacientes internados nesse setor 

hospitalar, em virtude da sua importância na avaliação de desempenho da unidade e 

da eficiência do tratamento realizado24.  

 Na prática clínica em terapia intensiva, há duas principais categorias desses 

sistemas. Uma delas são os instrumentos que enfocam as disfunções orgânicas, a 

fim de fornecer informações objetivas da extensão e da gravidade da disfunção dos 

órgãos12. 

 A outra categoria, a principal, é o modelo que demonstra o prognóstico de 

gravidade da doença. Esses sistemas se baseiam em dados fisiológicos, doenças 

prévias e informações sobre a doença atual para então prever a probabilidade de 

morrer12. 

 Para avaliar a gravidade de pacientes de UTI, estudos têm aplicado o 

Simplified Acute Physiology Score III (SAPS III)25, um sistema uniformizado e aceito 

internacionalmente para essa finalidade26.  

 Em 1984, Le Gall e colaboradores desenvolveram o índice prognóstico Acute 

Physiologic and Chronic Health Evaluation (APACHE), considerado o mais difundido 

índice de gravidade para pacientes de UTI27. Em 1993, os mesmos autores 

realizaram a atualização do índice com o objetivo de simplificá-lo, surgindo assim o 

Simplified Acute Physiology Score (SAPS)28. Posteriormente, usando análise de 

regressão logística, esse índice foi aprimorado, originando o Simplified Acute 

Physiology Score II (SAPSII)29.  

 No entanto, vários estudos que avaliaram o desempenho prognóstico desse 

sistema identificaram que faltava calibração em vários subgrupos de pacientes com 

o uso desse índice, resultando em uma subestimativa da mortalidade em pacientes 

de baixo risco e uma superestimativa em pacientes de alto risco. Por esse motivo, 

vários pesquisadores se reuniram a fim de melhorar o desempenho prognóstico 

desse índice e um novo modelo para estimar o risco de morrer de pacientes 

criticamente doentes foi estabelecido, o SAPS III25,26. 

 Esse índice é composto de 20 diferentes variáveis facilmente mensuráveis na 

admissão do paciente na UTI. As variáveis são divididas em três partes: variáveis 
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demográficas e informações sobre o estado prévio de saúde, variáveis fisiológicas e 

categoria diagnóstica26.  

 A pontuação final é resultante da somatória das variáveis; quanto maior, mais 

grave é o estado do paciente. Quando convertida por equação da regressão 

logística, mostra a probabilidade de mortalidade hospitalar29,30.  

 É importante ressaltar que os índices de gravidade são uma parte das 

atividades no cuidado ao traumatizado em conjunto com os registros do evento 

traumático. Ambos trabalham juntos para diversas aplicações clínicas e científicas. O 

aperfeiçoamento do uso dos indicadores para mensurar a gravidade das vítimas de 

trauma é um trabalho em desenvolvimento contínuo13. Há uma grande variedade de 

índices de gravidade que podem ser utilizados na assistência às vítimas de trauma 

nos diferentes momentos do seu cuidado, porém é importante identificar aqueles 

que nos oferecem uma adequada precisão. 

Diante dos aspectos apresentados, este estudo tem o propósito de responder 

as seguintes questões: Qual o desempenho do RTS, REMS, mREMS e SAPS III em 

vítimas de trauma internadas na UTI? Dentre esses índices, quais apresentam 

melhor desempenho? 
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2. OBJETIVOS 

Este estudo sobre vítimas de trauma internadas em UTI tem como objetivos: 

 Identificar, nessas vítimas, o desempenho do RTS, REMS, mREMS e 

SAPS III para predizer mortalidade em UTI e hospitalar. 

 Comparar a capacidade preditiva de mortalidade em UTI e hospitalar 

dos índices RTS, REMS, mREMS e SAPS III. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 Foram realizadas buscas na literatura científica de publicações que 

abordassem e comparassem os índices de gravidade RTS, REMS, mREMS e SAPS 

III com base nos propósitos deste estudo. As buscas foram realizadas de fevereiro a 

junho de 2018 nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e 

Cochrane Brasil.  

 As questões norteadoras desta pesquisa foram: Após o surgimento, por quais 

mudanças os índices passaram? Com quais outros índices eles foram comparados? 

 Os nomes dos índices escolhidos neste estudo foram buscados de maneira 

isolada em cada um dos sites de busca e em conjunto com descritores selecionados 

pelos Descritores de Ciências em Saúde (DeCS): índices de gravidade do trauma, 

ferimentos e lesões, índices de gravidade de doença, mortalidade e trauma. 

 Também foi utilizado o operador booleano AND para combinar as palavras-

chave e os nomes dos índices de gravidade nas estratégias de busca com as bases 

de dados com filtro aplicado para estudos publicados entre 2013 e 2017, ou seja, 

foram consideradas as pesquisas publicadas nos últimos cinco anos. Entretanto, 

também foram incluídos nesta revisão estudos citados nos artigos inicialmente 

selecionados que foram de interesse do investigador.  

 Foram incluídos os estudos que abordassem os índices de gravidade RTS, 

REMS, mREMS e SAPS III. Não houve filtro para o idioma. Capítulos de livros, 

editoriais, séries de casos, comentários, teses e dissertações foram excluídos desta 

revisão. No primeiro momento, foi realizada análise dos títulos das pesquisas para 

selecionar os temas pertinentes ao assunto pesquisado, seguida da leitura dos 

resumos e, por fim, avaliação na íntegra dos estudos que compuseram a amostra 

final da revisão. Estudos que analisaram populações pediátricas foram excluídos. A 

Figura 1 apresenta o processo de seleção dessas pesquisas dos índices 

separadamente. 

 

 



35 
 

 
 

Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos estudos. Bases de dados LILACS, MEDLINE e 

COCHRANE Brasil. 

 

 Uma vez que o índice de gravidade mREMS foi publicado em 2017, não 

foram encontrados artigos publicados dentro da data de busca realizada, por tanto, a 

leitura destinada a este instrumento, foi somente a publicação do artigo original. 

 

RTS 

O RTS é um índice de gravidade resultante do aprimoramento do Trauma 

Score (TS), desenvolvido em 1989. É definido como um índice de gravidade 

fisiológico que tem aplicabilidade específica em vítimas de trauma, sendo um dos 

índices de gravidade mais utilizados. É um instrumento classificado como fisiológico 

por levar em consideração os parâmetros das funções vitais do paciente para seu 

cálculo. Seu uso é considerado fácil16, além de ser um dos índices mais aceitos pela 

comunidade científica13. 

O RTS é aplicado na triagem pré-hospitalar e como índice prognóstico. Para 

esta última finalidade, necessita ser calculado com coeficientes específicos11,12 

provenientes da aplicação de análise de regressão logística na ampla base de dados 

Major Trauma Outcome Study12. 

RTS 
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dados 
(n=313) 

Após a seleção 
pelo título e 

resumo foram 
lidos 80 artigos 

na íntegra 

Artigos 
inclusos 

na 
revisão: 

30 

REMS 

Artigos 
encontrad

os nas 
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dados 
(n=38) 

Após a seleção 
pelo título e 

resumo foram 
lidos 38 artigos 

na íntegra 
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revisão: 

17 

SAPS III 

Artigos 
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os nas 
bases de 

dados 
(n=237) 

Após a seleção 
pelo título e 

resumo foram 
lidos 37 artigos 

na íntegra 

Artigos 
inclusos 

na 
revisão: 

20 
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 Na literatura, esse índice tem sido comparado a diversos outros escores de 

gravidade. Nesta revisão de literatura, observou-se que o ISS e o Trauma and Injury 

Severity Score (TRISS) foram os índices mais citados nas comparações do RTS 

com outras escalas. 

 Em revisão de literatura que objetivou avaliar metodologias publicadas para 

avaliar gravidade e experiências de registros de trauma em países em 

desenvolvimento, pesquisadores notaram que o ISS foi o escore mais comumente 

utilizado, seguido pelo RTS. Segundo os autores, há poucos registros de traumas 

em países com esse perfil, e também não há consenso ou padronização quanto aos 

melhores métodos para descrever gravidade, mesmo nos países desenvolvidos que 

têm as mais antigas experiências de registros31. 

 Desejando comparar índices de gravidade tradicionais (RTS, ISS e TRISS) 

com novos índices descritos na literatura (Kampala Trauma Score – KTS, MGAP e 

Glasgow Coma Score, Age, Pressure Score – GAP), estudiosos aplicaram esses 

índices em casos do registro de trauma de São Francisco, Califórnia. Concluíram 

que o TRISS tem a melhor discriminação entres os escores avaliados. O GAP e o 

KTS tiveram resultados superiores ao RTS e ISS32.  

 Pesquisadores analisaram a probabilidade de morte, em fichas do Instituto 

Médico Legal da Turquia, de pacientes que tiveram atendimentos de saúde em um 

hospital universitário da região. Foram analisadas tanto vítimas de traumas contusos 

como penetrantes e, com base nas informações dos relatórios médico-legais, 

calculou-se o ISS, o TRISS e o RTS. Os pesquisadores identificaram que 88% da 

amostra não apresentava lesões graves que trouxessem risco à vida. O ISS foi o 

escore que apresentou maior especificidade para prever mortalidade nessa 

população33.  

 Na intenção de comparar medidas de gravidade, pesquisadores do Quênia 

aplicaram os escores RTS, ISS, KTS, MGAP, TRISS e a Escala GAP. O ISS e RTS 

apresentaram pior desempenho em comparação com os demais índices e 

apresentaram também menor calibração34
.  

 Com a finalidade de identificar o mais acurado e confiável índice de gravidade 

de trauma para classificação de risco de morbidade e mortalidade, autores 

compararam ISS, NISS, RTS e TRISS. Concluíram que todos os índices de trauma 
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avaliados foram similares para predizer mortalidade e tipo de hospitalização. ISS e 

NISS não foram bons preditores de tempo de hospitalização na UTI; no entanto, o 

TRISS apresentou bom desempenho para estimar tempo de ventilação mecânica e 

de permanência em UTI35. 

 Para avaliar a viabilidade de calcular ISS, RTS, KTS, MGAP e GAP com 

registros de trauma em países de baixa e média renda e determinar o escore mais 

acurado para predizer mortalidade hospitalar, investigadores analisaram registros de 

trauma de Mumbai, na Índia. Os resultados do estudo mostraram que havia dados 

suficientes para calcular o ISS em 73% dos pacientes; foi possível aplicar RTS e 

KTS em 35% dos casos, MGAP em 88% e GAP em 92%. A falta de registro da 

frequência respiratória (FR) em 63% dos casos foi a maior barreira para aplicar RTS 

e KTS. A AUC/ROC foi de 0,69 para ISS, 0,85 para RTS, 0,86 para KTS, 0,84 para 

MGAP e 0,85 para GAP. O ISS foi o pior preditor de mortalidade hospitalar, 

enquanto os demais índices apresentaram bom desempenho36. 

 Autores de estudo brasileiro que descreveu as etapas da implementação de 

um sistema de registro de trauma em um hospital, após alcançarem 1.000 pacientes, 

calcularam os escores RTS, ISS e TRISS. Verificaram que só foi possível aplicar o 

RTS em 31% da amostra, em razão da falta de registros que contemplassem as 

variáveis desse índice. O ISS foi aplicado em 99% da amostra, visto que os 

residentes da instituição eram treinados para coletarem as informações pertinentes a 

esse índice. Na investigação, ressalta-se a importância de a equipe médica ser 

sensibilizada quanto à importância dos registros37.  

 Com a intenção de melhoria dos resultados de atendimentos aos 

traumatizados da Índia, pesquisadores validaram alguns índices de gravidade, na 

medida em que há poucas análises desses instrumentos em países de baixa renda. 

Compararam os índices fisiológicos RTS e KTS com os índices anatômicos ISS e 

NISS, e misto, TRISS. Identificaram que, dentre os índices fisiológicos, o RTS foi o 

que demonstrou maior capacidade preditiva para mortalidade, além de ter menos 

variáveis em seu cálculo. Na mortalidade, os dois índices fisiológicos apresentaram 

melhor discriminação e qualidade de ajuste quando comparados aos anatômicos e 

misto. Para todos os índices, a capacidade de prever mortalidade nas primeiras 24 

horas de internação (precoce) foi melhor que a mortalidade tardia38.  
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 Considerando as dificuldades do acesso à saúde no Malawi e o peso das 

doenças traumáticas que ocorre nessa região, pesquisadores desenvolveram um 

estudo visando contribuir para a criação de protocolos de atendimento ao perfil de 

pacientes dessa localidade. Nesse estudo, avaliaram KTS e RTS como indicadores 

de gravidade. Ambos foram significativamente associados à necessidade de 

internação, mortalidade e permanência hospitalar em análise de regressão logística. 

Porém, eles não foram bons preditores para permanência hospitalar (AUC/ROC de 

0,5) e admissão hospitalar (AUC/ROC de 0,62 para KTS e 0,55 para RTS), mas 

apresentaram bom desempenho para mortalidade39.  

Pesquisadores da Romênia analisaram a acurácia da ECGl, RTS e APACHE 

II em uma casuística de 105 pacientes politraumatizados admitidos em serviço de 

emergência. Os resultados mostraram que o APACHE II teve a melhor sensibilidade 

(0,88), especificidade (0,90) e acurácia (0,90) na previsão de mortalidade. O RTS 

apresentou valores de sensibilidade (0,81), especificidade (0,88) e acurácia (0,85) 

próximos ao APACHE II, e a ECGl apresentou sensibilidade de 0,75, especificidade 

de 0,84 e acurácia 0,83. Os autores concluíram que o APACHE II foi o melhor 

sistema de pontuação; no entanto, consideram que a associação dos três escores 

oferece melhor previsão do prognóstico dos pacientes40.  

 Estudo do tipo coorte prospectiva realizado no Irã, que acompanhou 

pacientes com traumatismo cranioencefálico no pré-hospitalar e serviço de 

emergência, concluiu que o RTS foi melhor preditor de mortalidade hospitalar 

quando comparado com ISS, TRISS e National Early Warning Score (NEWS). Os 

autores desse estudo ressaltaram que o RTS é uma boa ferramenta para triagem de 

pacientes com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave em atendimento de 

emergência hospitalar41.  

 Estudo elaborado para avaliar e comparar o RTS e o Worthing Physiological 

Score (WPSS) concluiu que ambos tiveram boa concordância entre taxa de 

mortalidade estimada e observada, porém o WPSS teve melhor desempenho na 

predição de mortalidade e incapacidades severas. Os autores ressaltaram que cada 

um desses sistemas possui vantagens e limitações específicas, sendo o RTS um 

instrumento simples para estimar gravidade do trauma42.  

 Para identificar o melhor índice de gravidade do trauma em vítimas graves 

atendidas no pré-hospitalar, pesquisadores compararam o poder preditivo de 
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mortalidade do RTS-Triagem, MGAP e TRISS. Nos resultados, o MGAP mostrou 

melhor valor prognóstico que o RTS e foi considerado superior ao TRISS, visto que 

esse índice requer dados disponíveis apenas no intra-hospitalar. Autores apontam 

que o MGAP supera o RTS porque considera a idade e o mecanismo do trauma em 

seu cálculo43. 

 Pesquisadores que realizaram uma análise dos dados do registro de trauma 

de Navarra, região do norte da Espanha, e mediram a gravidade das vítimas por 

meio do RTS, RTS-Triagem, ISS e NISS, verificaram que idade, comorbidades, RTS 

hospitalar e NISS são preditores significativos de morte após trauma. O RTS e o 

RTS-Triagem mostraram capacidade preditiva para mortalidade semelhante quando 

aplicados no hospital. Segundo os autores, o ambiente hospitalar é mais adequado 

para aplicação dos índices, pois as condições fisiológicas dos pacientes em 

ambiente hospitalar são mais confiáveis como parâmetro. Ainda assim, ponderam 

que o RTS-Triagem é útil, pois fornece informações importantes para direcionar de 

maneira eficaz os pacientes ao centro que melhor se enquadra a sua gravidade44.  

 Quanto à aplicabilidade do RTS para triagem, pesquisadores do Reino Unido 

concluíram que esse escore contribuiu para que médicos júnior decidissem por 

acionar médicos sênior para o atendimento, conduta que favorece o tratamento de 

vítimas graves45. 

 Considerando as primeiras 24 horas de internação como a janela em que 

ocorre a mortalidade precoce em pacientes com trauma pélvico, estudo retrospectivo 

avaliou dados de trauma registrados ao longo de uma década, a fim de identificar 

preditores de mortalidade precoce versus tardia. Esse estudo teve resultados que 

indicaram o RTS como um bom preditor de mortalidade precoce em ambiente 

hospitalar, porém o ISS foi preditor de mortalidade precoce e tardia nesse grupo de 

pacientes46.  

 Pesquisadores da Eslovênia que analisaram preditores de mortalidade em 

pacientes com trauma contuso obtiveram resultados que mostraram que o RTS, bem 

como ISS, idade, níveis de lactato, entre outras variáveis, estão associados ao 

aumento da mortalidade. Sobreviventes e não sobreviventes diferiram 

significativamente em relação a suas condições fisiológicas avaliadas pelo RTS47.  



40 
 

 Com o objetivo de avaliar fatores relacionados com infecção e mortalidade em 

pacientes com fraturas pélvicas abertas e lesões retais, pesquisadores aplicaram o 

RTS e o ISS nesse grupo de pacientes. Concluíram que RTS ≤8 pode ser usado 

para predizer desfechos desfavoráveis em pacientes com esse perfil48.  

 Buscando identificar fatores associados aos desfechos de pacientes adultos 

que sofreram lesões pancreáticas causadas por arma branca, foi realizado um 

estudo de coorte do tipo retrospectiva de um banco de dados onde esses pacientes 

estavam inseridos. Os investigadores aplicaram os indicadores ECGl, RTS, 

Abbreviated Injury Scale (AIS) e ISS. Nesse estudo, os preditores significativos de 

morbidade foram RTS, choque na admissão hospitalar, volume de sangue perdido, 

necessidade de transfusão sanguínea e reoperação de laparotomia49.  

 Estudo desenvolvido na Região Norte do Brasil, que avaliou os índices de 

trauma TRISS, ISS e RTS como métodos prognósticos de mortalidade em pacientes 

vítimas de trauma abdominal, mostrou que o RTS é um bom índice para predição de 

mortalidade nesse perfil de vítima50.  

 Considerando que, após sofrer um trauma grave, o organismo produz uma 

importante resposta inflamatória sistêmica, pesquisadores formularam a hipótese de 

que existam níveis aumentados de cistatina C nesses pacientes. Assim sendo, essa 

proteína poderia ser usada como medida de triagem e priorização na admissão. 

Verificou-se a correlação entre esse indicador e ISS, RTS e ECGl. Os resultados 

mostraram correlação estatisticamente significativa entre cistatina C e os três 

indicadores. No entanto, os valores do coeficiente de correlação foram –0,229 a 

0,492 e –0,666, sendo o menor valor para a RTS e o maior para ECGl51.  

 Por meio de estudo retrospectivo, pesquisadores estudaram preditores de 

mortalidade intra-hospitalar em vítimas de trauma contuso. Verificaram que, entre 

outras variáveis, os níveis de lactato, valores do RTS, ISS e ECGl inicial estão 

associados ao aumento da mortalidade intra-hospitalar52. 

 Estudo desenvolvido na Coreia do Sul teve como objetivo avaliar o RTS e o 

TRISS, acrescentando a esses índices a albumina sérica, propondo o RTS-A e o 

TRISS-A. O desempenho preditivo de mortalidade desses índices modificados foi 

comparado com os índices originais. A conclusão do estudo indicou que as versões 

modificadas foram melhores que as originais53. 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
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 Na intenção de avaliar padrões de lesão de pacientes internados pela 

emergência por ferimento de arma branca (FAB), pesquisadores, dentre outros 

parâmetros, optaram por analisar os escores: RTS, ECGl, ISS e TRISS. Observaram 

que baixos valores de ECGl e RTS, bem como ISS maior que 17, são resultados 

associados com altas taxas de mortalidade dessas vítimas. Para os autores, essas 

escalas são úteis na previsão de mortalidade54.  

 RTS, ISS e demais fatores que influenciam as taxas de morbimortalidade em 

vítimas de trauma contuso na região gastrointestinal foram analisados por autores 

que concluíram que o ISS elevado é significativamente associado com risco de 

morbidade e mortalidade, enquanto o RTS é somente relacionado ao risco de 

morte55. 

Para verificar a validade estatística do RTS, pesquisadores avaliaram seus 

componentes [ECGl, pressão arterial sistólica (PAS) e FR] em modelos de regressão 

logística e polinômios fracionários. Os resultados dessas análises indicaram que o 

RTS não descreve acuradamente a relação de ECGl, PAS e FR com mortalidade56. 

 Observando na literatura o amplo uso do RTS para determinar o prognóstico 

de pacientes com trauma e as sugestões de que seus parâmetros fossem revisados, 

pesquisadores desenvolveram o New Trauma Score (NTS). Nessa nova versão do 

índice foi incluída a ECGl na íntegra e a FR foi substituída pela saturação arterial de 

oxigênio (SatO2). 

 Em um estudo observacional prospectivo com 3.106 pacientes de um hospital 

terciário, verificou-se que os parâmetros do NTS foram significativamente melhores 

que os parâmetros do RTS. Para os autores, o RTS é amplamente utilizado, mas 

precisa ser atualizado como preditor de mortalidade57. 

 O RTS já foi anteriormente comparado com o REMS e outros índices: Escore 

de Trauma de Emergência (EMTRAS), ISS, APACHE II, Modified Early Warning 

Score (MEWS), Prince of Wales Emergency Department Score (PEDS) e SI. Em 

uma dessas comparações, RTS e REMS foram confrontados com EMTRAS, ISS e 

APACHE II. Quanto à previsão de mortalidade hospitalar, o EMTRAS foi superior ao 

REMS e ao ISS, mas não foi significativamente diferente do RTS. Para esses 

autores, o REMS e o EMTRAS podem ser mais facilmente utilizados em serviços de 
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emergência, e sua capacidade de prever a mortalidade hospitalar com rapidez e 

precisão pode levar a melhores resultados para os pacientes58. 

 A fim de identificar o melhor escore prognóstico, de fácil aplicabilidade, 

utilizando parâmetros fisiológicos em pacientes na sala de reanimação 

cardiopulmonar da emergência, pesquisadores compararam o desempenho do 

PEDS com os índices mais frequentemente utilizados: REMS, RTS e MEWS. 

Resultados estatísticos mostraram que o PEDS superou todos os outros índices 

nessa população, apresentando AUC/ROC de 0,909 (IC 95%: 0,872-0,938)59. 

 Outro estudo comparou REMS, RTS, ISS e SI perante a mortalidade e 

concluiu que o REMS teve desempenho semelhante ao RTS. Os pesquisadores 

desse estudo consideraram esses índices capazes de contribuir para melhor atender 

o paciente, por permitirem conhecer sua real gravidade60.  

 

REMS e mREMS 

 O REMS é resultado da modificação do Rapid Acute Phisiology Score 

(RAPS), instrumento que anteriormente havia sido derivado do APACHE II. O REMS 

surgiu no meio científico no ano de 2004 como uma nova ferramenta prognóstica 

para mortalidade hospitalar em pacientes não cirúrgicos admitidos no departamento 

de emergência. Para os seus criadores, classificar a gravidade da doença logo 

nesse setor de admissão hospitalar, agregado ao conhecimento sobre a patologia do 

doente, pode contribuir para a adequada escolha terapêutica, bem como auxiliar os 

pesquisadores a identificar e comparar o sucesso de novos tratamentos61.  

 Embora, inicialmente, o REMS tenha sido elaborado para aplicação em 

pacientes não cirúrgicos, vários estudos mostraram seu bom desempenho em 

pacientes em geral(62-63). Em 2014, pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou 

uma boa capacidade do índice para predizer mortalidade em vítimas de trauma; no 

entanto, esse mesmo estudo indicou áreas para aperfeiçoamento do índice e 

caminhos para melhorar o instrumento. Especificamente para vítimas de trauma, 

indicou-se a necessidade de corrigir os escores atribuídos a idade, com pesos 

superestimados, e a ECGl, com pesos subestimados23.  

Em 2017, autores americanos apresentaram uma versão do REMS específica 

para vítimas de trauma, o mREMS. Essa versão modificou os pesos da idade e 
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ECGl do instrumento original. Houve diminuição da pontuação para idade e aumento 

para ECGl, conforme indicado no estudo anterior. Além disso, a pressão arterial 

média (PAM) foi substituída pela PAS23. 

O mREMS foi validado em uma casuística de 429.771 pacientes com 

registros no Nacional Trauma Data Bank, um banco nacional de registro de trauma 

americano. A validação foi realizada pela comparação do novo índice com ISS, RTS, 

SI e MGAP. O mREMS teve desempenho semelhante ao RTS e MGAP para estimar 

mortalidade hospitalar: AUC/ROC de 0,967 para o REMS (IC 95% 0,963-0,971), 

0,959 para o RTS (IC 95% 0,955-0,964) e 0,964 para o MGAP (IC 95% 0,959-

0,968). O ISS e o SI apresentaram pior desempenho, com AUC/ROC de 0,780 (IC 

95% 0,770-0,791) e 0,670 (IC 95% 0,650-0,690), respectivamente23.  

 Nesta revisão de literatura, não se observou publicações relacionadas ao 

mREMS, porém diversas investigações têm comparado o REMS com outros índices. 

MEWS, APACHE e RAPS destacaram-se como indicadores mais comparados com o 

REMS nos estudos. 

Com a finalidade de prever a internação de pacientes do setor de emergência 

e mortalidade hospitalar, pesquisadores compararam o REMS com o MEWS 

aplicando-os em pacientes com afecções médicas e cirúrgicas no departamento de 

emergência. Os resultados dessa comparação demonstram que o REMS é um 

melhor preditor de mortalidade hospitalar e de internação hospitalar do que o 

MEWS. Os autores ressaltam que os sistemas de pontuação a serem usados nos 

pacientes desse setor hospitalar devem ser fáceis, simples, rápidos, eficientes e 

acessíveis64.  

 REMS e MEWS também foram comparados com RAPS para avaliar a 

capacidade preditiva de mortalidade em pacientes que apresentaram gás venoso 

portal intra-hepático. Os resultados mostraram que o REMS foi superior ao RAPS e 

MEWS: as AUC/ROC foram de 0,929, 0,877 e 0,856, respectivamente61.  

 Analisando as diferenças práticas dos índices de gravidade aplicados 

comumente na UTI e na emergência hospitalar, pesquisadores descreveram que os 

instrumentos utilizados em UTI caracterizam-se por um grande número de variáveis 

necessárias em sua aplicação que nem sempre estão disponíveis em serviços de 



44 
 

emergência. Por outro lado, os índices de uso na emergência utilizam variáveis 

prontamente disponíveis em todos os pacientes. 

 Entretanto, emerge a questão se os índices de UTI apresentam resultados 

superiores aos desenvolvidos para emergência. Diante dessa indagação, 

pesquisadores desenvolveram um estudo analisando o desempenho de vários 

sistemas utilizados nesses dois setores: Emergência – PEDS, REMS e MEWS e um 

novo índice desenvolvido por Seymour et al.65; UTI – APACHE II e III e SAPS II. 

Neste estudo, os resultados mostraram melhor desempenho dos índices 

desenvolvidos para pacientes de UTI. Especificamente, todos os escores para 

serviços de emergência apresentaram menor valor da AUC/ROC que os 

direcionados a pacientes de UTI. A AUC/ROC para o REMS foi de 0,7; MEWS, 

0,698; PEDS, 0,709; Seymour, 0,743. Para o APACHE II, a AUC/ROC foi de 0,779, 

APACHE III, 0,799 e SAPS II, 0,79365. 

 Estudo brasileiro que comparou o APACHE II com três formas simplificadas 

do índice (s-APACHE II, RAPS e REMS) perante mortalidade hospitalar mostrou que 

os índices foram semelhantes para estratificar pacientes do serviço de emergência 

segundo o risco de morrer66. 

 Considerando a necessidade de transferência inter-hospitalar, visando 

benefícios para o tratamento do doente e cientes de que a transferência de 

pacientes graves é um momento de aumento do risco da morbimortalidade desses 

indivíduos, pesquisadores avaliaram a mortalidade hospitalar nessa população 

aplicando os índices RAPS, REMS, SAPS II e APACHE II. Concluíram que a 

principal vantagem do REMS é sua simplicidade de aplicação, uma vez que inclui 

parâmetros fáceis de serem obtidos em situações de emergência. Essa mesma 

simplicidade, porém, compromete sua capacidade preditiva. Neste estudo, os 

índices APACHE II e SAPS II foram melhores preditores, auxiliando na previsão de 

recursos de saúde adequados antes da transferência inter-hospitalar67.  

 Na China, a ocorrência de processo infeccioso grave provocado por vírus 

suscitou em pesquisadores o interesse de identificar um escore de gravidade que 

auxiliasse na previsão de risco, uma vez que a condição clínica de pacientes 

acometidos se deteriorava rapidamente, levando à falência dos órgãos e, 

consequentemente, à morte. 
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 Os pesquisadores consideraram o REMS e o APACHE II os escores mais 

adequados para serem aplicados a essa população, mas projetaram também um 

índice específico para esses pacientes, que denominaram Newly Established 

Severity Scoring System (SFTS). Na comparação dos três índices, concluíram que o 

SFTS estimou melhor a gravidade e a probabilidade de morte, sendo também mais 

prático que os outros índices avaliados. As AUC/ROC dos índices foram 0,734 para 

o REMS, 0,746 para o APACHE II e 0,78 para o SFTS68. 

 Pesquisadores iranianos compararam o REMS com o RAPS como preditores 

de mortalidade hospitalar e desfechos desfavoráveis em vítimas de trauma. Seus 

resultados, para mortalidade, mostraram AUC/ROC de 0,93 (IC 95% 0,92-0,95) e 

0,899 (IC 95% 0,86-0,93) para REMS e RAPS, respectivamente. A AUC/ROC para 

desfechos desfavoráveis foi de 0,92 (IC 95% 0,90-0,94) para REMS e 0,86 (IC 95% 

0,83-0,90) para RAPS. O REMS apresentou maior sensibilidade e menor 

especificidade para prever mortalidade que o RAPS. Os autores indicaram o uso do 

REMS nesse perfil de pacientes, visto que a mais alta sensibilidade é de maior 

interesse em instrumentos desenvolvidos para triagem69. 

 Com o propósito de comparar o poder preditivo de cada variável inserida no 

REMS e no RAPS em diversas situações clínicas que chegam à emergência 

hospitalar e explorar as possíveis mudanças para elevar o poder preditivo desses 

índices, pesquisadores desenvolveram um estudo comparando o REMS e o RAPS. 

Nesse estudo, o REMS foi o melhor preditor de mortalidade e as variáveis idade, 

ECGl e SatO2 foram as mais importantes, indicando a criação de um novo índice 

apenas com esses três componentes70. 

 A fim de validar seis diferentes índices desenvolvidos com base no nível de 

anormalidades dos sinais vitais, pesquisadores realizaram uma coorte observacional 

em um hospital da Dinamarca. Ao comparar os escores fisiológicos Goodacre, 

Groarke, Worthing, RAPS, REMS e NEWS, verificaram que o poder discriminatório 

dos índices para mortalidade nas primeiras 24 horas foi alto (>0,8) para todos os 

escores, exceto o Groarke (0,587). Para mortalidade hospitalar, o poder 

discriminatório foi mais elevado para os escores Goodacre e Worthing (0,81 e 0,8, 

respectivamente) e inferior a 0,8 para os demais71. 
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  Os valores prognósticos do REMS, MEWS, Mortality in Emergency 

Department Sepsis (MEDS) e Simple Clinical Score (SCS) foram também 

comparados em pacientes com sepse no momento da admissão hospitalar. Desses 

quatro índices, somente o REMS e o SCS apresentaram resultados favoráveis como 

preditores de mortalidade hospitalar nessa população. Os autores afirmam que 

esses escores possuem boa precisão, podendo assim ser utilizados diante desses 

quadros clínicos63.  

 Considerando a importância de uma intervenção e o reconhecimento do risco 

precoce para a melhora de sobrevida em pacientes admitidos em emergências 

hospitalares apresentando abscesso esplênico, pesquisadores buscaram identificar 

o escore mais adequado a ser aplicado nessa população, optando por índices 

fisiológicos que consideraram simples, objetivos e que permitem realizar o seu 

cálculo rapidamente: RAPS, REMS, MEWS e MEDS. 

 Ao compararem esses quatros índices, o MEDS foi o instrumento que mais se 

destacou quanto à previsão de mortalidade nesses pacientes. Os autores sugerem 

sua aplicabilidade nessa população para orientar cirurgiões e médicos intensivistas 

quanto à melhor escolha terapêutica para esses pacientes72. 

 Os resultados do REMS foram favoráveis em estudo que buscou avaliar seu 

desempenho perante pacientes infectados com o vírus Vibrio vulnificus. Nessa 

pesquisa, o REMS foi comparado com o MEDS. Os resultados mostraram que o 

REMS possui melhor sensibilidade e especificidade, conferindo assim segurança 

para a equipe médica estratificar os pacientes ainda no início da doença no 

momento da admissão73. 

  Estudo desenvolvido na Austrália investigou a capacidade do REMS prever 

mortalidade em pacientes submetidos à transferência inter-hospitalar e internados 

em UTI. Avaliou, também, os componentes do REMS e outras características na 

busca dos mais importantes preditores de mortalidade hospitalar em pacientes 

críticos internados nessa unidade.  

 Os resultados mostraram que o REMS não é um forte indicador de 

mortalidade em UTI, porém sua capacidade preditiva foi aceitável. Em análise de 

regressão logística, um novo modelo foi identificado, mantendo como componentes 

a idade, a PAM e a ECGl. Segundo os autores, o manejo de pacientes graves é 
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complexo, e ter a disponibilidade de uma ferramenta como o REMS contribui para a 

classificação de risco dessa população, bem como para o planejamento e alocação 

dos pacientes74.  
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SAPS III 

 Para avaliar a gravidade de pacientes de UTI, estudos têm aplicado SAPS 

III22
. Trata-se de um sistema uniformizado e aceito internacionalmente para essa 

finalidade, resultado do aprimoramento do APACHE e de versões do SAPS, 

conforme comentado na introdução deste estudo25.  

 O SAPS III é resultado de um estudo de coorte com 16.784 participantes de 

307 UTIs de 35 países. Foi o primeiro grande estudo internacional sobre gravidade 

da doença, incluindo pacientes de todos os continentes. Seu banco de dados é 

considerado de alta qualidade e de heterogeneidade no que se refere aos cuidados 

intensivos25, e reflete o padrão de práticas e resultados em UTI do início do século 

XXI26. 

 Durante o seu desenvolvimento, o SAPS III foi projetado para estratificar o 

risco em pacientes em UTI gerais, incluindo pacientes com síndrome coronariana 

aguda75.  

 As variáveis fisiológicas que compõem o escore são temperatura (T), PAS, 

frequência cardíaca (FC) e FR, SatO2, pH arterial, sódio, potássio, creatinina, 

bilirrubina, hematócrito, leucócitos, plaquetas e ECGl. Esse índice apresenta 

também dados demográficos e informações sobre o estado prévio de saúde, como 

idade, serviço hospitalar de procedência, comorbidades, dias de internação e uso de 

fármacos vasoativos. A pontuação final é resultante da somatória das variáveis: 

quanto maior for, maior será a gravidade do paciente. Quando convertido por 

equação da regressão logística, mostra probabilidade de mortalidade hospitalar25.  

 É considerado um sistema simples, gratuito, de rápida aplicação e 

reconhecido internacionalmente, o que o torna uma importante opção para 

estabelecer a gravidade de pacientes de UTI. Em geral, atende às necessidades dos 

profissionais que atuam nessa unidade, oferecendo informações rápidas sobre o 

quadro clínico do paciente para tomada de decisão24. 

 Na literatura, esse índice tem sido comparado a diversos outros escores de 

gravidade, sendo mais frequentes as comparações com as diferentes versões do 

APACHE e SAPS II.  

 Estudo desenvolvido com o objetivo de determinar o valor preditivo do SAPS 

III em pacientes gravemente enfermos e compará-lo com SAPS II, Sepsis-related 
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Organ Failure Assessment (SOFA) e APACHE II concluiu que o SAPS III teve bom 

desempenho como preditor de mortalidade, ligeiramente melhor que o SAPS II, 

porém abaixo do desempenho do APACHE II76.  

 Pesquisadores indianos compararam o desempenho de novos índices de 

gravidade de pacientes de UTI (SAPS III, APACHE IV e Mortality Probability Model 

[MPM] III) com índices mais tradicionais (APACHE II e III, SOFA, MPM II e SAPS II). 

Concluíram que, de modo geral, os índices criados mais recentemente tiveram 

melhor desempenho que seus antecessores. Os mais antigos tendem a predizer 

mortalidade em excesso, e os mais recentes tiveram melhor precisão, calibração e 

discriminação77.  

 Estudo brasileiro comparou SAPS III, APACHE IV e MPM III em pacientes 

clínicos e cirúrgicos de três UTI e verificou que os três índices superestimaram a 

mortalidade hospitalar, indicando, portanto, uma calibração ruim. A discriminação 

desses índices, porém, foi considerada quase excelente. O SAPS III foi o índice que 

apresentou o pior nível de calibração78. 

 Em uma análise retrospectiva, estudiosos compararam o desempenho do 

SAPS III com o SAPS II em pacientes de uma UTI na Alemanha. Concluíram que o 

SAPS II proporcionou boa discriminação e boa calibração, porém o SAPS III teve 

melhor calibração. No entanto, não houve diferença estatisticamente significativa 

entre os índices e ambos apresentaram uma previsão de mortalidade 

superestimada. Segundo os autores, os dois escores permitem a ocorrência de 

muitos erros79. 

 Pesquisadores americanos compararam o desempenho em prever a 

mortalidade em UTI dos escores APACHE III, APACHE IV, SAPS III e MPM III em 

uma coorte retrospectiva e analisaram dados referentes ao primeiro dia de 

internação de 2.596 pacientes.  

 Nesse estudo, o desempenho discriminatório do APACHE III e IV foi 

semelhante e considerado melhor que o apresentado pelo SAPS III. O MPM III foi 

inferior a todos os outros índices. A calibração de todos os instrumentos foi ruim. Os 

índices com maior número de variáveis apresentaram melhor desempenho que os 

menos complexos, com menor número80.  
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 Pesquisadores da Turquia realizaram comparação entre APACHE II e IV, 

ECGl e SAPS III como preditores de mortalidade em UTI. Concluíram que a 

sensibilidade e a especificidade desses índices foram altas e semelhantes para 

predizer mortalidade. A precisão foi igualmente alta para SAPS III e APACHE II81.   

 O SAPS III teve seu desempenho comparado com os escores APACHE II e 

MPM III por pesquisadores australianos. Os autores concluíram que esses escores 

tiveram boa capacidade para predizer a mortalidade de pacientes graves, com 

melhor discriminação nos casos de admissões de emergência82.  

 O SAPS III foi elaborado para pacientes de UTI em geral e muitos estudos 

têm aplicado esse índice em grupos específicos de pacientes, comparando seus 

resultados com versões do APACHE, SAPS II ou índices para grupos específicos de 

pacientes de UTI. 

 O SAPS III foi comparado com o SAPS II como preditor de mortalidade e 

desfecho neurológico em pacientes após parada cardiorrespiratória. A investigação 

incluiu dados de 274 pacientes e mostrou que ambos os escores tiveram capacidade 

moderada para discriminar sobrevivente e não sobrevivente e bom desfecho 

neurológico do ruim. As melhores variáveis para discriminação de mortalidade 

hospitalar do SAPS III para essa população foram idade, PAS, pH sanguíneo e 

ECGl.  

 Os autores concluíram que ambos os escores não são capazes de 

caracterizar com precisão a gravidade da síndrome após parada cardiorrespiratória. 

Todavia, enfatizam os benefícios do uso de escores de gravidade da doença, pois 

contribuem positivamente com o serviço dos profissionais envolvidos na assistência 

e até mesmo na comunicação com os familiares do doente em relação ao 

prognóstico83. 

 Ainda considerando o evento parada cardiorrespiratória, outro estudo analisou 

a eficácia do SAPS III como preditor de mortalidade nessa população e o comparou 

com os escores Out-of-Hospital Cardiac Arrests (OHCA), SOFA e SAPS II. O SAPS 

III teve menor capacidade de discriminar mortos e sobreviventes que os outros 

escores; no entanto, os autores apontam que o SAPS III é o único escore proposto 

para predizer mortalidade imediatamente, após admissão em UTI84.  
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 Pesquisadores chineses realizaram um estudo retrospectivo no qual 

avaliaram o desempenho dos índices APACHE II, APACHE IV e SAPS III em 

pacientes com câncer em estado avançado hospitalizados em UTI. Verificaram que 

os três índices apresentaram boa capacidade de discriminação e calibração para 

prever mortalidade hospitalar nessa população; no entanto, o SAPS III foi superior 

aos outros índices85. 

 No Brasil, o SAPS III foi comparado com o APACHE II na previsão de 

mortalidade intra-hospitalar em pacientes críticos transplantados. Os resultados 

demonstraram que o APACHE II superestimou as taxas de mortalidade, enquanto o 

SAPS III subestimou. Os autores concluíram que ambos tiveram discriminação e 

calibração ruins nesse perfil de pacientes, e não houve diferenças entre eles quanto 

à acurácia em prever mortalidade86.  

 Pretendendo investigar a relação entre alcalose metabólica e mortalidade em 

curto e longo prazos em pacientes de UTI, pesquisadores suíços verificaram em 

análise multivariada que a idade e o escore SAPS III foram as variáveis mais 

importantes como preditoras de mortalidade em curto e longo prazos quando se 

levou em consideração idade, sexo, alcalose metabólica, lesão renal aguda, SAPS 

III, pH e base excess na admissão na UTI87.  

  Na busca de índices de gravidade que pudessem contribuir para a assistência 

de pacientes graves com doença renal aguda, pesquisadores avaliaram o 

desempenho dos escores que consideraram modelos mais avançados: SAPS III, 

APACHE IV e MPM III. 

 Eles julgaram esses novos índices como mais complexos que os seus 

predecessores. O SAPS III demonstrou maior acurácia para prever mortalidade do 

que os demais. Segundo os autores, a comparação dos modelos prognósticos 

representa uma importante contribuição para o tratamento de doentes com lesão 

renal aguda, população específica e condições clínicas graves88.  

 Tendo em vista o envelhecimento populacional, pesquisadores aplicaram o 

SAPS II e III e o APACHE II em pacientes cirúrgicos com idade igual ou maior que 

90 anos admitidos em UTI, concluindo que o SAPS III demonstrou melhor 

discriminação que os outros dois índices. Consideraram que esse índice é um 

instrumento valioso para prever a mortalidade nessa população muito idosa, 
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podendo ser aplicado na triagem desses pacientes na UTI e contribuir para a 

tomada de difíceis decisões sobre o uso de recursos de saúde e intervenções 

agressivas na UTI89. 

O SAPS III foi avaliado e comparado com o APACHE IV e com o Registro 

Global de Eventos Coronarianos Agudos (GRACE) em indivíduos com síndrome 

coronariana aguda. Nos resultados, GRACE e APACHE IV apresentaram uma 

calibração apropriada, porém o SAPS III não teve esse desempenho. Ele 

superestimou a mortalidade hospitalar nessa população. A discriminação dos três 

escores foi considerada muito boa. Os autores desse estudo apontam que o fraco 

desempenho do SAPS III pode ter decorrido de falta de adequação do índice 

mediante as condições clínicas que os pacientes com síndrome coronariana aguda 

apresentam90.  

 Com a finalidade de validar e comparar o desempenho do SAPS III com 

SAPS II e APACHE II, pesquisadores desenvolveram um estudo cuja população foi 

composta de 2.020 pacientes hospitalizados em UTI coronária na Tailândia. Seus 

resultados demonstraram que os três escores tiveram excelente discriminação, 

porém todos os índices apresentaram superestimação da mortalidade intra-

hospitalar91.  

Nas análises das investigações que comparam o SAPS III com outros índices, 

observa-se grande interesse dos pesquisadores em desenvolver instrumentos 

específicos para pacientes com sepse, sendo o SAPS III um dos utilizados nas 

validações.  

 Considerando a gravidade da ocorrência de sepse, sepse grave e choque 

séptico, pesquisadores buscaram desenvolver uma fórmula de previsão de 

mortalidade para esses pacientes e identificar índices prognósticos confiáveis que 

pudessem ser aplicados na população com esse diagnóstico. Foram aplicados os 

índices SOFA, APACHE II, SAPS II e III. SAPS II e III apresentaram boa 

sensibilidade (0,811), mas a especificidade foi baixa. SOFA obteve melhor 

especificidade (0,723), mas teve a mais baixa sensibilidade (0,698). Os escores 

SAPS II e III e SOFA, junto com a análise das hemoglobinas, resultaram em uma 

fórmula que potencializou o poder preditivo para mortalidade92. 
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 A fim de validar o Sepsis Severity Score e compará-lo com SAPS III, APACHE 

II, III e IV na predição de mortalidade hospitalar em pacientes com sepse, 

pesquisadores realizaram uma análise retrospectiva de registros de pacientes 

hospitalizados em UTI. Concluíram que o escore APACHE IV teve a melhor 

discriminação e desempenho geral, porém a calibração de todos os modelos foi ruim 

para prever a mortalidade em pacientes com sepse em UTI93. 

 Pesquisadores realizaram um estudo para validar o desempenho do 

Predisposition, Infection, Response and Organ Dysfunction (PIRO) comparando-o 

com APACHE II, SAPS II e III na previsão de desfecho hospitalar em pacientes com 

choque séptico. Seus resultados apontaram que o PIRO apresentou melhor 

discriminação que os outros índices, porém todos os escores demonstraram 

calibração ruim na previsão do desfecho hospitalar94. 
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4. MÉTODO 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 Trata-se de um estudo descritivo correlacional que analisou as relações entre 

mortalidade e índices de gravidade do trauma (RTS e mREMS) do paciente no 

departamento de emergência (REMS) e na UTI (SAPS III). No desenvolvimento 

desta investigação foram utilizados dados secundários, sendo a fonte básica de 

informações o banco de dados do estudo “Modelo para estimar a carga de trabalho 

de enfermagem de vítimas de trauma na terapia intensiva”, de autoria da Dra. Lilia 

de Souza Nogueira. Foi um estudo com coleta de dados em prontuários de 

pacientes internados em UTI, do tipo coorte retrospectiva, que computou 

informações desde o momento da admissão na emergência até a alta hospitalar. 

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

UTI de Emergências Cirúrgicas e Trauma do Pronto-Socorro do Instituto 

Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (IC-HCFMUSP), unidade também conhecida como UTI do Trauma.  

O complexo hospitalar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo está localizado na região centro-oeste do município 

de São Paulo. Está ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e é centro 

de excelência e referência para o ensino, pesquisa e assistência do atendimento à 

saúde no Brasil95. 

O IC-HCFMUSP, inaugurado em 1944, deu origem ao atual complexo 

hospitalar com o mesmo nome. É conhecido por ser precursor no uso de modernos 

procedimentos médico-hospitalares e atualmente reúne a maior parte das 

especialidades do complexo: 31 especialidades médicas e cirúrgicas96
. 

O Pronto-Socorro do IC-HCFMUSP é o local de atendimento inicial às vítimas 

de trauma. É uma Unidade de Emergência Referenciada, que presta atendimento 

aos casos de trauma de alta complexidade. Vítimas de trauma grave atendidas 

nesse serviço de emergência são preferencialmente internadas na UTI do Trauma, 

local deste estudo. Essa UTI, composta de 24 leitos, destaca-se especialmente no 
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campo assistencial, e é um centro de formação de profissionais médicos 

intensivistas segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira96. 

Estudo realizado anteriormente, em pacientes que permaneceram por mais 

de 24 horas nessa unidade, mostrou que a maioria de indivíduos eram do sexo 

masculino (82%), com média de idade de 40,7 anos e desvio padrão (dp) de 18,6. 

Aproximadamente 95% dos pacientes foi vítima de trauma contuso e a mais 

frequente causa externa foram quedas (31,0%), seguidas dos acidentes com 

motociclistas (27,5%), pedestres ou ciclistas (20,0%). A mortalidade hospitalar das 

vítimas foi de 24%. Morreram durante a internação no setor 19% das vítimas. O 

tempo médio de permanência das vítimas na UTI foi de 13,6 dias97. 

 

4.3 CASUÍSTICA 

 Fizeram parte deste estudo todos os pacientes que atenderam os seguintes 

critérios de elegibilidade: 

 Vítimas de trauma (contuso ou penetrante); 

 Indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos; 

 Pacientes admitidos na UTI de Emergências Cirúrgicas e Trauma do Pronto-

Socorro do IC-HCFMUSP no período de 1 de agosto de 2014 a 31 de julho 

de 2016. 

 Foram excluídos dessa amostra indivíduos que chegaram ao pronto-socorro 

24 horas após a ocorrência do evento traumático, vítimas de enforcamento, 

sufocamento, afogamento ou quase afogamento, envenenamento, queimadura e 

eletrocussão.  

A exclusão dos que chegaram ao pronto-socorro 24 horas após a ocorrência 

do evento traumático foi estabelecida tendo em vista que as condições clínicas 

iniciais das vítimas de trauma são utilizadas para cálculo dos índices e apontadas 

como importantes indicadores de mortalidade ou sobrevida98. 

As vítimas das causas externas anteriormente elencadas foram eliminadas 

considerando as importantes especificidades da fisiopatologia desses traumas 

perante os demais.  
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4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

4.4.1 VARIÁVEIS DEPENDENTES: 

 Mortalidade: Tendo em conta que os índices de gravidade analisados foram 

elaborados para previsão de mortalidade em UTI25-26 ou hospitalar15,18,23, 

foram realizadas análises considerando-se como variáveis dependentes 

mortalidade na UTI e na internação hospitalar. 

 

 4.4.2 VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 RTS14 variável numérica que estima a gravidade do trauma por meio de 

parâmetros fisiológicos. O RTS é um índice cujo cálculo baseia-se no escore 

da ECGl, valor da PAS e FR. Quando utilizado para triagem hospitalar é 

calculado pela soma dos valores atribuídos aos seus três componentes na 

cena de uma ocorrência traumática. Os valores atribuídos aos seus 

componentes estão descritos no Anexo A. 

 Se o RTS for aplicado para estimar PS, como no atual estudo, são utilizados 

os parâmetros fisiológicos observados na admissão hospitalar. Neste caso, 

são atribuídos valores a cada parâmetro fisiológico, conforme apresentado no 

Anexo A; no entanto, esses valores são somados depois de multiplicados 

pelos seus respectivos pesos, conforme a seguir apresentado:  

RTS = 0,9368 (ECGl) + 0,7326 (PAS) + 0,2908 (FR)15 

Dessa maneira, o RTS pode variar de zero a aproximadamente oito, 

permitindo frações. Quanto maior o valor final, melhor é o prognóstico da 

vítima e maior sua PS16. 

Neste estudo, na apresentação dos dados relativos ao RTS, utilizou-se o 

percentual estimado de sobrevivência obtido pelos valores mostrados no 

Anexo B. Nesse anexo, para cada valor do RTS (zero a cerca de oito), é 

apresentada a PS. 

 REMS18
: variável numérica e índice fisiológico aplicado em serviços de 

emergência para predizer a mortalidade dos pacientes durante a internação 

hospitalar. As variáveis fisiológicas que compõem esse escore são FC, PAM, 

FR, SatO2, ECGl e idade. Conforme os valores observados na admissão no 

serviço de emergência, essas variáveis recebem pontuação de zero a quatro 
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pontos, exceto a idade, que tem variação de zero a seis. O escore total do 

REMS é a somatória da pontuação obtida nessas variáveis, alcançando valor 

máximo de 26 pontos18 (Anexo C). 

 mREMS23: variável numérica, índice de gravidade derivado do REMS e 

ajustado para as vítimas de trauma. É composto por idade, PAS, FC, FR, 

SatO2 e ECGl. Aos valores observados nesses parâmetros são atribuídas 

pontuações de 0 a 4, com exceção da ECGl, que apresenta pontuação de 0 a 

6, conforme Anexo D. O valor do mREMS é a soma dessas pontuações e o 

escore total máximo é 26. 

 SAPS III25,26: variável numérica usada para estimar a gravidade de pacientes 

na admissão na UTI25,26. Na aplicação deste instrumento são utilizados os 

valores dos três grupos de variáveis apresentadas no Anexo E. A pontuação 

final é resultante da somatória das variáveis; quanto maior a pontuação, 

maior será a gravidade do paciente. O menor valor que pode ser atribuído 

pelo SAPS III é 16 e o maior 217 pontos. Para pontuar este índice, são 

considerados os piores valores das variáveis fisiológicas nas primeiras 24 

horas de internação do paciente em UTI25,26. 

 

 4.4.3 VARIÁVEIS RELACIONADAS À CARACTERIZAÇÃO DA CASUÍSTICA 

 Idade: variável numérica considerada em anos. 

 Sexo: variável nominal (masculino e feminino). 

 Mecanismo do trauma: variável nominal que categorizou as vítimas de acordo 

com o tipo de trauma (contuso ou penetrante). 

 Causas externas: variável nominal que foi classificada de acordo com as 

categorias que compõem o Capítulo XX da CID-106. 

 Atendimento Pré-hospitalar (APH): variável nominal categorizada em suporte 

avançado de vida aéreo (SAV), aéreo e terrestre, suporte básico de vida 

(SBV) e sem atendimento pré-hospitalar. 

 ECGl: variável numérica categorizada conforme categorias propostas pelo 

mREMS. 

 SatO2: variável numérica categorizada conforme categorias propostas pelo 

mREMS. 
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 FR: variável numérica categorizada conforme categorias propostas pelo 

mREMS. 

 FC: variável numérica categorizada conforme categorias propostas pelo 

mREMS. 

 PAS: variável numérica categorizada conforme categorias propostas pelo 

mREMS. 

 PAM: variável numérica categorizada conforme proposto no REMS. 

 Intubação orotraqueal: variável nominal dicotômica que considerou o uso ou 

não desse artefato no serviço de emergência. 

 Volume: variável nominal dicotômica que considerou a utilização de reposição 

volêmica no serviço de emergência. 

 Concentrado de hemácias: variável nominal dicotômica categorizada 

conforme uso desse hemoderivado no serviço de emergência. 

 Drogas vasoativas: variável nominal dicotômica categorizada segundo a 

administração dessas drogas no serviço de emergência. 

 Destino após atendimento no departamento de emergência: variável nominal 

que identificou o local para onde as vítimas foram encaminhadas após 

atendimento no departamento de emergência: centro cirúrgico, enfermaria, 

unidade semi-intensiva  e UTI. 

 Tempo entre o trauma e a admissão no departamento de emergência: 

variável numérica considerada em horas. 

 Tempo entre departamento de emergência e UTI: variável numérica 

considerada em horas. 

 Permanência na UTI: variável numérica considerada em dias. 

 Permanência hospitalar: variável numérica considerada em dias. 

 Destino após a UTI: variável nominal segundo local de encaminhamento das 

vítimas após alta da UTI – unidade de internação, Instituto Médico Legal, 

Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, Residência, transferência para outros hospitais, 

unidade semi-intensiva. 

 Condição de saída da UTI: variável nominal dicotômica que descreve a 

condição vital da vítima na alta da UTI. 
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 Condição de saída hospitalar: variável nominal dicotômica que descreve a 

condição vital da vítima na alta hospitalar. 

 

4.5  COLETA DAS INFORMAÇÕES INCLUÍDAS NO BANCO DE DADOS 

FONTE PRIMÁRIA DO ATUAL ESTUDO 

Os dados incluídos no banco de dados, fonte básica do atual estudo, foram 

coletados em prontuários de vítimas de trauma internadas na UTI de Emergências 

Cirúrgicas e Trauma do Pronto-Socorro do IC-HCFMUSP no período de 1 de agosto 

de 2014 a 31 de julho de 2016. 

A partir de consulta ao livro de admissões dos pacientes nessa UTI foi 

elaborada uma lista de pacientes que atenderam os critérios de elegibilidade da 

pesquisa. Com base nessa lista, solicitou-se ao Serviço de Arquivo Médico e 

Estatístico do IC-HCFMUSP a localização dos prontuários dos pacientes para 

consulta e compilação dos dados de interesse na pesquisa. 

A análise dos prontuários permitiu verificar se os pacientes atendiam todos os 

critérios de elegibilidade da pesquisa e o preenchimento de duas fichas utilizadas na 

coleta de dados: a de levantamentos de dados de internação no Pronto-Socorro 

(Apêndice A) e a referente aos dados do paciente na UTI (Apêndice B). 

Os dados incluídos no primeiro instrumento permitiram o cálculo do RTS, 

REMS e mREMS. O SAPS III foi um índice de gravidade aplicado e registrado 

regularmente na UTI pela equipe médica. Esse índice teve seu valor transcrito no 

instrumento do Anexo B. 

Dentre as informações incluídas no banco dados fonte primária desta 

pesquisa foram selecionadas as de relevância para o atual estudo. No banco de 

dados, o REMS e mREMS não foram incluídos, porém foram aplicados para a atual 

investigação a partir de dados fisiológicos nele registrados. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

O atual projeto foi submetido à avaliação no Comitê de Ética da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP) e aprovado em 07/02/2018, 

segundo parecer 2.490.677 apresentado no Anexo F. 
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Tendo em vista que as informações utilizadas nesta pesquisa foram extraídas 

do banco de dados gerado para o projeto “Modelo para estimar a carga de trabalho 

de enfermagem de vítimas de trauma na terapia intensiva”, de autoria da Dra. Lilia 

de Souza Nogueira, solicitou-se à autora permissão para seu uso. A autorização 

concedida foi registrada em carta apresentada no Anexo G. 

Esse projeto teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo e do Comitê de Ética em Pesquisa do 

HCFMUSP, com número de parecer 1.667.312 em 03/08/2016 (Anexo H). 

 

4.7 TRATAMETOS DOS DADOS 

 O banco de dados computadorizado utilizado neste estudo foi construído com 

uso do software SPSS versão 22. Esse programa de computador também foi 

utilizado nas provas estatísticas realizadas na atual pesquisa, conforme orientação 

de especialista na área. 

O REMS e o mREMS foram calculados na planilha eletrônica a partir das 

informações apresentadas no banco de dados e incluídas como variáveis 

independentes nas análises.  

 Estatísticas descritivas (frequências absoluta e relativa, média, desvio padrão, 

e variação) foram realizadas para as variáveis do estudo visando à caracterização 

da casuística. 

 Análises inferenciais foram realizadas para avaliar o desempenho dos índices 

de gravidade (SAPS III, REMS, mREMS e RTS) e comparar sua capacidade 

preditiva para a ocorrência de óbito das vítimas durante a internação na UTI e 

hospital. A prova diagnóstica Receiver Operating Characteristic (curva ROC) foi 

utilizada para análise do desempenho dos diferentes índices. A diferença no 

desempenho dos índices foi identificada pela análise da área sob a curva (AUC) e 

intervalo de confiança de 95%.
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5.Resultados
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5. RESULTADOS 

A população do estudo constituiu-se de 182 vítimas de trauma admitidas na 

UTI de Emergências Cirúrgicas e Trauma do Pronto-Socorro do IC-HCFMUSP que 

atenderam os critérios de elegibilidade deste estudo. 

 

Tabela 1 – Vítimas de trauma internadas em UTI segundo idade, sexo, características do 
trauma e do atendimento pré-hospitalar (n=182) 

Idade n % 

18 a 29 59 32,4 

30 a 41 60 33,0 

42 a 53 35 19,2 

54 a 65 18 9,9 

> 65 10 5,5 

Sexo n % 

Feminino 33 18,1 

Masculino 149 81,9 

Mecanismo do trauma n % 

Contuso 165 90,7 

Penetrante 17 9,3 

Causas externas n % 

Acidente motociclístico 55 30,2 

Atropelamento 45 24,7 

Queda 34 18,7 

Agressão 22 12,1 

Acidente automobilístico 14 7,7 

Exposição a forças mecânicas inanimadas 10 5,5 

Lesão autoprovocada intencionalmente 2 1,1 

APH n % 

SAV Aéreo 61 33,5 

SAV Terrestre 33 18,1 

SBV 79 43,4 

Sem atendimento PH 9 5,0 

 

Quanto às características demográficas, observou-se uma variação de idade 

entre 18 e 88 anos, com predomínio de 18 a 41 anos (65,4%): 32,4% das vítimas 

com 18 a 29 e 33,0% de 30 a 41 anos. A idade média das vítimas que compuseram 

a amostra foi de 38,0 e dp=15,1 anos. Quanto ao sexo, predominou o masculino, 

representando 81,9% do total da amostra. 

Na grande maioria das vítimas o mecanismo do trauma foi contuso, 

correspondendo a 90,7% da casuística. A causa externa de maior ocorrência foi o 
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acidente motociclístico (30,2%), seguido por atropelamento (24,7%) e queda 

(18,7%). 

Em 43,3% dos casos as vítimas chegaram à unidade de emergência pelo 

SBV, porém mais de metade das vítimas (51,6%) foi atendida por suporte avançado 

de vida (SAV) aéreo (33,5%) ou terrestre (18,1%). 

 

Tabela 2 – Vítimas de trauma internadas em UTI segundo dados relacionados ao atendimento 
no departamento de emergência (n=182) 

 

ECGl n % 

3-4 35 19,2 

5-7 35 19,2 

8-13 33 18,1 

14-15 79 43,4 

SatO2 n % 

< 75 5 2,7 

75-85 7 3,8 

86-89 7 3,8 

> 89 163 89,6 

FR n % 

10-11 1 0,5 

12-24 164 90,1 

25-34 16 8,8 

35-49 - - 

> 49 1 0,5 

FC n % 

40-54 1 0,5 

55-69 12 6,6 

70-109 92 50,5 

110-139 62 34,1 

140-179 15 8,2 

(Continua) 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Vítimas de trauma internadas em UTI segundo dados relacionados ao atendimento no 
departamento de emergência (n=182) 
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(Continuação) 

PAS n % 

≤ 79 12 6,6 

80-89 6 3,3 

90-109 34 18,7 

110-159 115 63,2 

160-199 13 7,1 

≥ 200 2 1,1 

PAM n % 

≤ 49 9 4,9 

50-69 22 12,1 

70-109 124 68,1 

110-129 21 11,5 

130-159 5 2,7 

> 159 1 0,5 

Intubação orotraqueal n % 

Sim 101 55,5 

Não 81 45,5 

Volume n % 

Sim 101 55,5 

Não 81 44,5 

Concentrado de hemácias n % 

Sim 31 17,0 

Não 151 83,0 

Drogas vasoativas n % 

Sim 24 13,2 

Não 158 86,8 

Destino após atendimento no departamento de emergência n % 

Centro cirúrgico 121 66,5 

Enfermaria 1 0,5 

Unidade semi-intensiva 12 6,6 

UTI 48 26,4 

 

Na Tabela 2 nota-se que os parâmetros incluídos nos índices de gravidade 

(ECGl, SatO2, FR e FC, PAS e PAM) estiveram, na maior parte dos casos, na faixa 

de normalidade. A ECGl foi o indicador mais alterado, com somente 43,4% das 

vítimas com valores de 14 e 15; os parâmetros respiratórios apresentaram a maior 

frequência de normalidade (89,6% para SatO2 e 90,1% para FR) e os circulatórios 

estavam normais em mais de metade da casuística (50,5% para FC, 63,2% para 

PAS e 68,1% para PAM). As mais acentuadas alterações foram observadas na 

ECGl, com 38,4% das vítimas com valores <8 (19,2% com 3 ou 4 e 19,2% com 5 a 

7). 
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Quanto às intervenções observadas no departamento de emergência, 55,5% 

das vítimas estavam com intubação orotraqueal e receberam volume. Concentrado 

de hemácias foi administrado em 17,0% dos participantes do estudo e drogas 

vasoativas em 13,2% dos indivíduos. 

A maioria dos pacientes foi encaminhada do departamento de emergência 

para o centro cirúrgico (66,5%), enquanto 26,4% foram transferidos diretamente para 

a UTI. 

 

Tabela 3 – Vítimas de trauma internadas em UTI segundo tempos entre a ocorrência e a alta 
hospitalar (n=182) 

Tempo entre trauma e admissão no departamento de emergência (horas) n % 

< 1h 76 41,8 

≥ 1 < 2 27 14,8 

≥ 2 < 4 7 3,8 

≥ 4 ≤ 6 2 1,1 

> 6 4 2,2 

Missing (direto da cena) 66 36,3 

Tempo entre departamento de emergência e UTI (horas) n % 

< 3h 3 1,6 

≥ 3 < 6 3 1,6 

≥ 6 < 12 51 28,0 

≥ 12 ≤ 24 80 44,0 

> 24  45 24,7 

Permanência na UTI (dias) n % 

Até 1 9 4,9 

≥ 2 ≤ 7 89 48,9 

≥ 8 ≤ 15 40 22,0 

≥ 16 ≤ 30 20 11,0 

≥ 31 ≤ 60 16 8,8 

> 60 8 4,4 

Permanência hospitalar (dias) n % 

Até 1  2 1,1 

≥ 2 ≤ 7  54 29,7 

≥ 8 ≤ 15  48 26,4 

≥ 16 ≤ 30  41 22,5 

≥ 31 ≤ 60  23 12,6 

> 60  14 7,7 

 

O intervalo de tempo entre o momento em que ocorreu o trauma e a 

admissão no departamento de emergência foi de até 1 hora na maior parte dos 

casos (41,8%). No total, 56,6% das vítimas chegaram ao departamento de 

emergência em até duas horas após o evento traumático (41,8% até 1 hora e 14,8% 
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de 1 a 2 horas). Entretanto, em 36,3% da casuística não se obteve essa informação, 

ainda que registrada em prontuário a procedência da vítima direto da cena da 

ocorrência. Foram minoria as vítimas admitidas na UTI até 6 horas após admissão 

no departamento de emergência. A maior parte dos pacientes teve um intervalo de 

tempo de 12 a 24 horas (44%).  

A maior frequência foi de pacientes que permaneceram na UTI de 2 dias a 1 

semana (48,9%). A média de tempo de internação nessa unidade foi de 16,1 dias 

(dp=33,2). O tempo médio de permanência hospitalar foi de 24,6 dias (dp=40,2). Em 

geral, as vítimas permaneceram de 2 a 30 dias no hospital (78,6%): de 2 a 7 dias, 

29,7%; de 8 a 15 dias, 26,4%; de 16 a 30 dias, 22,5%. 

 

Tabela 4 – Vítimas de trauma internadas em UTI segundo destino após a UTI e condição de 
saída da UTI e hospitalar (n=182) 

Destino após UTI n % 

Unidade de internação 100 54,9 

Instituto Médico Legal 29 15,9 

Instituto de Ortopedia 27 14,9 

Residência 14 7,7 

Transferência para outros hospitais 10 5,5 

Unidade semi-intensiva 2 1,1 

Condição de saída da UTI n % 

Não sobrevivente 29 15,9 

Sobrevivente 153 84,1 

Condição de saída hospitalar n % 

Não sobrevivente 35 19,2 

Sobrevivente 147 80,8 

 

O destino da maioria dos pacientes após alta da UTI foram unidades de 

internação do Instituto Central do próprio hospital (54,9%). Para o Instituto de 

Ortopedia do mesmo complexo hospitalar foram encaminhadas 14,9% das vítimas e 

a mortalidade na UTI foi de 15,9% (encaminhados ao Instituto Médico Legal). A 

mortalidade hospitalar das vítimas foi de 19,2%, portanto, seis pacientes morreram 

no hospital após a alta da UTI. 

 As Tabelas 5 a 12 apresentam separadamente resultados da aplicação dos 

índices de gravidade em vítimas de trauma contuso e penetrante, visto que esses 
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mecanismos têm diferentes etiologias, manifestações clínicas, tratamentos e 

mortalidade, circunstâncias que indicam análises distintas. 

 

Tabela 5 – Vítimas de trauma contuso internadas em UTI segundo PS conforme o RTS (n=165)                                                                 

PS % n % 

98,8 71 43,1 

96,9 3 1,8 

91,9 10 6,1 

80,7 50 30,3 

50,5 21 12,7 

36,1 4 2,4 

17,2 4 2,4 

7,1 - - 

2,7 2 1,2 

 

Tabela 6 – Vítimas de trauma penetrante internadas em UTI segundo a PS conforme o RTS (n=17) 

PS % n % 

98,8 14 82,4 

96,9 1 5,9 

80,7 1 5,9 

36,1 1 5,9 

 

Nas análises apresentadas nas Tabelas 5 e 6, nota-se que a PS estimada 

pelo RTS nas vítimas de trauma contuso variou de 98,8% a 2,7%, ao passo que 

essa estimativa foi de 98,8% a 36,1% nos ferimentos penetrantes. A mortalidade 

maior do que 10% foi estimada em 49,0% (30,3%+12,7%+2,4%+2,4%+1,2%) das 

vítimas de trauma contuso e 11,8% (5,9%+5,9%) dos casos de mecanismo 

penetrante. 

 

Tabela 7 – Vítimas de trauma contuso internadas em UTI segundo REMSS (n=165) 

REMS n % 

< 6 104 63,0 

≥ 6 ≤ 9 51 30,9 

≥ 10 ≤ 13 8 4,8 

> 13 2 1,2 

Tabela 8 – Vítimas de trauma penetrante internadas em UTI segundo REMS (n=17)  

REMS n % 
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< 6 16 94,1 

≥ 6 ≤ 9 1 5,9 

   

As Tabelas 7 e 8 mostram a distribuição dos valores do REMS em trauma 

contuso e penetrante, respectivamente. A média desse escore no primeiro grupo de 

vítimas foi de 4,8 (dp=3,42) e, no trauma penetrante, 2,8 (dp=2,0). Pontuações 

superiores a 9 foram observadas em 6,0% das vítimas de trauma contuso 

(4,8%+1,2%) e não estiveram presentes nos casos de ferimentos penetrantes. Além 

disso, nesse grupo, somente uma vítima alcançou pontuação igual ou maior que 6 

no escore. 

 

Tabela 9 – Vítimas de trauma contuso internadas em UTI segundo mREMS (n=165)         

mREMS n % 

< 6 94 57,0 

≥ 6 ≤ 9 55 33,3 

≥ 10 ≤ 13 13 7,9 

> 13 3 1,8 

 

Tabela 10 – Vítimas de trauma penetrante internadas em UTI segundo mREMS (n=17) 

mREMS n % 

< 6 15 88,2 

≥ 6 ≤ 9 1 5,9 

≥ 10 ≤ 13 1 5,9 

 

A média do mREMS foi de 5,1 (dp=3,7) nas vítimas de trauma contuso e de 

2,6 (dp=2,6) nas vítimas de ferimento penetrante. Nas Tabelas 9 e 10, observa-se 

que 16 vítimas de lesão contusa tiveram pontuação maior que 9 nesse índice, ante 

uma de trauma contuso. Vítimas com pontuação de 6 a 9 foram 33,3% entre os 

traumas contusos e 5,9% nos penetrantes.
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Tabela 11 – Vítimas de trauma contuso internadas em UTI segundo SAPS III (n=164) 

SAPS III n % 

16-31 29 17,6 

32-49 59 35,8 

50-67 48 29,1 

68-86 28 17,0 

Missing 1 0,6 

 

Tabela 12 – Vítimas de trauma penetrante internadas em UTI segundo SAPS III (n=17) 

SAPS III n % 

16-31 9 52,9 

32-49 8 47,1 

 

A média do SAPS III foi de 48,6 (dp=17,1) nas vítimas de trauma contuso e de 

29,4 (dp=8,4) nas vítimas de trauma penetrante. Nota-se na Tabela 11 que a maioria 

das vítimas de trauma contuso teve escore de 32 a 67 (35,8% de 32 a 49 e 29,1% 

de 50 a 67). Nos casos de ferimentos penetrantes (Tabela 12), 52,9% pontuaram 

entre 16 e 31. 

Nas análises de mortalidade, observou-se que as 17 vítimas de trauma 

penetrante sobreviveram à internação em UTI e somente uma delas evoluiu a óbito 

até alta hospitalar. Em consequência, todos os resultados das próximas análises são 

relacionados somente às vítimas de trauma contuso participantes deste estudo. 

 

Tabela 13 – AUC/ROC e intervalos de confiança de 95% para RTS/PS, REMS, mREMS e  
SAPS III para mortalidade em UTI de vítimas de trauma contuso (n=165) 

Índices de gravidade AUC IC 95% 

RTS/OS 0,682 0,574 0,789 

REMS 0,672 0,569 0,775 

mREMS 0,738 0,646 0,831 

SAPS III* 0,731 0,646 0,815 

*1 Missing 
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Figura 2 – Curvas ROC dos índices RTS/PS, REMS, mREMS e SAPS III* para discriminar nas 

vítimas de trauma contuso os mortos e sobreviventes à alta da UTI (n=165) 

 

*1 Missing 

Com base na Tabela 13 e na Figura 2, observa-se que as AUC/ROC para 

mortalidade em UTI das vítimas de trauma contuso, embora apresentem pequenas 

diferenças, alcançaram valores semelhantes, próximos a 0,70, para todos os índices 

analisados (variação de 0,672 a 0,738). Os intervalos de confiança de 95% 

confirmam que as diferenças dos resultados não são estatisticamente significativas 

no nível de 0,05, na medida em que apresentaram valores sobrepostos. 

Tabela 14 – AUC/ROC e intervalo de confiança de 95% para RTS/PS, REMS, mREMS e 
SAPS III para mortalidade hospitalar de vítimas de trauma contuso (n=165) 

Índices de gravidade AUC IC 95% 

RTS/OS 0,646 0,541 0,752 

REMS 0,637 0,535 0,738 

mREMS 0,688 0,589 0,787 

SAPS III* 0,734 0,652 0,816 

*1 Missing

RTS 

SAPS III 

REMS 

mREMS 
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Figura 3 – Curvas ROC dos índices RTS/PS, REMS, mREMS e SAPS III* para discriminar nas 

vítimas de trauma contuso os mortos e sobreviventes à alta hospitalar (n=165) 

 

*1 Missing 

 Observa-se na 14 e nas curvas ROC da Figura 3 que a menor AUC foi 

observada no REMS (0,637), enquanto o maior valor foi do SAPS III (0,734). Ainda 

que a diferença das AUC desses dois índices tenha sido de 0,097, os intervalos de 

confiança apresentados na Tabela 14 indicam que o desempenho desses dois 

índices não foi estatisticamente diferente para mortalidade hospitalar de vítimas de 

trauma contuso. Na análise da Figura 3, o traçado do SAPS III (maior AUC) 

apresentou pontos da ROC em que os demais índices superaram seu desempenho. 

 

Tabela 15 – AUC/ROC e intervalo de confiança de 95% para RTS/PS, REMS, mREMS e 
 SAPS III para mortalidade em UTI e hospitalar de vítimas de trauma contuso (n=165) 

Índices de gravidade 
Mortalidade em UTI Mortalidade hospitalar 

AUC (IC 95%) AUC (IC 95%) 

RTS/OS 0,682 (0,574, 0,789) 0,646 (0,541, 0,752) 

REMS 0,672 (0,569, 0,775) 0,637 (0,535, 0,738) 

mREMS 0,738 (0,646, 0,831) 0,688 (0,589, 0787) 

SAPS III* 0,731 (0,646, 0,815) 0,734 (0,652, 0,816) 

*1 Missing

RTS 

SAPS III 

REMS 

mREMS 



73 
 

 
 

Os dados da Tabela 15 mostram AUC para mortalidade em UTI ligeiramente 

mais elevadas que as relacionadas à mortalidade hospitalar em todos os índices. 

Surpreendentemente, o SAPS III apresenta maior AUC que os demais índices 

quando analisada a mortalidade hospitalar e fica muito próximo ao mREMS para 

mortalidade em UTI. Apesar dessas observações, os intervalos de confiança de 95% 

indicaram que o desempenho dos índices não foi significativamente diferente 

quando analisadas as mortalidades em UTI e hospitalar. 

 

Tabela 16 – AUC/ROC e intervalo de confiança de 95% para RTS/PS, REMS, mREMS e SAPS III 
 para mortalidade em UTI de vítimas de trauma contuso em tratamento cirúrgico (n=110) 

Saída da UTI AUC IC 95% 

RTS/OS 0,747 0,627 0,868 

REMS 0,753 0,636 0,870 

mREMS 0,802 0,697 0,907 

SAPS III* 0,811 0,726 0,896 

*1 Missing 

 

Figura 4 – Curva ROC dos índices RTS/PS, REMS, mREMS e SAPS III* para mortalidade em UTI de 

vítimas de trauma contuso submetidas a cirurgia (n=110) 

 

*1Missing

RTS 

SAPS III 

REMS 

mREMS 
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Os dados da Tabela 16 e as curvas ROC dos índices apresentados na Figura 

4 mostram AUC entre 0,747 e 0,811. O SAPS III e o mREMS apresentaram as mais 

altas AUC, com valores superiores a 0,80. Entretanto, os intervalos de confiança de 

95% indicaram similaridade no desempenho dos quatro índices. A análise da Figura 

4 indica que o RTS e o REMS, índices com as menores AUC, superam o SAPS III e 

o mREMS em alguns pontos da ROC. 

 

Tabela 17 – AUC/ROC e intervalo de confiança de 95% para RTS/PS, REMS, mREMS e SAPS III 
para mortalidade hospitalar de vítimas de trauma contuso em tratamento cirúrgico 
(n=110) 

Índices de gravidade AUC IC 95% 

RTS/OS 0,703 0,584 0,822 

REMS 0,706 0,589 0,824 

mREMS 0,737 0,622 0,852 

SAPS III* 0,818 0,736 0,900 

*1 Missing 

 

Figura 5 – Curva ROC dos índices RTS/PS, REMS, mREMS e SAPS III* para mortalidade hospitalar 

de vítimas de trauma contuso submetidas a cirurgia (n=110) 

*1Missing

RTS 

SAPS III 

REMS 

mREMS 
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Os valores da AUC para mortalidade hospitalar de vítimas de trauma contuso 

em tratamento cirúrgico variaram de 0,703 a 0,818 (Tabela 17). O SAPS III em 

relação aos demais índices destacou-se e teve a mais alta AUC, superando o RTS 

com diferença de 0,115 e o REMS e mREMS, nos valores de 0,112 e 0,081, 

respectivamente. No entanto, os intervalos de confiança das AUC indicaram que não 

houve diferença significativa no desempenho dos índices e, como se pode observar 

na Figura 5, o SAPS III foi superado pelos outros índices em pontos específicos.  

 

Tabela 18 –  AUC/ROC e intervalo de confiança de 95% para RTS/PS, REMS, mREMS e SAPS III 
para mortalidade em UTI e hospitalar de vítimas de trauma contuso em tratamento 
cirúrgico (n=110) 

Índices de gravidade 
Mortalidade em UTI Mortalidade hospitalar 

AUC (IC 95%) AUC (IC 95%) 

RTS/OS 0,747 (0,627, 0,868) 0,703 (0,584, 0,822) 

REMS 0,753 (0,636, 0,870) 0,706 (0,589, 0,824) 

mREMS 0,802 (0,697, 0,907) 0,737 (0,622, 0,852) 

SAPS III* 0,811 (0,726, 0,896) 0,818 (0,736, 0,900) 

*1 Missing 

 

Os dados da Tabela 18 mostram que, para pacientes cirúrgicos, RTS/PS, 

REMS e mREMS apresentaram maior AUC quando analisada a mortalidade em UTI, 

porém o SAPS III apresentou valor similar para mortalidade em UTI e hospitalar. Na 

análise do intervalo de confiança de 95%, os demais índices, RTS, REMS e 

mREMS, também apresentaram resultados que não diferiram significativamente. 

 

Tabela 19 – AUC/ROC e intervalo de confiança de 95% para RTS/PS, REMS, mREMS e SAPS 
III para mortalidade em UTI de vítimas de trauma contuso sem tratamento cirúrgico 
(n=55) 

Índices de gravidade AUC IC 95% 

RTS/OS 0,568 0,333 0,803 

REMS 0,528 0,307 0,749 

mREMS 0,612 0,402 0,821 

SAPS III* 0,582 0,373 0,792 

*1 Missing
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Figura 6 – Curvas ROC dos índices RTS/PS, REMS, mREMS e SAPS III* para discriminar nas 

vítimas de trauma contuso sem tratamento cirúrgico os mortos e sobreviventes à alta da UTI (n=55) 

  

*1 Missing 

A Tabela 19 e a Figura 6 mostram AUC que indicam desempenho 

insatisfatório dos índices para estimar a mortalidade em UTI de vítimas de trauma 

contuso sem tratamento cirúrgico. Na Tabela 19 nota-se que todos os índices 

apresentam AUC bem próximas a 0,50 e intervalos de confiança de 95% que 

atingem menores valores. Na Figura 6, observa-se que o REMS apresenta pontos 

que são superados pela referência da curva ROC. 

Em relação à mortalidade hospitalar, encontraram-se valores idênticos aos 

observados na Tabela 19 e os mesmos traçados da Figura 6. Nenhuma vítima de 

trauma contuso sem tratamento cirúrgico morreu após alta da UTI, portanto foi 

similar o desempenho insatisfatório dos índices para estimar mortalidade na UTI e 

hospital nesses pacientes. 

Em relação à mortalidade (Figura 7), vale explicitar que, entre as vítimas de 

trauma contuso, 29 morreram na UTI. A mortalidade foi de 19,1% (21 mortos) entre 

as que tiveram tratamento cirúrgico (110 vítimas) e de 14,5% (8 mortos) entre as 

RTS 

SAPS III 

REMS 

mREMS 
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demais (55 vítimas). Até a alta hospitalar ocorreram 35 mortes, quase todas em 

casos de traumatismos contusos (34 mortes). Entre essas vítimas, a mortalidade 

hospitalar de pacientes cirúrgicos foi de 23,6% (26 mortes) e de 14,5% (8 mortos) 

entre os que não receberam esse tratamento. Somente uma vítima de trauma 

penetrante morreu durante a internação hospitalar, óbito que ocorreu após alta da 

UTI. Esses resultados, referentes aos casos de traumatismos penetrantes, tornaram 

não aplicáveis os testes estatísticos propostos para análise da capacidade preditiva 

dos índices. 

 

Figura 7 – Mortos na UTI e hospital, segundo mecanismo do trauma e tipo de tratamento. 
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6.Discussão
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6. DISCUSSÂO 

 Neste estudo foram analisadas 182 de vítimas de trauma internadas em UTI, 

a grande maioria do sexo masculino, 81,9%, idade média de 38,0 anos (dp=15,1), a 

maioria entre 18 e 41 anos (65,4%). O perfil demográfico das vítimas de trauma em 

estudos nacionais e internacionais34,36,53-54-55,66,67 inclui predomínio de adultos jovens 

do sexo masculino, assim como observado nesta pesquisa. 

Informações do DATASUS dos últimos 20 anos, apontam as causas externas 

como as principais responsáveis pelos óbitos na faixa etária de 01 a 49 anos e em 

2016, 70% das mortes na idade de 15 a 29 anos ocorreram por trauma9
.  Entre as 

internações no Sistema Único de Saúde (SUS) por causas externas cerca de 50% 

ocorreu em indivíduos entre 15 e 44 anos e os homens foram aproximadamente 

70% dos internados99. 

Dados similares a atual pesquisa foram observados em estudo realizado 

anteriormente na UTI do Trauma do IC-HCFMUSP: 82% de indivíduos do sexo 

masculino, média de idade de 40,7 anos (dp=18,6) e predomínio de vítimas de 

trauma contuso, cerca de 95%97. 

Em nossa amostra a grande maioria das vítimas também sofreu trauma 

contuso, 90,7%, este resultado condiz com dados encontrados em estudos 

internacionais43,53,56. Os casos de traumas penetrantes, além de minoria (9,3%), 

apresentaram menor gravidade segundo os índices e apresentaram um óbito, 

mortalidade de 5,9%.  

Neste estudo os acidentes motociclísticos foram a principal causa externa 

(30,2%), seguido por atropelamento (24,7%) e queda (18,7%), confrontando esses 

dados com a literatura, encontrou-se em artigos internacionais resultados 

semelhantes quanto à prevalência dos acidentes de transporte34,55,58,67, e quedas em 

vítimas de trauma atendidas no departamento de emergência34,47,55-56. 

Segundo dados do DATASUS, de janeiro a maio de 2018 houve, no Brasil, 

473.011 internações por causas externas no SUS em decorrências de causas 

externas, as quedas destacaram-se como a primeira causa com 163.133 

internações, as ocorrências com motocicletas foram as mais frequentes entre os 
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acidentes de transporte com 41.230 internações e os pedestres ocuparam a 

segunda posição nesse grupo de causas, 13.520 internações99.  

Em relação ao tipo de APH, 51,6% dos participantes deste estudo chegaram 

ao departamento de emergência trazidos por unidades avançadas aéreas ou 

terrestres. Este percentual elevado de APH avançado indica a identificação de 

condições clínicas graves na maioria das vítimas já na cena da ocorrência. No 

entanto, a presença de enfermeiros e médicos nessas unidades possibilita a 

realização precoce de procedimentos invasivos e complexos que influenciam no 

tempo de sobrevivência das vítimas, tais como, procedimentos respiratórios 

avançados e uso de medicamentos relacionados à reanimação cardiopulmonar100. 

A análise dos sinais vitais na admissão dos pacientes no serviço de 

emergência mostrou que a ECGl foi o parâmetro mais alterado, seguida pelos 

parâmetros circulatórios (FC, PAS e PAM). Os parâmetros ventilatórios (FR e SatO2) 

tiveram a menor frequência de alteração.  

A ECGl é um parâmetro, que embora apresente frequentes situações 

impeditivas na avaliação das vítimas de trauma, tais como intubação e sedação, é 

um dos componentes presente em grande parte das escalas de gravidade da 

doença e teve seu papel ampliado nas recentes propostas de modificação do RTS e 

REMS; no NTS a ECGl foi incluída na íntegra e no mREMS sua ponderação foi 

elevada. Além disso, isoladamente, essa escala tem apresentado capacidade 

preditiva para estimar mortalidade, conforme observado na revisão de literatura, 

AUC/ROC de 0,66 e 0,8340,51.  

A menor ocorrência de alterações nos parâmetros ventilatórios em relação 

aos demais pode ser associada à elevada frequência de suporte avançado de vida 

recebida pela casuística deste estudo, 51,6%.  Esse tipo de suporte permite a 

aplicação de intervenções invasivas complexas, que imediatamente compensam as 

condições ventilatórias. Quanto às alterações circulatórias, nem sempre o controle 

das perdas sanguíneas pode ser alcançado na reanimação inicial e a reposição 

volêmica no APH é controversa na literatura científica e entre os profissionais100.  

A intubação e a reposição volêmica foram intervenções observadas com alta 

frequência entre os participantes deste estudo (55,5%), além disso, 17% receberam 

concentrado de hemácias e 13,2% drogas vasoativas. Esses resultados evidenciam 
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a grande necessidade de apoio ventilatório e hemodinâmico dos participantes e a 

elevada gravidade da casuística. Vale comentar, que esses suportes, caso tenham 

sido iniciados precocemente, ainda no APH, podem ter estabilizado as condições 

circulatórias e ventilatórias das vítimas e atenuado a gravidade mensurada pelo nível 

de anormalidades dos sinais vitais iniciais.  

Após o atendimento no departamento de emergência, 66,5% dos pacientes 

foram para o Centro Cirúrgico e 26,4% foram diretamente admitidos na UTI. 

Pesquisa realizada no Rio de Janeiro, com vítimas de trauma admitidas em serviço 

de emergência, mostrou que o centro cirúrgico foi o destino de 60% dos atendidos66. 

Na Europa Ocidental, estudo que verificou as mudanças nos desfechos das vítimas 

de trauma grave entre os anos de 1996 e 2010, demostrou que em um total de 1.601 

pacientes, 54,5% necessitou de cirurgia de emergência. A duração média das 

cirurgias foi de 71 minutos (dp = 198) e houve tendência significativa de diminuição 

do tempo cirúrgico nos últimos anos101.  

Em relação ao tempo entre o trauma e a admissão no departamento de 

emergência, observou-se que 41,8% das vítimas chegaram a esse serviço em 

menos de uma hora da ocorrência traumática, no entanto em 36,3% dos casos essa 

foi uma informação não encontrada nos registros hospitalares. O tempo gasto entre 

a ocorrência traumática e a chegada ao hospital tem sido bastante valorizada na 

assistência ao traumatizado e a primeira hora após o trauma tem sido reconhecida 

como “hora do ouro”. Esse é atualmente um período crítico para atendimento nos 

casos de trauma, estabelecido quando foi observado que vítimas com lesões graves 

tinham maior probabilidade sobrevivência se recebessem tratamento até uma hora 

após o evento traumático102
.  

O tempo entre admissão no departamento de emergência e UTI foi de 12 

horas ou mais na maioria das vítimas (44% de 12 a 24 horas e 24,7% por maior 

tempo). Ainda que se considere que 66,5% foram submetidas à cirurgia antes do 

encaminhamento para UTI, este parece um tempo prolongado para que as vítimas 

sejam admitidas nesse serviço. Pesquisadores têm apontado que o maior tempo 

antes da admissão em UTI é fator associado a aumento da mortalidade. O atraso na 

admissão na UTI, frequentemente reflete a falta de leitos nessa unidade, que resulta 

em atendimento das vítimas em locais improvisados, nem sempre apropriados à 

assistência dos doentes103.  
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A média de tempo de permanência na UTI da amostra estudada foi de 

16,1dias (dp=33,2), superior ao observado em estudo anterior realizado na UTI do 

Trauma do IC-HCFMUSP, 13,6 dias (dp=14,6)95.  Em estudos internacionais valores 

médios inferiores foram observados, 4 e 11,1 dias54,100. O tempo médio de 

permanência hospitalar neste estudo foi de 24,6 dias (dp=40,2), mais elevado do 

que o descrito em outras pesquisas, de 7,6 a 16 dias 55,60,103 porém próximo a estudo 

realizado na Coréia do Sul, 25,1 dias104
. 

Dos 182 pacientes analisados, 29 morreram durante a permanência na UTI, 

resultando em mortalidade de 15,9%, taxa inferior a observada em investigação 

realizada entre 2010 e 2011 no local da atual pesquisa (19%)95. Em estudo realizado 

na Europa Ocidental, a mortalidade em UTI de vítimas de trauma foi de 17,2% no 

período de 1996 a 2010, no entanto foi constatada diminuição significativa da 

mortalidade durante esse intervalo de tempo100. Considerando mortalidade de 

pacientes internados em UTI em geral, autores apresentam taxas entre 5,4 e 

33%105.  

A mortalidade hospitalar na casuística desta investigação foi de 19,2%, seis 

vítimas evoluíram a óbito após alta da UTI. A mortalidade hospitalar das vítimas de 

trauma em geral, não exclusivamente as internadas em UTI, variam de 2,3% a 

32%34,36,53-54
.  

Diante da mortalidade hospitalar de 19,2%, os valores médios do REMS de 

4,8 (dp= 3,42) e 2,8 (dp=2,0), para trauma contuso e penetrante, respectivamente, 

não refletem a gravidade da casuística analisada. Observação similar pode ser 

realizada em relação aos dados do mREMS que apresentou valores médios de 5,1 

(dp=3,7) nas vítimas de trauma contuso e de 2,6 (dp=2,6) nos casos de ferimentos 

penetrantes. Para o REMS e mREMS pontuações < de 6  identificam pacientes com 

baixo  risco de mortalidade hospitalar; escore de 6 a 13, risco intermediário e >13 

alto risco de morrer18,32.  

Resultados mais ajustados à mortalidade foram observados em relação ao 

RTS/PS e SAPS III. Em relação ao RTS/PS, 18,7% das vítimas de trauma contuso 

apresentavam estimativa de PS igual ou inferior a 50%, apresentando, portanto, alta 

probabilidade de morrer. Entre as vítimas de trauma perfurante, uma vítima evoluiu a 

óbito durante a internação hospitalar e apresentou RTS/PS de 36,1%.  
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A mortalidade observada em UTI no atual estudo foi de 15,9% e o valor médio 

do SAPS III em vítimas de trauma contuso foi de 48,6 (dp=17,1), escore que 

representou 15,9% de probabilidade de mortalidade em UTI quando a pontuação foi 

convertida por equação de regressão. Para as lesões penetrantes a média de 29,4 

(dp=8,4) indicou 1,6% de probabilidade de morrer106.  

 Para analisar o comportamento dos índices em relação a capacidade de 

discriminar mortos e sobreviventes na alta da UTI e hospitalar aplicou-se a curva 

ROC considerando-se que quanto maior AUC/ROC, melhor a capacidade preditiva 

do instrumento de medida de gravidade. Valores da AUC/ROC ≥0,80 foram 

considerados indicadores de boa capacidade discriminatória107. 

Casos de trauma penetrante (17 vítimas), não foram analisados em relação à 

capacidade discriminatória de mortos e sobreviventes, visto que nesse grupo 

ocorreu somente uma morte após alta da UTI e, perante esses resultados, a ROC 

não foi aplicável. Em consequência, todos os dados sobre acurácia do RTS/PS, 

REMS, mREMS e SAPS III apresentados nesta pesquisa referem-se a casos de 

ferimentos contusos. 

Nessas vítimas, observou-se em relação à mortalidade em UTI, AUC de 0,682 

para o RTS/PS; 0,672 para o REMS; 0,738 para o mREMS e 0,731 para o SAPS III, 

valores que apontam para uma capacidade discriminatória aceitável desses 

indicadores. Vítimas submetidas a tratamento cirúrgico tiveram melhor desempenho 

para predizer mortalidade em UTI do que as que não receberam esse tipo de 

tratamento - variação da AUC/ROC entre 0,747 e 0,811, para casos cirúrgicos e 

entre 0,528 e 0,612 para os demais. Nos casos cirúrgicos o SAPS III e mREMS 

apresentaram boa capacidade discriminatória, AUC = 0,811 e 0,802, 

respectivamente.  

Quanto à mortalidade hospitalar em vítimas de trauma contuso, resultados 

bastante semelhantes dos relacionados à mortalidade em UTI foram encontrados 

com AUC de 0,646 para o RTS/PS; 0,637 para o REMS; 0,688 para o mREMS e 

0,734 para o SAPS III, novamente houve melhora dos valores da AUC, quando 

pacientes cirúrgicos foram analisados. 

Os valores da AUC/ROC apresentadas nos artigos originais dos índices 

selecionados para esta investigação foram: 0,852 (dp=0,014), para o REMS, 0,967 
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(IC95% 0,963 – 0,971) para o mREMES, e 0,83 para o SAPS III.  O RTS triagem 

identificou mais de 97% dos não sobreviventes na investigação apresentado na sua 

primeira publicação, no Journal of Trauma em 1989108.  

Na revisão de literatura observou-se AUC/ROC de 0,55 a 0,991 quando o 

RTS foi avaliado e grande parte das publicações apresentou valor da AUC/ROC 

superior a este estudo. Quanto ao REMS os valores variaram 0,642 a 0,93 e em seis 

de sete artigos o REMS teve melhor desempenho do que nesta investigação.    

Na atual pesquisa, o poder para discriminar mortos e sobreviventes dos 

índices foi similar quando analisada mortalidade em UTI e hospitalar, portanto a 

acurácia do RTS/PS, REMS, mREMS e SAPS III foi equivalente. 

Na revisão de literatura não foram observados artigos que compararam o 

SAPS III com os demais índices analisados na atual investigação. O REMS foi 

confrontado ao RTS em três estudos em que outros índices também foram incluídos 

nas comparações. 

 Nesses estudos, o REMS e RTS tiveram desempenho semelhante quando 

comparados. Em duas dessas investigações os índices apresentaram elevada 

acurácia, AUC/ROC de 0,91 e 0,9 para o REMS e 0,89 e 0,924 para o RTS. Valores 

aceitáveis, de 0,72 e 0,77 de AUC/ROC foram observados no outro estudo59-60,109. 

O SAPS III é um índice de gravidade da doença em UTI, em consequência 

não foi observada na revisão de literatura sua aplicação em vítimas de trauma, 

embora estudos tenham aplicado sua versão anterior, SAPS II, nessa população. 

Todavia, encontraram-se valores da AUC/ROC desse índice referente a diversas 

situações clínicas. São elas: pacientes internados em UTI geral (AUC 0,73) e (AUC 

0.901)77,79; transplantes de órgãos em geral (AUC 0.696); transplantes hepático 

(AUC 0.612); transplantes renais (AUC 0.459); transplantes pulmonares (AUC 

0.792)86; pacientes internados em unidade coronariana (AUC 0,84)75, pacientes 

cirúrgicos muito idosos (AUC 0,81)54; após parada cardiorrespiratória (AUC 0,621) e 

(AUC 0,74)83-84; pacientes com cancer (AUC 0,948)85 e choque séptico (AUC 

0.817)93
. 

A variação do valor da AUC/ROC foi de 0,459 a 0,948, a pior acurácia foi 

observada em transplantes renais e a melhor em pacientes com câncer. Entre os 
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valores observados três foram inferiores ao atual estudo (0,731 para mortalidade em 

UTI e 0,734 para hospitalar), dois similares e os demais superiores. 

Nos estudos que compararam o SAPS III com outros índices foram frequentes 

as análises com o SAPS II e APACHE II. No geral o SAPS II apresentou melhor 

desempenho do que o SAPS III quando comparadas AUC/ROC (em 6 dos 8 estudos 

realizados), e o SAPS III superou o APACHE II em 4 de 6 estudos77,79,82,85,89,94.  

  Para concluir, vale salientar dois importantes aspectos dos resultados; a 

acurácia do RTS/PS, REMS, mREMS e SAPS III foi moderada e similar, não 

havendo indicação preferencial de um desses escores para uso na prática clínica, 

além disso, o melhor desempenho alcançado nos índices, quando aplicados em 

pacientes cirúrgicos, traz a proposição de que esse grupo de vítimas será mais 

beneficiada do que as demais com o uso desses indicadores. 

 Este estudo teve como limitações a busca de dados em prontuários e a 

realização do estudo com informações de uma única UTI. A ausência de um banco 

de registros sistematizados, contendo dados relevantes das vítimas de trauma, 

como se observa em países desenvolvidos, torna difícil e menos segura a realização 

de estudos semelhantes a este, assim como prejudica o controle de qualidade do 

atendimento prestado a esses pacientes. 
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7. CONCLUSÃO 

Este estudo sobre a capacidade preditiva de mortalidade de índices de 

gravidade, realizado com 182 vítimas de trauma internadas em UTI, 90,7% com 

ferimentos contusos, permitiu a elaboração das conclusões que se seguem. 

Em relação à mortalidade em UTI de vítimas de trauma contuso, observou-se 

AUC de 0,682 para RTS/PS; 0,672 para REMS; 0,738 para mREMS e 0,731 para 

SAPS III, valores que apontam para uma capacidade discriminativa moderada 

desses indicadores. Ao se analisar as vítimas de trauma contuso submetidas a 

tratamento cirúrgico separadamente, verificou-se melhora do desempenho dos 

índices, variando a AUC entre 0,747 e 0,811. Por outro lado, foi baixo o poder 

discriminatório dos índices quando vítimas de trauma contuso sem tratamento 

cirúrgico foram analisadas (AUC entre 0,528 e 0,612). 

Quanto à mortalidade hospitalar em vítimas de trauma contuso, resultados 

bastante semelhantes aos relacionados à mortalidade em UTI foram encontrados, 

com AUC de 0,646 para RTS/PS; 0,637 para REMS; 0,688 para mREMS e 0,734 

para SAPS III. A análise dos pacientes cirúrgicos mostrou novamente melhor 

desempenho dos índices com AUC variando entre 0,703 e 0,818 e pior desempenho 

quando vítimas sem tratamento cirúrgico foram consideradas (AUC entre 0,528 e 

0,612). 

A capacidade para discriminar mortos e sobreviventes dos índices foi similar 

quando se analisou a mortalidade em UTI e hospitalar. RTS/PS, REMS, mREMS e 

SAPS III apresentaram similar acurácia quando comparados. 

Em relação aos casos de trauma perfurante (17 vítimas), vale comentar a 

menor gravidade observada perante os contusos, constatada pelos valores dos 

quatro índices utilizados neste estudo. Nesse grupo ocorreu somente uma morte 

após alta da UTI e, diante desses resultados, os testes estatísticos foram não 

aplicáveis para análises estatísticas relacionadas à capacidade preditiva de 

mortalidade dos índices.
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APÊNDICES  

APÊNDICE A – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

Ficha de levantamento de dados de internação do paciente no Pronto Socorro 

Nome                    

Nº Registro Hospitalar             Idade Gênero (  ) Masculino (  ) Feminino 

Data e hora do trauma:  

__/__/__                         ____h____min 

Data e hora da admissão PS     

 __/__/__                          ____h____min 

Atendimento pré-hospitalar (PH) 

(  ) Suporte básico terrestre      (  ) Suporte avançado terrestre      (  ) Aéreo 

(  ) Terrestre inespecífico         (  ) Sem atendimento PH              

(  ) Outro__________________     Descrever o tipo de atendimento: ___________________ 

Data e hora de saída do PS: __/__/__                         _____h_____min 

Destino: __________________________________________ 

 

 

Dados da admissão no PS para cálculo do RTS, TRISS e TRISS-like  

Escore Escala Coma Glasgow (ECGl) FR FC PA SO2 

AO MRV MRM 

ECGl  

 

Cálculo RTS, TRISS e TRISS-like 

ECGl 

0,9368 x Escore ECGl  =   

PAS 

0,7326 x Escore PAS =  

FR 

0,2908 x Escore FR = 

RTS TRISS TRISS-like 

 

Intercorrências e intervenções realizadas no pré-hospitalar, incluindo SSVV:____ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

 

 

Mecanismo do trauma 

(  ) contuso  (  ) penetrante 

(  ) misto 

Causa externa de morbidade e mortalidade 
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Intervenções realizadas na sala de emergência 

Intervenções realizadas segundo ABCDE do trauma 

A. Via aérea  

 

 

 

 

 

B. Respiração e 

ventilação 

 

 

 

 

 

 

C. Circulação com 

controle de hemorragia 

 

 

 

 

 

 

D. Disfunção 

neurológica 

 

 

 

 

 

 

E. Exposição  

 

 

 

 

 

Medidas auxiliares 

 

 

 

 

Exames realizados no Pronto Socorro: ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Cirurgias realizadas (data e procedimento cirúrgico):_________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Intercorrências:_________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________
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APÊNDICE B - FICHA DE LEVANTAMENTO DE DADOS DO PACIENTE NA UTI 

Data e hora da admissão __/__/__   ____h____min                             Escore SAPS III: ________ 

Procedência 

(   ) Centro Cirúrgico 

(   ) Pronto Socorro 

(   ) Unidade de internação 

(   ) Outra: __________________________ 

Tipo de admissão 

(   ) Cirúrgica programada 

(   ) Cirúrgica não programada 

(   ) Clínica 

Data e hora da saída __/__/__      __h__min 

Destino:  

Condição saída da UTI 

(   ) Sobrevivente      (   ) Não sobrevivente 

Data da alta hospitalar: ___/___/___ Condição saída hospitalar 

(   ) Sobrevivente      (   ) Não sobrevivente 

 

Descrição das lesões 

Região 

Corpórea 

Descrição 

das lesões 

Código 

AIS 
ISS NISS 

Cabeça ou 

pescoço 

 

 

 

 

   

Face  

 

   

Tórax   

 

   

Abdome ou 

conteúdo 

pélvico 

 

 

 

 

   

Extremidades 

ou cintura 

pélvica 

 

 

 

 

   

Superfície 

externa 

 

 

 

   

Total     
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ANEXOS 

ANEXO A 

Valores atribuídos aos parâmetros do RTS 

Parâmetros Observado Valor Atribuído 

ECGl 

13 a 15 4 

9 a 12 3 

6 a 8 2 

4 a 5 1 

3 0 

PAS (em mmHg) 

>89 4 

76 a 89 3 

50 a 75 2 

1 a 49 1 

0 0 

FR 

(movimentos respiratórios/minuto) 

10 a 29 4 

>29 3 

6 a 10 2 

1 a 5 1 

0 0 

Fonte: “Atuação no Trauma – uma abordagem para a enfermagem”. São Paulo. Editora: 
 Atheneu. 2009. 
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ANEXO B 

 

Fonte: Champion HR et al, "A Revision of the Trauma Score", J Trauma 29:623-629,1989.



106 
 

ANEXO C 

VARIÁVEIS E PONTUAÇÃO DO REMS 

 

 

VARIÁVEIS 
PONTUAÇÃO 

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

PAM (mmHg)* - - >159 130-159 110-129 - 70-109 - 50-69 - <49 

FC (bpm)** - - >179 140-179 110-129 - 70-109 - 55-69 40-54 <39 

FR (ipm)*** - - >49 35-49 - 25-34 12-24 10-11 6-9 - <5 

SatO
2
 (%) - - <75 75-85 - 86-89 >89 - - - - 

ECGl - - <5 5-7 08-10 11-13 >13 - - - - 

Idade (anos) >74 66-74 - 55-64 45-54 - <45 - - - - 

 

*mmHg – milímetros de mercúrio 
**bpm  - batimentos por minuto)  
***ipm  - incursões por minuto) 
 

Fonte: Olsson T, Terrent A, Lind L. Rapid Emergency Medice score: a new prognostic tool for in mortality 

in nonsurgical emergency department patients. Journal of Internal Medicine. 2004; 255: 579-587.
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ANEXO D 

VARIÁVEIS E PONTUAÇÃO DO mREMS 

 

Variáveis 
Pontuação 

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

Anos de idade) ≤44 45–64 
 

65–74 > 74 
  

Pressão Arterial Sistólica (PAS) 110–159 
160–199  

 
90–109 

≥200  
 

80–89 
 

≤79 
  

Frequência Cardíaca  
 
(FC - batimentos / min) 

70–109 
 

110–139  
 

55–69 

140–179  
 

40–54 

> 179  
 

≤39 
  

Frequência Respiratória  
 
(RR - respirações / min) 

12–24 
25–34  

 
10–11 

6–9 35–49 
> 49  

 
≤5 

  

Saturação de oxigênio (%) > 89 86–89 
 

75–85 <75 
  

Escala de Coma de Glasgow 14 ou 15 
 

8–13 
  

5–7 3 ou 4 

Fonte: Miller, Ross T. et al.The modified rapid emergency medicine score: A novel trauma 

triage tool to predict in-hospital mortality. Injury. 2017;48: 1870 – 1877.
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ANEXO E                             

SAPS III 

Demográfico / estado prévio de saúde Categoria diagnóstica 
Variáveis fisiológicas na 

admissão 

Variáveis  Pontos Variáveis  Pontos Variáveis  Pontos 

Idade   Tipo de Admissão  0 Glasgow  

< 40 0 Admissão programada 3 3-4 15 

≥ 40-<60 5 
Admissão não 

programada 
 5 10 

≥ 60-< 70 9 Urgência 5 6 7 

≥ 70-< 75 13 Não cirúrgico 0 7-12 2 

≥ 75-<80 15 Eletiva 6 ≥ 13 0 

≥ 80 18 Emergência  Frequência cardíaca  

Comorbidades  Tipo de operação -11 < 120 0 

Outras 0 Transplantes -8 ≥ 120-< 160 5 

Quimioterapia 3 Trauma -6 ≥ 160 7 

ICC NYHA IV 6 RM sem valva 5 PAS  

Neoplasia hematológica 6 Cirurgia no AVC 0 < 40 11 

Cirrose 8 Outras 16 ≥ 40-< 70 8 

Aids 8 
Admissão na UTI 

acrescentar 16 pontos 
 ≥ 70-< 120 3 

Metástase 11 Motivo de internação  ≥120 0 

Dias de internação prévios  Neurológicas -4 Oxigenação  

< 14 0 Convulsões 4 
VM relação PaO2/FiO2 

< 100 
11 

≥ 14-28 6 
Coma, confusão, 

agitação 
7 VM relação ≥ 100 7 

≥ 28 7 Déficit Focal 11 Sem VM PaO2 < 60 5 

Procedência  
Efeito de massa 

intracraniana 
 Sem VM PaO2 ≥ 60 0 

Centro cirúrgico 0 Cardiológicas -5 Temperatura  

PS 5 Arritmia 3 < 34,5 7 

Outra UTI 7 Choque hemorrágico 3 ≥ 34,5 0 

Outros 8 
Choque hipovolêmico 

não hemorrágico 
5 Leucócitos  

Fármacos vasoativos  Choque distributivo  < 15.000 0 

Sim 0 Abdômen 3 ≥ 15.000 2 

Não 3 Abdômen agudo 9 Plaquetas  

  Pancreatite grave 6 < 20.000 13 

  Falência hepática 0 ≥ 20.000-< 50.000 8 

  Outras  ≥ 50.000-< 100.000 5 

  Infecção 4 ≥ 100.000 0 

  Nosocomial 5 pH  

  Respiratória 0 ≤ 7,25 3 

  Outras  > 7,25 0 

    Creatinina  

    < 1,2 0 

    ≥ 1,2-< 2,0 2 

    ≥ 2,0-< 3,5 7 

    ≥ 3,5 8 

    Bilirrubina  

    < 2 0 

    ≥ 2-< 6 4 

    ≥ 6 5 

Fonte: Applicability of the Simplified Acute Physiology Score (SAPS 3) in Brazilian Hospitals*. Rev Bras Anestesiol. 2010.
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ANEXO F 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO PROJETO DA ATUAL 

INVESTIGAÇÃO 
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ANEXO G 

 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO PROJETO “MODELO 

PARA ESTIMAR A CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DE VÍTIMAS DE 

TRAUMA NA TERAPIA INTENSIVA” 
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