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“Não é estranho
Que príncipes e reis,
E palhaços que saltitam
Em anéis de serragem,
E pessoas comuns
Como você e eu
Sejamos construtores da eternidade?

Cada um recebe uma bolsa de ferramentas,
Uma massa sem forma,
Um livro de regras;
E cada um deve fazer –
Antes que a vida termine –
Uma pedra de tropeço
Ou um degrau.”
(R.L.Sharpe)
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"Não importa o que aconteça, continue a nadar."
(Walters G. Procurando Nemo, 2003)
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Barbosa GS. Análise comparativa do perfil de vítimas de trauma contuso e
penetrante atendidas na sala de emergência: estudo longitudinal [tese]. São
Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2020.
RESUMO
Introdução: O trauma pode ser classificado em contuso e penetrante. Dependendo
do mecanismo de lesão e da região corpórea, forças contundentes e penetrantes
produzem danos com padrões diferentes que demandam abordagens distintas.
Objetivo: Comparar vítimas de trauma contuso e penetrante atendidas na sala de
emergência (SE) quanto às suas características e evolução clínica. Método: Estudo
observacional longitudinal, de adultos, vítimas de trauma, atendidos em serviço de
emergência, entre maio de 2018 e maio de 2019, em um hospital público no Rio de
Janeiro, Brasil. As variáveis analisadas incluíram informações sociodemográficas,
relacionadas ao evento traumático, ao atendimento, à gravidade das vítimas, à
dependência da enfermagem e aos sinais de alerta precoce de risco de morte. Para
identificar diferenças entre os tipos de trauma foram utilizados os testes Qui-quadrado
de Pearson, t de Welch, Brunner-Munzel e Wilcoxon-Mann-Whitney. Para as medidas
repetidas em intervalos de avaliação, utilizadas para identificar a evolução das vítimas,
foram aplicados modelos de efeitos mistos. Realizou-se a análise de sobrevivência,
com estimador de Kaplan-Meier e o teste log-rank para comparar tempo de sobrevida
nos dois tipos de trauma. Resultados: A casuística foi composta por 987 pacientes,
64,3% de trauma contuso. A principal causa externa de trauma penetrante foi
agressão (81,2%), ao passo que, dentre os ferimentos contusos, foram as quedas
(54,0%). Houve diferença estaticamente significativa, p <0,001, entre os tipos de
traumas e quanto a causas externas, dias da semana do evento, idade, atendimento
pré-hospitalar, classificação de risco no serviço de emergência, pressão arterial
sistólica na admissão, tempo de permanência na SE, condição de saída da SE e local
de destino, condição de saída hospitalar, número de lesões corpóreas e de
Abbreviated Injury Scale (AIS) ≥3, região corpórea mais gravemente acometida,
Trauma and Injury Severity Score (TRISS) e modified Rapid Emergency Medicine
Score (mREMS). Com diferentes níveis de significância as vítimas de trauma contuso
e penetrante diferiram quanto ao sexo (p=0,026); à pressão arterial diastólica
(p=0,001), frequência respiratória (p=0,042) e saturação periférica de oxigênio
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(p=0,022) na admissão; à permanência hospitalar (p=0,023); ao Injury Severity Score
(ISS) e New Injury Severity Score (NISS) (p=0,002); aos níveis de dependência pela
Escala de Dependência Jones (EDJ) (p=0,015 e 0,007) e de alerta pelo Modified Early
Warning Score (MEWS)

(p=0,002) na admissão, além de tempo de sobrevida

(p=0,001). Em relação à evolução da gravidade e dependência das vítimas, houve
diferença estatisticamente significativa entre os dois tipos de trauma entre a chegada
e saída na SE e nas primeiras seis horas após admissão (p<0,001). Houve
dependência entre tipo de trauma e níveis de sinais de alerta precoce de risco de
morte, segundo MEWS (p<0,001). A maior frequência de óbitos ocorreu do segundo
ao sétimo dia de internação (54,5%). O tempo de sobrevida dos tipos de trauma diferiu
especificamente entre o 3º e o 31o dia. Conclusão: Vítimas dos dois tipos de trauma
apresentaram diferenças na maioria das variáveis analisadas. Piores condições
clínicas e evolução foram observadas para as vítimas de trauma perfurante no
processo de hospitalização.

Palavras-chave: Ferimentos e lesões; Evolução clínica; Serviço hospitalar de
emergência; Índices de gravidade do trauma; Enfermagem em Emergência;
Enfermagem.
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Barbosa GS. Comparative analysis of the profile of blunt and penetrating trauma
patients seen in the emergency room: a longitudinal study [thesis]. São Paulo:
School of Nursing, University of São Paulo; 2020.

ABSTRACT

Introduction: Trauma can be classified as blunt and penetrating. Depending on the
injury mechanism and the body region, blunt and penetrating forces produce damage
with different patterns that require different approaches. Objective: To compare
victims of blunt and penetrating trauma treated in the emergency room (ER) regarding
their characteristics and clinical evolution. Method: Longitudinal observational study
of adults, victims of trauma, attended in an emergency service, from May 2018 to May
2019, in a public hospital in Rio de Janeiro, Brazil. The variables analyzed included
sociodemographic information, related to the traumatic event, care, severity of the
victims, dependence on nursing, and early red flags indicating risk of death. Pearson's
chi-square, Welch's t, Brunner-Munzel, and Wilcoxon-Mann-Whitney tests were
applied to identify differences between types of trauma. Mixed effects models were
applied in order to identify the evolution of the victims for measures repeated at
evaluation intervals. Survival analysis was performed using the Kaplan-Meier estimator
and the log-rank test to compare survival time between the two types of trauma.
Results: The sample consisted of 987 patients, 64.3% regarding blunt trauma. The
main external cause of penetrating trauma was aggression (81.2%). By contrast,
among blunt injuries, falls were the main external cause (54.0%). There was a
statistically significant difference, p < 0.001, between the types of trauma and regarding
external causes, days of the week when the event occurred, age, pre-hospital care,
risk classification in the emergency department, systolic blood pressure at admission,
length of stay in ER, condition of leaving ER and place of destination, condition of
leaving hospital, number of bodily injuries and Abbreviated Injury Scale (AIS) ≥3, body
region most severely affected, Trauma and Injury Severity Score (TRISS) and modified
Rapid Emergency Medicine Score (mREMS). With different levels of significance,
victims of blunt and penetrating trauma differed in terms of sex (p=0.026); diastolic
blood pressure (p=0.001), respiratory rate (p=0.042) and peripheral oxygen saturation
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(p = 0.022) at admission; hospital stay (p =0.023); the Injury Severity Score (ISS) and
New Injury Severity Score (NISS) (p=0.002); to the dependency levels by the Jones
Dependency Scale (p=0.015 and 0.007) and alert by the Modified Early Warning Score
(MEWS) (p=0.002), on admission, in addition to survival time (p=0.001). Regarding the
evolution of the severity and dependence of the victims, there was a statistically
significant difference between the two types of trauma from arrival to departure at the
ER and in the first six hours after admission (p<0.001). There was dependence
between type of trauma and levels of early red flags indicating risk of death, according
to MEWS (p<0.001). The highest frequency of deaths occurred from the second to the
seventh day of hospitalization (54.5%). The survival time for the types of trauma
differed specifically between the 3rd and 31st days. Conclusion: Victims of the two
types of trauma showed differences in most of the variables analyzed. Worse clinical
conditions and evolution were observed for victims of perforating trauma in the
hospitalization process.

Keywords: Wounds and injuries; Clinical evolution; Emergency hospital service;
Trauma severity scores; Emergency Nursing; Nursing.
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1 INTRODUÇÃO

O trauma pode ser classificado em contuso (fechado) ou penetrante (aberto) e
envolve a transferência de energia entre duas matérias. A troca de energia e as lesões
geradas são parecidas nos dois tipos; entretanto, a cavitação difere em relação ao
tipo e à direção, sobretudo no trauma penetrante(1).
Nos traumas contusos, a cavitação é apenas uma deformidade temporária que
pode se direcionar para longe da zona de impacto. Já nos traumas penetrantes, ocorre
a formação tanto de uma cavidade permanente como uma temporária. Essa cavidade
temporária do trauma penetrante se direciona para as regiões laterais e frontal do
objeto perfurante, aumentando a área de lesão(1).
De uma maneira geral, traumas contusos podem ser resultantes de quedas,
colisões veiculares, incidentes de lazer ou demais ocorrências de transporte(1-4). Neste
tipo de trauma, o padrão e a gravidade das lesões resultantes são determinados pela
magnitude e orientação da mudança de aceleração para o indivíduo(3).
A capacidade dos diferentes tecidos em sobreviver ao trauma contuso é muito
específica; tecidos mais elásticos e coesos, como musculatura esquelética, pulmão,
intestino delgado e vasos sanguíneos, podem tolerar melhor a cavitação temporária.
Em contraponto, órgãos como fígado, cérebro e coração não respondem ao trauma
contuso da mesma maneira(5). Já os traumas penetrantes ocorrem principalmente por
ferimentos por arma de fogo, arma branca e empalamentos(1,4).
Logo, as repercussões fisiológicas, anatômicas e clínicas observadas podem
ser diferentes para cada um dos tipos de trauma, e a região corpórea acometida
também é determinante. A busca na literatura revelou inúmeros estudos sobre essas
manifestações em segmentos corpóreos específicos(6-13).
Os efeitos regionais do trauma contuso na cabeça e pescoço envolvem forças
de cisalhamento e compressão. Assim, mecanismos contusos de lesão podem
provocar danos no cérebro a partir da movimentação e choque do tecido cerebral,
com a calota craniana provocando compressão do cérebro por forças de
desaceleração. Por meio desse mecanismo, concussão e contusões cerebrais podem
ocorrer, além de lacerações teciduais e de vasos(1).
No trauma penetrante, lesões na cabeça apresentam manifestações graves
pela transferência de energia causada. Projéteis de arma de fogo penetram a calota
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craniana com grande energia e velocidade. Isso gera dano direto ao tecido cerebral e
provoca repercussões importantes, uma vez que, diferente de outras partes do corpo,
a cabeça constitui um espaço fechado, que não pode expandir. Por esta razão, o
tecido cerebral é comprimido, produzindo lesões importantes. Ainda, a depender da
energia do projétil, pode haver rompimento da calota em ângulo posterior (orifício de
saída) ou trajetória angular que contorne o interior da calota craniana, gerando mais
lesão no seu percurso(1).
Na região do tórax, ferimentos penetrantes causam danos com manifestações
clínicas importantes, mas que requerem abordagem cirúrgica em menos de 15% dos
casos e mortalidade variável de 10% a 50%(1,12,14). Traumatismos contusos nessa
região podem provocar manifestações clínicas importantes decorrentes da
desaceleração e impacto dos órgãos internos com a parede torácica, provocando
compressão e contusão pulmonar. Além disso, forças de cisalhamento podem gerar
rompimento da artéria aorta(1).
No abdome, mecanismos de lesão contundentes são mais danosos que
penetrantes e provocam movimentação dos órgãos, e o impacto causado pode
provocar o rompimento de órgãos parenquimatosos (fígado, baço, pâncreas e os
rins)(1,15). Além disso, pode haver aumento da pressão intra-abdominal lesionando o
diafragma e forças de cisalhamento podem deslocar órgãos dos pontos de fixação na
parede abdominal, sobretudo rins, fígado, baço e intestinos delgado e grosso (1).
Traumatismos penetrantes abdominais requerem abordagem cirúrgica entre 85% e
95% dos casos em que o ferimento foi causado por projéteis de média energia (1).
O trauma penetrante de extremidades pode causar lesões vasculares, ósseas
e musculares importantes. Uma questão importante a ser considerada nas lesões
ósseas é o fato de que seus fragmentos transformam-se em projéteis secundários,
causando lesões aos tecidos adjacentes(1,16,17).
Em países desenvolvidos, os traumatismos penetrantes representam
aproximadamente 8% dos atendimentos, destacando os ferimentos por arma de fogo
e lesões por arma branca. Embora o percentual de atendimentos seja menor, 20%
dos atendimentos por traumatismos penetrantes evoluem a óbito nesses casos, uma
vez que este tipo de traumatismo geralmente provoca importantes manifestações
hemodinâmicas, em virtude de choque hipovolêmico(18-20).
Traumatismos penetrantes possuem alta taxa de mortalidade quando ocorrem
no tórax (70-80%) e no crânio (50%). As lesões no tórax são comuns e apresentam
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complicações secundárias as quais necessitam de avaliação precisa e identificação
de sinais que indiquem a necessidade de intervenções imediatas, muitas vezes ainda
na SE(1,18).
O traumatismo penetrante pode levar a uma hemorragia interna grave, pois as
lesões geralmente afetam áreas de grandes vasos, cardíacas, esplênicas e hepáticas,
causando alterações hemodinâmicas abruptas que necessitam ser atendidas
prontamente. A identificação da etiologia e o rápido tratamento são cruciais para a
redução da morbidade e mortalidade, sendo de suma importância a adoção de
estratégias que visem à melhoria no manejo à vítima de trauma penetrante (19-21).
São poucas as evidências oriundas de estudos comparativos entre os tipos de
trauma contuso e penetrante disponíveis. A busca na literatura científica apontou seis
estudos(22-27), cinco deles(22-26) comparando o tipo de trauma em um segmento
corpóreo específico e apenas um comparando a população geral de trauma (27). Uma
revisão comparando as diferenças clínicas do traumatismo craniencefálico contuso e
penetrante reportou que esse agravo ocorre mais frequentemente (88 a 95%) sob
mecanismos contusos, em decorrência de quedas (18,8%), e tem mortalidade em
torno de 40%, o que representa 15% do total de mortes por causas externas (22). Dos
casos fatais de traumatismo craniencefálico penetrante, 83,1% são intencionais ou
autoprovocados e 22,6% decorrem de intervenções legais. Nesse tipo de lesão, 72%
dos pacientes morrem antes da chegada ao hospital e a mortalidade até três horas
varia de 88 a 92%(22).
Estudo americano que comparou 6.378 pacientes com trauma vertebral
reportou que, em média, indivíduos que sofreram traumatismos penetrantes eram
mais jovens (idade média = 25 anos; mín. 21 e máx. 32), majoritariamente homens
(87,8%), negros (65,9%) e permaneceram internados 14 dias, dois a mais que aqueles
que sofreram lesões contusas (p<0,001). Entretanto, a permanência no serviço de
reabilitação foi de 41 dias nos traumas contusos, média superior em 5 dias quando
comparada à permanência de vítimas de trauma penetrante (p<0,001)(26). Ainda nesse
estudo, em ambos os tipos de trauma, houve similaridade no uso de ventilação
mecânica, frequência de alta hospitalar, necessidade de nova internação e sobrevida
até um ano após o evento traumático(26).
Em outro estudo comparativo, também com vítimas de trauma vertebral nos
Estados Unidos, 1.130 pacientes foram analisados e houve predomínio de pacientes
com traumatismos contusos (86,4%)(25). Na comparação, vítimas de trauma
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penetrante eram mais jovens (idade média de 29,2 anos versus 44,1 anos, p<0,001),
homens (87,7% versus 69,2%, p<0,001), apresentaram alta gravidade no ISS na
admissão (média = 20,2 versus 15,6, p<0,001), maior permanência hospitalar (média
= 20,1 dias versus 10,3 dias, p=0,001) e menor taxa de internação em unidades de
terapia intensiva (0,0% versus 3,0%, p<0,005)(25).
Um estudo americano que comparou 55 pacientes vítimas de lesão vascular
intestinal contusa ou penetrante reportou que a maior parte dos pacientes que
sofreram lesões penetrantes eram homens (81%), mais jovens que aqueles que
sofreram lesões contusas (média de idade = 35 anos versus 38, p=0,016). Nesse
estudo, o comportamento clínico foi similar entre os dois tipos de trauma, em relação
à ocorrência de complicações como choque hipovolêmico, parada cardiorrespiratória
e peritonite. Pacientes vítimas de trauma contuso apresentaram maior gravidade pelo
Injury Severity Score (ISS) (média = 36 versus 25, p=0,019) e New Injury Severity
Score (NISS) (média = 40 versus 30, p=0,011)(23). Esses pacientes apresentaram, em
média, o dobro do tempo de permanência na terapia intensiva, maior necessidade de
abordagem cirúrgica, mortalidade hospitalar maior em 20% e menor tempo de
permanência hospitalar(23).
Outro estudo americano comparando 131 vítimas de trauma contuso e
penetrante com lesão intestinal reportou que os pacientes que sofreram trauma
penetrante eram mais jovens, apresentaram maior necessidade de cirurgia, maior
perda sanguínea durante a intervenção cirúrgica e, consequentemente, maior
necessidade de transfusões sanguíneas e maior mortalidade (24). Os pacientes com
ferimentos contusos apresentaram significativamente maior frequência de lesões mais
graves, 4 e 5 na Abbrevieted Injury Scale (AIS), maior gravidade e maior tempo de
hospitalização e de permanência na unidade de terapia intensiva(24).
Na Coreia do Sul, estudo que comparou 22.707 pacientes que sofreram trauma
contuso e penetrante revelou que aqueles que sofreram lesões contusas eram mais
jovens (média da idade 34,5 anos) e apresentaram menor gravidade pelo ISS, onde
94,8% tiveram escore ISS≤ 16. A mortalidade hospitalar também foi maior entre
pacientes com esse tipo de ferimento. Diferença significativa entre os tipos de trauma
foi observada em relação ao Revised Trauma Score (RTS), sendo maior a
probabilidade de sobrevida entre os traumas perfurantes(27).
Independentemente do tipo de trauma e da região lesionada, pacientes vítimas
de trauma, ao serem admitidos na Sala de Emergência (SE), demandam avaliação
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sistematizada, ampla e rápida, que contemple atenção às modificações nos seus
parâmetros vitais e inclua o mapeamento de todas as lesões(28-30). Essa clientela pode
apresentar

importantes

variações

hemodinâmicas

nas

primeiras

horas

de

atendimento, incluindo deterioração clínica e morte(31-33).

1.1 PROBLEMÁTICA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO TRAUMA
O trauma se configura como questão de saúde pública, responsável pela morte
de mais de cinco milhões de pessoas anualmente, além de milhões de incapacidades
e significativas perdas econômicas em todo o mundo(34). Além disso, o trauma é uma
doença com base socioeconômico-cultural, em que mecanismos envolvidos na lesão
podem variar de acordo com a região(35,36).
A Organização Mundial da Saúde, por meio da Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, versão 10 (CID-10),
codifica os traumatismos em seu Capítulo XX, como causas externas de morbidade e
mortalidade, incluindo os diferentes tipos de violências, que podem ser classificadas
como acidentais ou intencionais(37).
Segundo dados do Sistema de Informação da Mortalidade do Sistema Único
de Saúde do Brasil, em 2017 ocorreram 158.657 óbitos por causas externas no país,
correspondendo a 12,1% do total de mortes, representando o terceiro maior motivo
de morte, precedido apenas pelas doenças cardiovasculares e as neoplasias(38) e
responsáveis, também, por 16,5% das mortes evitáveis em todo o país naquele
mesmo ano(39).
No tocante à morbidade hospitalar, as causas externas foram responsáveis por
mais de um milhão de internações no ano de 2018, aproximadamente 10% da
morbidade hospitalar total no Sistema Único de Saúde(38), somando mais de um bilhão
de reais (9,71%) do total de gastos hospitalares(40).
Na caracterização das mortes por causas externas, houve predominância do
sexo masculino (82,0%) e maior concentração nas regiões Sudeste (34,6%) e
Nordeste (33,4%). Agressões (40,1%) e acidentes de transporte (23,0%) foram as
causas mais frequentes. Cerca de 36,1% das mortes ocorreram em ambiente
hospitalar e 32,5% em via pública(38).
Um inquérito realizado pelo Ministério da Saúde mostrou que a proporção dos
atendimentos por agressão no Rio de Janeiro foi de 91% do total de atendimentos em
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razão das violências em 2013 e 2014, com alta incidência de lesão provocada por
objetos perfurocortantes (18%) e armas de fogo (14,5%)(41).
A magnitude do trauma, expressa em altas taxas de mortalidade e morbidade,
aponta a necessidade urgente de reorganização da assistência ao trauma em todos
os níveis de atenção, desde formas de prevenção e segurança viária até a assistência
aos feridos e diminuição dos danos causados pelas mortes precoces e sequelas
deixadas pelo trauma(42,43).
Nesse sentido, programas de prevenção do trauma e estratégias de educação
da população para redução dos índices de violência e dos acidentes de transporte
terrestre devem ser encorajados visando à promoção da saúde, melhora nos
indicadores e conscientização da população(44).
Os programas de melhoria constituem parte essencial da assistência ao trauma
em

países

desenvolvidos

e

apresentaram

resultados

satisfatórios

quando

implementados em países de renda média e baixa(45,46). Sobre isto, destaca-se que o
controle da qualidade no atendimento às vítimas de trauma constitui elemento
essencial dos sistemas de trauma que visam à diminuição das mortes e complicações
em decorrência do trauma(46,47).
Diante do exposto, com o intuito de reorganizar a assistência de urgência no
Brasil, em 2011, foi instituída a Rede de Atenção às Urgências e Emergências no SUS
(RUE), reformulando as ações da Política Nacional de Atenção às Urgências,
estabelecendo componentes em todos os níveis de atenção e propondo a integração
entre eles(48).
A RUE foi delineada considerando o perfil epidemiológico dos atendimentos de
emergência no país, que norteou a adoção de estratégias que atendessem aos
problemas identificados. Assim, a partir dos dados que evidenciaram alta
morbimortalidade e elevado custo socioeconômico enfrentado por vítimas de trauma
(acidentes e violências) no país, foi apontada a necessidade de criação da linha de
cuidado ao trauma(49).
A linha de cuidado ao trauma foi criada em 2013 considerando imperativo
instituir a atenção integral e o aprimoramento em mecanismos de controle, regulação
e avaliação da assistência às vítimas de trauma. Dentre os objetivos da linha de
cuidado ao trauma estão: redução da morbimortalidade pelo trauma; desenvolvimento
de ações de vigilância e prevenção; ampliação e qualificação da atenção integral ao
paciente traumatizado; habilitação de Centros de Trauma; ampliação da regulação dos
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pacientes; incentivo a processos de formação aos profissionais que atuam no trauma;
delineamento de uma linha de cuidados que englobe prevenção e o itinerário da
atenção ao trauma desde a cena até a reabilitação, passando pela atenção hospitalar;
além da disseminação do conhecimento sobre a problemática do trauma, o
fortalecimento da linha como prioridade e o encorajamento da notificação de
violências(49).
Destaca-se que há ainda diversos desafios na implementação da linha de
cuidado ao trauma, como alcançar a articulação eficaz da RUE e ter dados disponíveis
que permitam mapear a situação do atendimento ao trauma no país. Nesse sentido,
há necessidade de registros robustos e confiáveis da assistência às vítimas de
trauma, considerando variáveis clínicas e estruturais, subsídios para avaliar com
precisão a condição fisiológica e a gravidade em que se encontram, fornecendo
também dados para a avaliação da qualidade do atendimento (50).
Os serviços hospitalares de emergência configuram-se como componentes da
linha de cuidado ao trauma da RUE, destinados à assistência de pacientes com
afecções agudas, com risco de morte iminente ou não, exigindo profissionais
organizados para o atendimento imediato e eficaz(49,51). A estruturação dos serviços
hospitalares de emergência comporta aparato para a realização rápida de
procedimentos diagnósticos e terapêuticos, configurando-se, muitas vezes, como a
principal referência da população que busca assistência médica, ocorrendo falta de
leitos e superlotação(51,52).
Nesse contexto, o trauma é uma complexa condição que pode variar desde
escoriações superficiais que não oferecem risco à vida até ferimentos graves que
levam à morte de maneira rápida. Diante disso, conhecer o nível de gravidade do
paciente com traumatismos é fundamental para nortear o destino, a complexidade
hospitalar, a qualidade do atendimento e a sobrevida do paciente (50).
Logo, no atendimento hospitalar inicial, a avaliação imediata das condições do
paciente, o estabelecimento de prioridades de atendimento, a definição da abordagem
de tratamento e das intervenções necessárias são fundamentais para assistência
qualificada que permita maiores condições de sobrevivência às vítimas de
trauma(28,29). Sendo assim, é fundamental que a equipe esteja preparada para seu
recebimento e atenta ao relato do atendimento pré-hospitalar(30). Ainda nesse
contexto, conhecer as características epidemiológicas, sociodemográficas e clínicas
da clientela atendida constitui fator essencial na organização e qualidade do serviço.
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A relação entre o mecanismo de trauma e os diferentes tipos de lesões internas
é conhecida(53). Desta maneira, evidências mais recentes são periodicamente
incorporadas às diretrizes de atendimento ao paciente de trauma e o Advanced
Trauma Life Support (ATLS)(4) orienta para que essa avaliação e condutas sejam
embasadas em prioridades que são guiadas pelo mnemônico ABCDE do trauma,
onde: A

(Airway): via área com restrição do movimento da coluna cervical; B

(Breathing): ventilação e respiração; C

(Circulation): circulação com controle da

hemorragia; D (Disability): estado neurológico; e E (Exposure): exposição e controle
do ambiente.
Desse modo, o cuidado sistemático e a melhoria de fatores relacionados aos
desfechos do paciente, como acompanhamento da evolução clínica, precisam ser
considerados ainda na SE pelas equipes que prestam assistência ao trauma
considerando a especificidade da situação, em que pese o tipo de trauma(54).

1.2 ÍNDICES DE TRAUMA E FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO
Diferentes ferramentas têm sido utilizadas para avaliação das vítimas de trauma
estimando a gravidade e a probabilidade de sobrevida. Dentre os índices de trauma
utilizados no contexto da emergência destacam-se a AIS(55), o RTS(56), o ISS(57), o
NISS(58) e o Trauma and Injury Severity Score (TRISS)(59).
O RTS é um índice de gravidade, do tipo fisiológico, bastante utilizado na
prática clínica, principalmente como instrumento para nortear a triagem de pacientes
no atendimento pré-hospitalar. Esse índice sintetiza a avaliação dos sistemas
circulatório, respiratório e nervoso central, e foi criado a partir da análise de um grande
número de variáveis relacionadas a esses sistemas. Sua aplicabilidade é considerada
fácil, além de ser um dos índices mais aceitos pela comunidade científica (56,60).
Além da triagem no atendimento pré-hospitalar, o RTS é utilizado para predizer
as consequências do trauma. Quando utilizado como índice prognóstico, é calculado
utilizando-se coeficientes que são provenientes de análise de regressão logística
aplicada na ampla base de dados Major Trauma Outcome Study. Quanto maior o valor
final, melhor será o prognóstico, sendo possível estimar com esse escore a
probabilidade de sobrevida de uma vítima de trauma(56).
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O ISS é um índice anatômico utilizado para estimar a gravidade do trauma e
que tem seu cálculo baseado na AIS(55). Um manual de descritores anatômicos de
ferimentos é utilizado para determinar os valores da AIS, em uma escala que varia de
1 (lesão leve) a 6 (lesão grave, geralmente fatal). O escore da AIS determina a
gravidade individual das lesões apresentadas pelos pacientes traumatizados e não
estabelece a gravidade global do trauma. Para esse fim, utiliza-se o ISS, que permite
sintetizar a gravidade do trauma de vítimas com múltiplos ferimentos. Desde sua
criação em 1974, o ISS tem sido validado em muitos estudos e tornou-se o índice de
gravidade do trauma mais utilizado para caracterização da gravidade dos pacientes
em pesquisas(61,62). O cálculo do ISS é feito com base no quadrado do valor das
lesões mais graves de três regiões corpóreas distintas(49).
O NISS é uma modificação do ISS que considera as três lesões mais graves,
independentemente da região corpórea acometida. Busca, assim, tornar a avaliação
da gravidade da vítima mais fidedigna, uma vez que um mesmo paciente pode
apresentar mais de uma lesão grave em uma região corpórea (58,63,64).
O TRISS combina em seu cálculo o resultado do RTS, do ISS, o mecanismo do
trauma (contuso e penetrante) e a idade, para estimar a probabilidade de sobrevida
da vítima de trauma(59). O TRISS é uma importante ferramenta de monitoramento da
qualidade dos cuidados prestados às vítimas de trauma (64).
Ainda que o ISS, o NISS e o TRISS sejam os índices de gravidade do trauma
mais citados na literatura científica, sua aplicabilidade clínica está na análise
retrospectiva da qualidade e efetividade do tratamento, e verificação da acurácia na
triagem, visto que requerem diagnósticos de todas as lesões traumáticas para seu
cálculo(60).
No monitoramento contínuo das vítimas de trauma, o uso de ferramentas de
avaliação que considerem dados simples de observações à beira do leito pode auxiliar
o reconhecimento de sinais de deterioração clínica e determinar melhores desfechos
dos pacientes no serviço hospitalar, sobretudo na sala de emergência(65,66).
Nesse processo, condutas são orientadas pelo resultado da avaliação inicial
dos pacientes, que busca rastreamento de lesões e detecção de alterações de sinais
vitais que podem ser repercussões destas lesões(4,67). Alterações fisiológicas básicas
ou nos sinais vitais do paciente são os primeiros alertas e os avisos mais facilmente
detectáveis de piora clínica. Sinais como frequência cardíaca e respiratória, pressão
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arterial, temperatura e saturação de oxigênio são parte fundamental de qualquer
avaliação dos pacientes(68).
Diversos estudos apontam que avaliações baseadas nos sinais vitais,
rotineiramente registrados por enfermeiros, podem indicar a real condição de
gravidade do paciente, auxiliando a tomada de decisão (65,66,69-74), apoiando a
transferência intra e extra-hospitalar(71,75), servindo como ferramenta de triagem para
unidades de alta dependência ou cuidados intensivos(76), diminuindo as taxas de
mortalidade hospitalar de pacientes críticos(76-78) e de internação em unidades de
terapia intensiva por complicações potencialmente evitáveis na sala de emergência
ou unidades de observação(78-80).
Nesta proposta, o Modified Rapid Emergency Medicine Score (mREMS)(81) e o
Modified Early Warning Score (MEWS)(82) têm se destacado como indicador de
gravidade para aplicação e monitoramento de pacientes em serviços de emergência.
O mREMS é resultado da modificação do Rapid Emergency Medicine Score e
é uma nova ferramenta prognóstica para mortalidade hospitalar em pacientes vítimas
de trauma admitidos no departamento de emergência. Embora o Rapid Emergency
Medicine Score, seu precursor, tenha apresentado bom desempenho em pacientes
de trauma(83-85), pesquisadores entenderam que o escore deveria ser ajustado para
melhor predizer a mortalidade desses pacientes. Em 2017, autores americanos
apresentaram uma versão do instrumento específica para vítimas de trauma, o
mREMS. Essa versão modificou os pesos da idade e Escala de Coma de Glasgow
(ECGl) do instrumento original; diminuiu a pontuação para idade e aumentou para
ECGl; além disso, a pressão arterial média foi substituída pela

pressão arterial

sistólica(81).
O mREMS foi validado em uma casuística de 429.771 pacientes com registros
no National Trauma Data Bank, um banco nacional de registro de trauma americano.
A validação foi realizada pela comparação do novo índice com ISS, RTS, Shock Index
e Mechanism, Glasgow Coma Score, Age, Pressure Score. O mREMS teve
desempenho semelhante ao RTS e Mechanism, Glasgow Coma Score, Age, Pressure
Score para estimar mortalidade hospitalar: AUC/ROC de 0,967 para o mREMS (IC
95% = 0,963-0,971), 0,959 para o RTS (IC 95% = 0,955-0,964) e 0,964 para o
Mechanism, Glasgow Coma Score, Age, Pressure Score (IC 95% = 0,959-0,968). O
ISS e o Shock Index apresentaram pior desempenho, com AUC/ROC de 0,780 (IC
95% = 0,770-0,791) e 0,670 (IC 95% = 0,650-0,690), respectivamente(81). Portanto, o
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mREMS forneceu previsões precisas para a mortalidade intra-hospitalar, igualandose ao RTS e Mechanism, Glasgow Coma Score, Age, Pressure Score e superando os
demais índices. Em consequência, foi considerado uma ferramenta simples, objetiva
e de valor no cenário de emergência.
Além dos índices de gravidade, as ferramentas de alerta precoce são
constantemente incorporadas como parte de um sistema de reconhecimento de
pacientes em risco à beira do leito e acionamento de equipes de resposta rápida(68).
Essas ferramentas são importantes porque repercussões fisiológicas podem ser
diferentes para cada um dos tipos de trauma.
Um dos índices utilizados para este fim é o MEWS, que validado em 2001 no
Reino Unido como uma ferramenta à beira do leito para detectar sinais de alerta de
piora clínica e permitir o acionamento de equipes de resposta rápida, com
intervenções necessárias ao restabelecimento do paciente ou transferência para
unidades com maior nível de cuidado(68,82). Ele se baseia em cinco parâmetros
fisiológicos do paciente: pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, frequência
respiratória, temperatura e nível de consciência pela medição simples do tipo alerta,
responde à voz, responde à dor e inconsciente (AVPU)(68,82).
A pontuação MEWS varia de 0 a 15. Um escore MEWS ≥ 4 indica o primeiro
nível de alerta para piora clínica e necessidade de monitoramento do paciente (Alerta
1); um escore MEWS ≥ 7 pressupõe agravamento e necessidade imediata de
admissão em unidade de terapia intensiva (Alerta 2)(68,82,86,87). Uma meta-análise
realizada a fim de avaliar a acurácia do MEWS na predição da mortalidade hospitalar
incluiu 16 estudos que utilizaram a ferramenta para triagem prognóstica de pacientes
e concluiu que indivíduos que apresentam pontuação 4 ou 5 possuem acentuado risco
de morte(88).
O MEWS foi validado para uso em serviços de emergência e seus níveis de
alerta permitiram predizer deterioração e morte, área sob a curva 0,91 (IC 95% = 0,830,99) e 0,70 (IC 95% = 0,61-0,79)(82,86). Outro estudo recente validou o MEWS para a
população de trauma indicando o índice como bom preditor para mortalidade e
necessidade de admissão em unidades de cuidados intensivos. O estudo verificou
que a área sob a curva para mortalidade foi 0,79 (IC 95% = 0,74-0,83)(89).
Em Hong Kong, estudo realizado com 544 sujeitos comparou o desempenho
do MEWS na detecção de sinais de deterioração precoce de pacientes na sala de
emergência(70). O estudo conduziu o monitoramento de dois grupos (grupo MEWS e
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grupo observação). No grupo em que foi aplicado o MEWS, foi observada que a maior
parte dos chamados médicos para reavaliação de pacientes que apresentaram alto
risco foi por manifestação de febre ou hipotermia e hipertensão arterial, por outro lado
os pacientes com indicação de risco moderado apresentaram majoritariamente
taquipneia.
Os alertas indicaram admissão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em
menor frequência no grupo onde foi aplicado o MEWS quando comparado ao grupo
onde a ferramenta não foi adotada (34% e 58%), respectivamente (70). Essa menor
frequência esteve relacionada com as intervenções recebidas a partir das avaliações
médicas, indicadas pelos alertas mais precocemente no grupo MEWS que no outro
grupo, onde reavaliações somente ocorreram após avaliação de exames laboratoriais.
Destaca-se que a maior parte da necessidade imediata de admissão na UTI no
grupo observação ocorreu pelo avançado estado de gravidade dos pacientes, não
detectados em estágios iniciais de alteração dos sinais vitais. O estudo concluiu que
as anormalidades fisiológicas foram as primeiras a se manifestar nos pacientes,
permitindo ao enfermeiro reconhecer de imediato mudanças na condição clínica e
acompanhar com mais precisão a evolução do paciente, amparado por classificação
destes sinais em avaliação padronizada(70).
O MEWS(82) e o mREMS(81), se destacam como ferramentas que permitem
ponderação de parâmetros vitais, fornecendo julgamento clínico padronizado, e
facilitando a comunicação das alterações na condição fisiológica do paciente entre
enfermeiros e médicos(70,90,91).
Embora tenham sido desenvolvidos métodos de avaliação do risco para grupos
de pacientes na SE, há escassas tentativas de desenvolver e aplicar instrumentos
relacionados às atividades de enfermagem no departamento de emergência. Um meio
de avaliar o nível de dependência de pacientes na emergência foi criado em 2001,
quando a Jones Dependency Tool(51) foi validada para o contexto desse departamento
hospitalar.
A Jones Dependency Tool é uma escala que permite classificar e avaliar o grau
de dependência do paciente e as suas necessidades em cuidados de enfermagem,
baseada em seis domínios que traduzem indicadores da prática de enfermagem no
contexto da SE e o escore final é utilizado para determinar o nível de dependência do
paciente em baixa, moderada, alta e total(92-94). A Jones Dependency Tool foi validada
no Reino Unido, em um estudo realizado em seis unidades de emergência que incluiu
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840 pacientes, onde os resultados do teste-reteste da Jones Dependency Tool
indicaram boa confiabilidade ( = 0,75). Nesse estudo, pacientes que apresentaram
maior dependência apresentaram maior proporção de: frequência cardíaca anormal
(2 = 7,45, df = 1, p=0,006), frequência respiratória alterada (2 = 15,683, df = 1,
p<0,001), alteração na saturação oxigênio (2 = 15,583, df = 1, p<0,001)(95).
Um estudo australiano realizado com 648 pacientes analisou a aplicação da
JDT em duas enfermarias independentes no departamento de emergência e indicou
que o nível de confiabilidade entre os avaliadores foi alto ( >0,847, p<0,001), com
forte concordância intra-avaliadores para cada domínio ( = 0,713-0,883) e moderada
consistência interna ( = 0,743)(96).
Frente a importância das causas externas na área da saúde, as diferenças na
fisiopatologia e repercussões clínicas dos traumas contusos e penetrantes, ausência
de estudos que analisem a precoce evolução clínica e da dependência de
enfermagem requerida por esses pacientes, fez-se necessária esta investigação
comparando o perfil de trauma contuso e penetrante, em relação a aspectos
sociodemográficos, clínicos e referentes ao evento traumático.
Busca-se sobretudo, produzir evidências que possam suprir lacunas sobre o
conhecimento desses dois eventos, contribuindo para iniciativas de prevenção e para
elaboração de recomendações específicas para o manuseio de cada tipo de trauma,
na expectativa de melhorar a qualidade da assistência e seus resultados.
Embora haja estudos sobre populações de trauma contuso ou penetrante,
estas se concentram em segmentos corpóreos específicos ou, ainda, em mecanismos
de lesões isolados, não permitindo a identificação das especificidades comuns de
cada grupo (contuso e penetrante) e limitando a aplicação dos achados.
No tocante à assistência hospitalar inicial aos pacientes de trauma, este estudo
poderá fornecer subsídios para reconhecer manifestações diferenciadas na evolução
dos doentes no itinerário terapêutico. De posse dessas evidências, os profissionais
envolvidos no cuidado a esses pacientes poderão considerá-las no planejamento de
suas ações/intervenções. Para a enfermagem, a pesquisa traz, além das
contribuições comuns ao corpo clínico assistencial, apresenta, de maneira inédita,
informações sobre o comportamento evolutivo da dependência requerida por vítimas
de trauma contuso e penetrante, principalmente durante as primeiras horas de
assistência hospitalar onde as ações de cuidado são, por muitas vezes, intensas.
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Posto isto, fundamentado no conhecimento apresentado a partir da literatura,
se elaborou os objetivos desta investigação, que se propõe a contribuir com
evidências que possam responder questionamentos acerca da evolução clínica e das
características das vítimas de trauma contuso e penetrante em contexto hospitalar.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL
Comparar vítimas de trauma contuso e penetrante atendidas na sala de
emergência quanto às suas características e evolução clínica.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Confrontar vítimas de trauma contuso e penetrante em relação às suas
características sociodemográficas, clínicas e do evento traumático que
estiveram envolvidas;
✓ Contrapor a evolução da gravidade de vítimas de trauma contuso e penetrante
nas primeiras seis horas após admissão hospitalar;
✓ Comparar a dependência de vítimas de trauma contuso e penetrante nas
primeiras seis horas após admissão hospitalar;
✓ Cotejar vítimas de trauma contuso e penetrante quanto à detecção de alerta de
risco de morte e necessidade de maior nível de cuidado pelo MEWS nas
primeiras seis horas após admissão hospitalar;
✓ Confrontar vítimas de trauma contuso e penetrante quanto ao tempo de
sobrevida durante a internação hospitalar.
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3 MÉTODOS

3.1 TIPO DE ESTUDO
O estudo de abordagem quantitativa foi do tipo observacional longitudinal, com
oito períodos de avaliações das vítimas de trauma contuso e penetrante durante as
primeiras seis horas de atendimento hospitalar, além de consulta em registros dos
pacientes até alta hospitalar ou óbito.

3.2 LOCAL DE ESTUDO
O estudo foi realizado em um hospital de porte III, localizado no município do
Rio de Janeiro (RJ), Brasil. O município possui área territorial de 1.255km² e 6.320.446
habitantes (5.265,82 hab/km²), sendo a segunda maior cidade do país, em número de
habitantes, segundo dados do último censo(97).
O atendimento especializado, fixo, de urgência e emergência no município
ocorre em três tipos de unidades: Unidades de Pronto Atendimento (UPA),
Coordenação de Emergência Regional (CER) e hospitais para grandes emergências.
Cada uma das unidades funciona diariamente, 24 horas, e possui papel específico na
RUE, buscando suprir diferentes perfis de atendimento: emergências clínicas (CER e
UPA) e atenção às emergências graves, incluindo o trauma (hospitais e prontosocorro)(98). Em toda a rede, os pacientes são admitidos após acolhimento com
classificação de risco, no sistema de estratificação de quatro cores (vermelho,
amarelo, verde e azul) orientado pelo Ministério da Saúde (98,99).
A rede hospitalar municipal de urgência e emergência do RJ conta com oito
unidades de referência nas principais Áreas de Planejamento (AP) da cidade, como
mostra a Figura 1: Hospital Municipal Souza Aguiar (AP 1, Centro), Hospital Municipal
Salgado Filho (AP 3.2, Méier), Hospital Municipal Miguel Couto (AP 2.1, Leblon),
Hospital Municipal Lourenço Jorge (AP 4.2, Barra da Tijuca), Hospital Municipal Pedro
II (Santa Cruz), Hospital Municipal Evandro Freire (AP 3.7, Ilha do Governador),
Hospital Municipal Albert Schweitzer (AP 5.1, Realengo) e Hospital Municipal Rocha
Faria (AP 5.2, Campo Grande)(100).
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Figura 1. Mapa da divisão do município do Rio de Janeiro por AP.

Fonte: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 2015(100)

Ampliando a rede de atenção às urgências no município há duas unidades
hospitalares de referência, geridas pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de
Janeiro, a saber: o Hospital Estadual Getúlio Vargas (AP 3.5, Penha) e o Hospital
Estadual Carlos Chagas (AP3.3, Marechal Hermes).
A pesquisa foi realizada no setor de urgência e emergência do Hospital
Municipal Miguel Couto, serviço especializado, tipo II, componente da RUE, localizado
na AP 2.1. É uma unidade de referência para grandes emergências, possuindo plano
de contingência para acidentes com múltiplas vítimas, no município, estando
preparado para a admissão concomitante de até 20 pacientes no SE (100).
O hospital é responsável pela cobertura de 645.100 pessoas e é referência para
o atendimento de alta complexidade de neurocirurgia e neurotrauma e, também,
traumato-ortopedia(100). A média de atendimento mensal é de 2.900 pacientes, sendo
a maioria casos de trauma. Anexo a esse serviço hospitalar está a CER Professor
Nova Monteiro que regula a demanda espontânea, atende casos de baixa e média
complexidade e encaminha os graves, que necessitam de cirurgia ou internação para
esse hospital(101).
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3.3 CASUÍSTICA
A casuística do estudo foi composta por adultos (idade igual ou superior a 18
anos), com traumatismos, admitidos no local do estudo durante os plantões
estabelecidos pela técnica de amostragem, no período de 23 de maio de 2018 a 25
de maio de 2019.
Foram excluídos os pacientes que apresentaram lesões penetrantes e
contusas concomitantemente

(traumas mistos) e aqueles

que não

foram

transportados diretamente da cena da ocorrência para o local do estudo, em razão da
perda de informações sobre as condições clínicas iniciais após o evento traumático.
Pacientes vítimas de enforcamento, sufocamento, afogamento ou quase
afogamento, envenenamento, queimadura, eletrocussão e os incluídos nas categorias
CID-10 Complicações de assistência médica e cirúrgica (Y40-Y84) e Sequelas de
causas externas de morbimortalidade (Y85-Y89) foram excluídos da amostra em
razão das especificidades da fisiopatologia dessas causas externas.
3.3.1 CÁLCULO AMOSTRAL E AMOSTRAGEM

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado com base no objetivo de analisar
a evolução da gravidade e dependência de enfermagem das vítimas de trauma
contuso e penetrante nas primeiras seis horas de atendimento hospitalar.
Assim, para estabelecer o tamanho amostral foi aplicado o teste t pareado
buscando a detecção de uma diferença mínima de 0,5 entre traumas contusos e
penetrantes, com um poder do teste de no mínimo 95% a partir de uma amostra piloto
com 12 pacientes, considerando os valores obtidos nas escalas mREMS e a versão
brasileira da Jones Dependency Tool. O tamanho amostral mínimo estimado foi de
167 pacientes para que fosse detectada uma diferença de 0,5 no teste de hipóteses.
Considerando-se o período de 12 meses (20 de maio de 2018 a 30 de maio de
2019), estabeleceu-se uma amostra probabilística por conglomerados, na qual um
plantão de 24 horas, iniciando às 7h e finalizando as 6h59 do dia a seguir, foi
considerado um conglomerado.
Todos os plantões foram identificados pelo dia da semana (domingo, segundafeira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado) e semana do ano. A
partir dessa divisão, os plantões foram estratificados segundo dias da semana e em
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cada extrato foi sorteada a semana do ano, mantendo-se um plantão de cada dia da
semana no mês. Desse modo, foram sorteados 85 plantões de coleta, distribuídos em
sete por mês, com 24 horas de duração cada. Todos os pacientes admitidos na SE
durante os plantões sorteados (conglomerados) foram incluídos na amostra, desde
que atendessem os critérios de elegibilidade desta investigação.

3.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO
3.4.1 Variáveis independentes
✓ Tipo de trauma: variável independente em todas as análises realizadas.
Incluiu as categorias trauma contuso e penetrante. Para este estudo foram
consideradas as definições da National Association of Emergency Medical
Technicians que indicam que:
Se toda a energia de impacto é direcionada a uma área pequena e esta força
excede a resistência da pele, o objeto é inserido através do tecido. Esta é a
definição de trauma penetrante. Se a força é disseminada por uma área maior
e a pele não é penetrada, então o evento se encaixa na definição de trauma
contuso(1,p.49).

✓ Tempo após admissão hospitalar: varável independente nas análises de
dados longitudinais (evolução da gravidade e dependência de enfermagem das
vítimas de trauma, níveis de sinais de alerta nos períodos de avalição). Para
esta variável, considerou-se como tempo inicial a chegada ao serviço de
emergência, estabelecendo-se a seguir os tempos de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas
após admissão nesse setor e a saída dessa unidade.

3.4.2 Variáveis dependentes

3.4.2.1 Relacionadas ao evento traumático
✓ Causa externa segundo CID-10: variável nominal, categorizada conforme
Capítulo XX da CID-10(37), considerando as categorias V01 a V89 Acidentes de
transporte terrestre; X60-X84 Lesões autoprovocadas intencionalmente; X85Y09 Agressões; Y35 Intervenções legais. Da categoria “Outras causas externas
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de traumatismos acidentais”, foram incluídos os itens Quedas (W00-W19) e
Exposição a forças mecânicas inanimadas (W20-W49).

✓ Dia da semana do evento traumático: variável nominal que identificou o
dia da semana da ocorrência do trauma.
✓ Período

do

evento

traumático:

variável

nominal

utilizada

para

categorização do período da ocorrência segundo horário, conforme descrito a
seguir: matutino, das 06h01 às 12h; vespertino, das 12h01 às 18h; noturno, das
18h01 às 0h; e madrugada, das 0h01 às 6h.

3.4.2.2 Sociodemográficas
✓ Sexo: variável nominal (feminino ou masculino).
✓ Idade: variável numérica, considerada em anos, na data do trauma.

3.4.2.3 Relacionadas ao atendimento das vítimas
✓ Atendimento pré-hospitalar: variável nominal que classificou os pacientes
conforme a presença (sim ou não) de assistência por serviço de Atendimento
Pré-Hospitalar.
✓ Tempo de permanência na SE: variável numérica considerada em horas.
✓ Local de destino após SE: variável nominal que indicou o setor hospitalar

para onde foram encaminhados os pacientes após atendimento na SE. Inclui
as categorias: centro cirúrgico, unidade de internação e unidade de terapia
intensiva. As vítimas que evoluíram a óbito, receberam alta hospitalar para
residência ou foram transferidas para outros hospitais foram excluídas nas
análises comparativas desta variável de estudo.
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✓ Tempo de permanência hospitalar: variável numérica considerada em
dias.

3.4.2.4 Relacionadas à gravidade das vítimas
✓ Classificação de risco: variável ordinal categorizada segundo protocolo
recomendado pelo Ministério da Saúde(99), em quatro cores, estabelecendo a
prioridade de atendimento de acordo com o grau de urgência das queixas do
usuário do serviço. Utilizando protocolos preestabelecidos, os pacientes são
incluídos em quatro categorias:
- Vermelho (emergência) – prioridade zero – necessidade de atendimento
imediato;
- Amarelo (urgência) – prioridade 1 – atendimento o mais rápido possível;
- Verde (semiurgência) – prioridade 2 – atendimento com pouca
necessidade de urgência;
- Azul (não urgência) – prioridade 3 – consultas de baixa complexidade.
✓ Parâmetros fisiológicos na admissão na SE: variáveis numéricas que
consideraram os valores verificados na avaliação inicial do paciente na SE nos
parâmetros: frequência respiratória – número de incursões respiratórias por
minuto (irpm); frequência cardíaca – número de batimentos cardíacos por
minuto (bpm); pressão arterial sistólica e diastólica – medidas em milímetros
de mercúrio (mmHg); saturação periférica de oxigênio – percentual de oxigênio
no sangue (%); temperatura corporal – em graus Celsius (oC); e pontuação na
Escala de Coma de Glasgow (ECGl) – nível de consciência expresso em
escores que variam de 3 a 15, conforme melhor resposta a estímulos para
abertura ocular (1 a 4 pontos), resposta verbal (1 a 5 pontos) e resposta motora
do paciente (1 a 6 pontos)(102).
✓ Número de lesões AIS≥3: variável numérica que identificou em cada
paciente o número de lesões que receberam escore ≥3 na AIS. Essa escala é
estabelecida em um manual que descreve lesões decorrentes do trauma e
identifica sua gravidade com dígitos que variam de um a seis. Escores mais
baixos indicam lesão de gravidade leve e moderada; pontuações 3, 4, 5 e 6
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indicam lesões sérias, graves, críticas e máximas (quase sempre fatais),
respectivamente. Neste estudo a codificação das lesões seguiu o Manual AIS
– 2015 Revision(55).
✓ Região mais gravemente acometida: variável nominal que identificou entre
as regiões corpóreas estabelecidas pelo ISS a que apresentou as mais graves
lesões. O ISS determina seis regiões corpóreas para identificar a gravidade do
trauma: cabeça ou pescoço, face, tórax, abdome ou conteúdo pélvico,
extremidades ou cintura pélvica e superfície externa. As lesões mais graves
foram reconhecidas pela AIS; assim, foi considerada região mais gravemente
comprometida aquela que apresentou a lesão com maior pontuação na escala.
Quando o mais alto escore esteve presente simultaneamente em mais de uma
área corpórea, prevaleceu a região com maior número de lesões ao se
determinar a mais gravemente lesada.
✓ Número de regiões corpóreas acometidas: variável numérica definida
pela contagem das regiões corpóreas (cabeça ou pescoço, face, tórax, abdome
ou conteúdo pélvico, extremidades ou cintura pélvica e superfície externa) em
que foi identificada alguma lesão, independentemente da gravidade.
✓ Condição de saída da SE: variável nominal dicotomizada em sobrevivente
e não sobrevivente.
✓ Condição de saída hospitalar: variável nominal dicotomizada em
sobrevivente e não sobrevivente.
✓ Tempo de sobrevida: duração em horas até o evento morte ocorrer,
considerando-se o tempo inicial a admissão na SE e o intervalo de análise todo
o período de internação hospitalar após chegada a esse serviço.

3.4.2.5 Índices de gravidade do trauma
Os seguintes índices de gravidade do trauma foram aplicados neste estudo:
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✓ RTS(56): variável numérica adotada para descrever a gravidade do trauma a
partir de variáveis fisiológicas. O RTS é um índice fisiológico que considera três
variáveis em seu cálculo: ECGl, pressão arterial sistólica e frequência
respiratória. Este índice é utilizado para triagem das vítimas no atendimento
pré-hospitalar e para estimar o seu prognóstico na admissão hospitalar. Para
triagem, a cada componente é atribuído um valor de zero a 4 pontos e o cálculo
é feito pela soma dos valores atribuídos a estes componentes. Neste caso, o
RTS pode variar de zero (pior prognóstico) a 12 pontos (melhor prognóstico).
Neste estudo, o RTS foi aplicado na condição intra-hospitalar; assim, conforme
recomendado, os componentes recebem pesos distintos (Quadro 1), podendo
variar de zero (pior prognóstico) a 7,84 (melhor prognóstico).

Quadro 1. Valores atribuídos aos parâmetros RTS e pesos atribuídos na condição intrahospitalar.
Escala de Coma de Glasgow

Pressão Arterial Sistólica

Frequência Respiratória

ECGl

Valor ECGl

PAS

Valor PAS

FR

Valor FR

13-15

4

>89

4

10-29

4

9-12

3

76-89

3

>29

3

6-8

2

50-75

2

6-9

2

4-5

1

1-49

1

1-5

1

3

0

0

0

0

0

RTS hospitalar = 0,9368 x Valor ECGl + 0,7326 x Valor PAS + 0,2908 x Valor FR
Fonte: Champion HR, Sacco WJ, Copes WS, Gann DS, Flanagan ME. A revision of the trauma
score. J Trauma. 1989;29(5):623-9.

✓ ISS(57): variável numérica, adotada para descrever a gravidade global do
trauma, a partir da análise de todas as lesões diagnosticadas e decorrentes
do trauma.
O ISS é um índice anatômico calculado a partir dos escores de gravidade
das lesões descritos pela AIS(55). Uma vez classificadas as lesões, a
pontuação ISS é definida pela soma do quadrado das três lesões mais graves
em três regiões corpóreas distintas. O ISS possui variação de 1-75, onde a
maior pontuação indica maior gravidade do trauma, com menor probabilidade
de sobrevida(57). A partir do escore ISS é possível classificar o trauma como
leve (ISS ≤ 15), moderado (16 ≤ ISS ≤ 24) e grave (ISS ≥ 25). Entretanto,
observa-se, diante dessa classificação, que um escore ISS igual ou superior
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a 16 tem sido destacado como ponto crítico de atenção em relação à
gravidade do trauma(103).
✓ NISS(58): variável numérica que, como o ISS, é um índice anatômico utilizado
para descrever a gravidade global do trauma.
O NISS é uma modificação do ISS que busca melhorar o valor preditivo
do índice e simplificar o seu cálculo. O ISS frequentemente subestima a
gravidade do trauma, visto que considera uma única lesão por região
corpórea, ignorando as demais lesões graves da área. Para corrigir essa
limitação, o NISS é calculado considerando o quadrado do valor das lesões
mais graves apresentadas pelo paciente, independentemente da região
corpórea em que se localize.
✓ TRISS(59): variável numérica utilizada para determinar a probabilidade de
sobrevida dos pacientes. O TRISS é um índice misto, na medida em que é
calculado a partir da associação do RTS(56) (índice fisiológico) e do ISS(57)
(índice anatômico), considerando-se a idade e o mecanismo do trauma
(contuso ou penetrante). A probabilidade de sobrevida é estimada por meio
da seguinte equação:
Probabilidade de sobrevida =

1
(1 + 𝑒 −𝑏 )

Onde
e = 2,718282 (base do logaritmo neperiano),
b = b0 + b1 (RTS) + b2 (ISS) + b3 (idade)*
*Idade: 0 se < 55 anos ou 1 se ≥ 55 anos
Os coeficientes b0, b1, b2 e b3 consideram diferentes pesos, de acordo
com o mecanismo do trauma, conforme Quadro 2.
Quadro 2. Coeficientes do TRISS para trauma contuso e penetrante.

Tipo de trauma
Contuso
Penetrante

b0
-0,4499
-2,5355

b1
0,8085
0,9934

b2
0,0835
-0,0651

b3
-1,7430
-1,1360

Fonte: Champion HR, Copes WS, Sacco WJ, Lawnick MM, Keast SL, Bain LW Jr, Flanagan ME, Frey
CF. The major trauma outcome study: establishing national norms for trauma care. J Trauma.
1990;30:1356-65.
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✓ mREMS(81): variável numérica que foi utilizada para acompanhamento da
condição clínica do paciente a fim de detectar possíveis alterações na
gravidade das vítimas de trauma no transcorrer das primeiras seis horas após
admissão na SE.
O mREMS é um índice fisiológico de gravidade do trauma que foi
derivado do Rapid Emergency Medicine Score, preditor de mortalidade
hospitalar elaborado para uso em serviços de emergência. Os ajustes do
mREMS, em relação ao Rapid Emergency Medicine Score, foram testados
em população de trauma e se mostraram eficazes.
Quadro 3. Parâmetros mREMS.
0

+1

Idade
Pressão arterial sistólica

Parâmetros

≤44
110-159

45-64
160-199
90-109

Frequência cardíaca

70-109

Frequência respiratória

12-24

Saturação periférica de oxigênio
Escala de coma de Glasgow

>89
14-15

25-34
10-11
86-89

Pontuação
+2
+3
≥200
80-89
110-139
55-69
6-9

>74
≤79

140-179
40-54
35-49

>179
≤39
>49
≤5
<75

75-85
8-13

+4

65-74

+5

+6

5-7

3-4

Fonte: Miller RT, Nazir N, McDonald T, Cannon CM. The modified rapid emergency medicine score: A
novel trauma triage tool to predict in-hospital mortality. Injury. 2017 Sep;48(9):1870-1877.

O índice ajustado é composto por idade, pressão arterial sistólica,
frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio
e ECGl e aos valores observados nesses parâmetros são atribuídas
pontuações de 0 a 4, com exceção da ECGl, que apresenta pontuação de 0 a
6, conforme Quadro 3. Para obter o valor do mREMS são somadas as
pontuações obtidas nas variáveis componentes do instrumento e o escore
total máximo é 26.
3.4.2.6 Dependência da enfermagem
✓ Escala de Dependência Jones (EDJ): Variável numérica que foi utilizada
para acompanhamento do grau de dependência das vítimas de trauma a fim de
detectar possíveis alterações na sua dependência e nas suas necessidades de
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cuidados de enfermagem no transcorrer das primeiras seis horas após
admissão na SE.
A EDJ(104) é a versão brasileira do instrumento Jones Dependency
Tool(92) composta por seis domínios: Comunicação; Vias aéreas, Respiração e
Circulação (ABC); Mobilidade; Alimentação, Ingestão hídrica, Eliminação e
Cuidado pessoal; Segurança ambiental, Saúde e necessidade social e
Categoria de triagem. Na maior parte dos domínios há mais de um aspecto a
ser avaliado e, nesses casos, é considerada a condição ou condições que
apontam para a maior pontuação (maior dependência). O paciente, conforme
sua condição, recebe pontuação de 1 a 3 em cada domínio e a pontuação final
varia de 6 (baixa dependência) a 18 (total dependência). Essa pontuação final
estabelece o escore total da EDJ que varia de zero a 3: 6 ou 7 pontos – baixa
dependência (escore 0); 8 a 12 – moderada dependência (escore 1); 13 a 15 –
alta dependência (escore 2) e 16 a 18 – total dependência (escore 3).
3.4.2.7 Sinais de alerta precoce de risco de morte e necessidade de maior nível
de cuidado
✓ MEWS(82): variável ordinal utilizada para identificar níveis de alerta precoce
das vítimas de trauma a fim de detectar sua frequência no transcorrer das
primeiras seis horas após admissão na SE.
O MEWS é uma avaliação concisa, linear, de cinco parâmetros
fisiológicos contendo sete faixas de pontuação que estabelece escores de zero
a 3. São avaliadas e classificadas a pressão arterial sistólica (mmHg), a
frequência cardíaca (bpm), a frequência respiratória (irpm), a temperatura (ºC)
e o nível de consciência pelo AVPU (A, alerta; V, reação à voz; P, reação à dor;
e U, inconsciente). A pontuação do paciente no MEWS varia de 0 a 15 (Quadro
4). Os pacientes são categorizados conforme sua pontuação total como “Sem
alerta”, quando sua pontuação é ≤ 3, e “Alerta 1”, quando seu escore é ≥ 4 e ≤
6. Um valor ≥ 7, considerado “Alerta 2”, aponta risco de morte, indica admissão
na terapia intensiva e alta dependência de cuidados. A equipe de enfermagem
deve acionar a equipe médica para reavaliação sempre que o paciente
apresentar pontuação ≥ 4.(68,82).
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Quadro 4. Parâmetros MEWS.
Parâmetros

3

2

1

Pontuação
0

1

2

3

Frequência cardíaca
<40
41-50
51-100
101-110 111-120 >120
Frequência respiratória
<9
10-14
15-20
21-29
>30
Pressão arterial sistólica
<70 71-80 81-100
101-199
≥200
Nível de consciência
A
V
P
U
Temperatura
<35
35,1-37,8
>37,8
Fonte: Subbe CP, Kruger M, Rutherford P, Gemmell L. Validation of a modified early warning score in
medical admissions. QJM, 2001;94(10):521-526

3.5 ASPECTOS ÉTICOS

O presente estudo foi autorizado pelo hospital cenário (Anexo A) e aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São
Paulo, com o parecer n. 2.542.892 (Anexo B). Houve dispensa do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, amparada no item IV.8 da Resolução CNS 466/12,
que versa sobre casos em que a obtenção de Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido significa riscos substanciais à privacidade e confidencialidade dos dados
do participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e pesquisado.
Esta dispensa ocorreu, sobretudo, por participantes da pesquisa serem vítimas
de violência urbana, muitas vezes envolvidos com o tráfico de drogas e o crime
organizado. Destaca-se, ainda, que os dados utilizados nesta pesquisa foram
oriundos do momento inicial do atendimento à vítima de trauma, por vezes em estado
crítico, tornando a solicitação do consentimento inviabilizada, dada a gravidade do
paciente desacompanhado, ou censurável no que tange à abordagem da
família/responsável legal expectante do desfecho de um evento trágico e inesperado
na vida de um ente próximo. A situação fez-se mais complexa nos casos em que a
evolução clínica do paciente foi óbito.

3.6 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Para o levantamento dos dados, foram aplicados três instrumentos de coleta,
descritos a seguir:
✓ Instrumento 1. Características sociodemográficas, clínicas, do evento
traumático e diagnósticos de lesão (Apêndice A): Esse instrumento foi
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elaborado para registrar os dados de identificação do paciente, de
caracterização sociodemográfica, de atendimento pré-hospitalar e de entrada
na SE (categoria de triagem, nível de consciência, frequência cardíaca,
frequência respiratória, pressão arterial sistólica e diastólica, saturação
periférica de oxigênio e temperatura corpórea), tipo de trauma e causa externa
(CID-10), tipo de chegada (atendimento pré-hospitalar, meios próprios ou
outros meios), data e horário de saída da SE e unidade de destino (centro
cirúrgico, unidade de internação, unidade de terapia intensiva e não se aplica),
condição (sobrevivente, não sobrevivente), data e hora de saída hospitalar e
descrição das lesões diagnosticadas durante o atendimento hospitalar,
segundo região corpórea do ISS, que foram utilizadas para cálculo desse índice
e NISS. Os parâmetros vitais registrados neste instrumento permitiram obter o
valor do RTS como prognóstico na admissão hospitalar. Este último, assim
como o ISS, compôs o cálculo do TRISS.
✓ Instrumento 2. Registros da EDJ (Apêndice B): Esse instrumento foi utilizado
para registro dos componentes da EDJ aplicados nos intervalos de avaliação
do estudo, bem como para determinação do escore EDJ e do nível de
dependência requerido pelos pacientes.
✓ Instrumento 3. Registro dos parâmetros dos índices MEWS e mREMS
(Apêndice C): Esse instrumento foi utilizado para coleta dos dados referentes
ao comportamento clínico do paciente, segundo os parâmetros fisiológicos, nas
primeiras seis horas após admissão. Foi utilizada uma ficha única para registro,
contendo as variáveis comuns ao MEWS e mREMS.

3.7 OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS
Para colaborar com a coleta de dados desta investigação, foram selecionados
e treinados dois enfermeiros e um técnico de enfermagem. Antecedendo a coleta de
dados, esses colaboradores conheceram os instrumentos e tiveram esclarecimentos
sobre sua aplicação e formas de acesso aos dados. Foram, também, treinados in loco
pelo pesquisador para obter as informações com segurança e fidedignidade. Assim,
após aprovação pelo comitê de ética em pesquisa e pela instituição, a coleta de dados
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iniciou em 23 de maio de 2018 pela equipe da pesquisa, observando os plantões de
coleta estabelecidos na amostragem.
Em cada plantão de coleta, a equipe de pesquisa acompanhou as admissões
dos pacientes na SE e considerou a inclusão na pesquisa dos pacientes que eram
admitidos. Nesse processo, foram incluídos na coleta de dados todos que atenderam
aos critérios de inclusão estabelecidos e excluídos aqueles que apresentavam as
características descritas como critérios de exclusão. Para cada paciente selecionado
foi aplicado na admissão o Instrumento 1, apresentado no Apêndice A, e os
instrumentos 2 (Apêndice B) e 3 (Apêndice C) na sua chegada e saída da SE, bem
como nos tempos de avaliação (1h, 2h, 3h, 4h, 5h e 6h). Para pacientes cuja
permanência no serviço foi menor que seis horas, em razão de transferência entre
hospitais, alta ou óbito, os registros foram feitos na chegada e a cada hora durante
sua permanência no hospital local deste estudo. Os registros de saída foram feitos
exatamente quando os pacientes deixaram a SE ou considerando as condições
observadas imediatamente antes do óbito.
Foi feito o acompanhamento para registro dos dados dos pacientes que se
deslocaram para outros serviços hospitalares em virtude da realização de exames
complementares de imagem ou foram transferidos para setores de internação durante
o período de avaliação. Assim, os pacientes selecionados para pesquisa tiveram os
dados coletados, independentemente do local do hospital em que se encontravam.
Os pacientes submetidos à cirurgia durante o intervalo de avaliação tiveram os dados
referentes ao período intraoperatório registrados pela equipe de enfermagem do
centro cirúrgico.
Os dados referentes à condição de saída hospitalar foram registrados por
ocasião da alta ou óbito, quando observado pela equipe da pesquisa, ou pela
informação obtida junto ao núcleo interno de regulação, para os pacientes que
morreram ou tiveram alta entre os plantões ou posteriormente, ao fim do período da
coleta dos dados.
Informações acerca das causas externas, diagnóstico de lesões e do tipo de
trauma foram obtidas por meio das avaliações clínicas da equipe de trauma assistente
ao paciente e dos registros médicos hospitalares de prontuário, avaliação de exames
de imagens e laudos de exames de todo o período de internação hospitalar. A partir
desses dados, pacientes foram excluídos por aplicação dos critérios firmados, as
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características das lesões segundo AIS foram estabelecidas e os índices anatômicos
da gravidade do trauma (ISS e NISS) foram calculados.

3.8 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Todos os dados coletados foram armazenados em banco de dados longitudinal
computadorizado construído com o uso do Microsoft Office Excel®, versão 16.0. O
banco de dados construído foi utilizado para realizar as provas estatísticas, segundo
orientação de profissional da área, por meio do software R, versão 3.6.2®.
Estatísticas descritivas foram realizadas para todas as variáveis com o objetivo
de caracterizar as vítimas de trauma contuso e penetrante da amostra do estudo.
Variáveis categóricas ou ordinais foram descritas por meio de frequências absolutas
e relativas, e as variáveis numéricas contínuas ou discretas foram apresentadas por
meio de medidas de posição (média e mediana) e de variabilidade (desvio padrão,
mínimo e máximo). O cálculo do RTS, do TRISS, do mREMS, do EDJ e do MEWS foi
realizado por fórmulas aplicadas em planilhas de dados eletrônicas do Microsoft Office
Excel®, versão 16.0.
Para verificar a diferença entre o tipo de trauma e as demais variáveis foram
aplicados os testes de associação Qui-quadrado de Pearson, para as variáveis
nominais, e Brunner-Munzel, Wilcoxon-Mann-Whitney e teste t de Welch, para as
variáveis numéricas.
Para indicação do teste adequado às características da variável numérica,
utilizou-se verificação da normalidade dos resíduos e da dispersão. Nos casos em que
a distribuição dos resíduos foi normal, porém com heteroscedasticidade, utilizou-se o
teste de t de Welch; quando a variável apresentou distribuição dos resíduos não
normal, com homoscedasticidade, foram aplicados os testes de Wilcoxon-MannWhitney; e o teste de Brunner-Munzel foi aplicado para as variáveis que apresentaram
distribuição de resíduos não normal, com heteroscedasticidade.
Nesse estudo, para identificar a evolução da gravidade e dependência
apresentadas por vítimas de trauma contuso e penetrante nas primeiras seis horas de
atendimento hospitalar e entre a chegada e saída da SE, trabalhou-se com uma
estrutura de medidas repetidas, a partir da aplicação dos instrumentos mREMS e EDJ
nos intervalos de avaliação (Chegada, Saída, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h) ou até alta,
transferência extra-hospitalar ou óbito neste período. Assim sendo, uma vez que as
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medidas realizadas estavam correlacionadas, pois foram mensuradas no mesmo
paciente em tempos distintos, a estatística descritiva não foi aconselhada (105).
O modelo longitudinal é natural para acomodar em modelos lineares a
correlação da medida dos pacientes, modelando a estrutura de covariância(106). Esse
modelo combina efeitos que refletem impactos em toda a população de modo
uniforme (efeitos fixos) com efeitos que afetam os sujeitos de modo diferente de
acordo com sua associação a algum dos grupos pertencentes às variáveis alocadas
nesse nível (efeitos aleatórios)(107). Assim, na análise da evolução da gravidade e da
dependência dos pacientes foi empregado o modelo de regressão linear de efeitos
mistos, considerado o mais adequado na análise de medidas repetidas (105-106).
Para analisar a ocorrência de alerta precoce (MEWS) segundo o tipo de trauma
nos intervalos de avaliação, utilizou-se o modelo de regressão linear de efeitos mistos
generalizados para família binominal cumulativa, visto que a variável dependente
estudada era ordinal e apresentava mais de duas categorias de respostas.
Na análise de sobrevivência, o estimador de Kaplan-Meier foi utilizado para
identificar se o tipo de trauma estava associado à sobrevivência das vítimas de
trauma. Empregou-se essa técnica, uma vez que o tempo entre a exposição (evento
traumático) e o óbito foi um aspecto de interesse para esta investigação.
Foram construídas separadamente curvas de sobrevivência para traumas
contusos e penetrantes acompanhadas de intervalos de confiança a 95%. O teste não
paramétrico log-rank foi empregado na comparação das curvas de sobrevivência entre
as vítimas de trauma contuso e penetrante e a análise dos intervalos de confiança
permitiu identificar os tempos em que a sobrevivência foi diferente.
Para todas as análises processadas nesse estudo, foi considerado o nível de
significância de 5%.
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4 RESULTADOS
Entre 23 de maio de 2018 e 25 de maio de 2019, o número de atendimentos de
vítimas de trauma maiores de 18 anos de idade na SE foi 5.957. Desses, 1.075 foram
pacientes admitidos nos dias de plantão de coleta de dados. Um total de 88 dos
atendidos foram excluídos da amostra por apresentarem traumas mistos (n=16), por
serem vítimas de afogamento (n=22), de eletrocussão (n=2), de intoxicação exógena
(n=17) ou por serem provenientes de outros serviços (n=31). Assim, integraram a
casuística 987 vítimas de trauma contuso ou penetrante atendidas no serviço de
emergência do hospital cenário do estudo.

4.1 COMPARAÇÃO DO EVENTO TRAUMÁTICO E DAS CARACTERÍSTICAS
DAS VÍTIMAS DE TRAUMA CONTUSO E PENETRANTE
Quando observadas as características do evento traumático, houve
predominância de trauma contuso (n=635; 64,3%) em relação ao penetrante (n=352;
35,7%). Os dados da Tabela 1 mostram que existiu associação entre tipo de trauma
e características do evento traumático (causa externa e dia da semana da ocorrência).
Os acidentes de transporte terrestre e as quedas totalizaram 86,7% dos traumas
contusos e as agressões foram a principal causa externa (81,2%) nos ferimentos
penetrantes. Na amostra, 192 foram vítimas de ferimentos por arma de fogo,
representando 54,5% dos traumas penetrantes. Os motociclistas foram as vítimas
mais frequentes entre os acidentes de transporte terrestre: 80 casos (39,2%) entre as
204 vítimas desse tipo de causa externa. Os ocupantes de patinete elétrico foram
maioria entre os motociclistas, com 41 casos (51,2%), responsáveis por 20,1% das
ocorrências de trânsito.
Entre as demais causas externas, destacaram-se as intervenções legais para
os dois tipos de trauma (10,2% dos penetrantes e 5,8% dos contusos). Em relação ao
dia da semana do evento traumático, observou-se que o trauma penetrante foi mais
frequente no sábado, sexta-feira e domingo, e o contuso na segunda-feira, sábado e
sexta-feira. No entanto, ferimentos penetrantes foram mais frequentes que os
contusos nos fins de semana (sexta-feira, sábado e domingo) e menos frequentes nos
demais dias.
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Os traumas contusos e penetrantes ocorreram de forma similar entre os
períodos do dia (p<0,363) e, no geral, foram menos frequentes na madrugada.
Quando estimado o intervalo de tempo entre o evento traumático e a admissão
hospitalar, a maioria das admissões (51,2%) ocorreu de 31 a 45 minutos após a
ocorrência, seguida de 16 a 30 minutos (27,8%). O tempo máximo estimado entre o
evento traumático e a admissão hospitalar foi 107 minutos.
Tabela 1. Comparação das vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352) segundo
características do evento traumático. Rio de Janeiro, 2018-2019.
Tipo de Trauma
Características do evento traumático
p-valor*
Contuso
Penetrante
n (%)
n (%)
Causa externa segundo CID-10
Acidentes de transporte terrestre
204(32,1)
Agressões
41(6,5)
286(81,2)
Intervenção legal
36(5,8)
36(10,2)
<0,001
Lesões autoprovocadas intencionalmente
10(1,5)
7(2,0)
Exposição a forças mecânicas inanimadas
1(0,1)
23(6,6)
Quedas
343(54,0)
Dia da semana do evento traumático
Domingo
69(10,9)
57(16,2)
Segunda-feira
140(22,0)
55(15,6)
Terça-feira
73(11,5)
24(6,8)
<0,001
Quarta-feira
78(12,3)
28(8,0)
Quinta-feira
67(10,5)
27(7,7)
Sexta-feira
91(14,3)
65(18,5)
Sábado
117(18,5)
96(27,2)
Período do evento traumático
Matutino (6h01-12h)
187(29,4)
115(32,7)
Vespertino (12h01-18h)
200(31,5)
104(29,5)
<0,363
Noturno (18h01-0h)
185(29,1)
90(25,6)
Madrugada (0h01-6h)
63(10,0)
43(12,2)
Legenda: CID-10 - Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, versão
10; * Teste de associação Qui-Quadrado de Pearson

Observa-se na Tabela 2 que houve significância estatística na diferença dos
tipos de trauma em relação ao sexo (p=0,026) e à idade (p<0,001). Foi verificada
maioria de homens em ambos os tipos de trauma, contuso (71,0%) e penetrante
(77,6%); no entanto, nos traumas penetrantes, o sexo masculino foi mais frequente,
alcançando diferença estatisticamente significativa.
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Tabela 2. Comparação das vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352) segundo
características sociodemográficas. Rio de Janeiro, 2018-2019.
Tipo de trauma
Características sociodemográficas
Contuso
Penetrante
p-valor
Sexo – n (%)
Feminino
184(29,0)
79(22,4)
0,026**
Masculino
451(71,0)
273(77,6)
Idade* - em anos
Média (dp)
48,5(20,4)
34,7(12,2)
<0,001***
Mediana
45
34
Mínimo
18
18
Máximo
99
69
Legenda: dp - desvio-padrão; *Missing - 11 casos; **Teste de associação Qui-Quadrado de Pearson;
*** Teste t de Welch

Em relação à idade (Tabela 2), vítimas de trauma contuso tinham, em média,
idade maior que as de trauma penetrante. Além disso, os maiores de 60 anos foram
30,9% nos casos contusos e 2,8% nos penetrantes; a idade máxima nos traumas
contusos (99 anos) foi bastante superior quando comparada aos penetrantes (69
anos).
Na Tabela 3 evidencia-se que houve diferença estatisticamente significativa ao
se comparar os tipos de trauma segundo as variáveis atendimento pré-hospitalar
(p<0,001) e classificação de risco na admissão (p<0,001). Observou-se que a maioria
das vítimas de ambos os tipos de trauma recebeu atendimento pré-hospitalar, 76,2%
das vítimas de trauma contuso e 54,3% dos pacientes com trauma penetrante; no
entanto, este tipo de atendimento foi significativamente menos frequente neste último
grupo de vítimas. Em relação à classificação de risco, notou-se predomínio do estrato
Vermelho em ambos os grupos, sendo a maior frequência verificada entre as vítimas
de trauma penetrante (62,2%).
Tabela 3. Comparação das vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352) segundo
atendimento pré-hospitalar e classificação de risco. Rio de Janeiro, 2018-2019.
Tipo de trauma
Variáveis
p-valor *
Contuso
Penetrante
n (%)
n (%)
Atendimento pré-hospitalar
Sim
484(76,2)
191(54,3)
<0,001
Não
151(23,8)
161(45,7)
Classificação de risco
Vermelho
325(51,2)
219(62,2)
Amarelo
270(42,5)
125(35,5)
<0,001
Verde
40(6,3)
8(2,3)
* Teste de associação Qui-Quadrado de Pearson
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Na análise comparativa do tipo de trauma e parâmetros fisiológicos dos
pacientes na chegada à SE (Tabela 4), foi observada diferença estatisticamente
significativa em relação à frequência respiratória (p=0,042), pressão arterial sistólica
(p<0,001), pressão arterial diastólica (p=0,001) e saturação periférica de oxigênio
(p=0,022). Não houve diferença significativa entre os grupos contuso e penetrante em
relação aos demais parâmetros, inclusive em relação à ECGl. O nível de consciência
mais frequente na chegada à SE foi “Alerta” no grupo com trauma contuso (53,2%) e
no grupo com trauma penetrante (47,7%), segundo a escala AVPU.

Tabela 4. Comparação das vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352) segundo
parâmetros fisiológicos na chegada à SE. Rio de Janeiro, 2018-2019.
Parâmetros fisiológicos
Média (dp) Mediana Mín-Máx p-valor
Frequência respiratória (irpm)
Contuso
19,9(7,7)
20
0-37
0,042*
Penetrante
18,3(9,5)
19
0-39
Frequência cardíaca (bpm)
Contuso
86,0(30,7)
95
0-145
0,597*
Penetrante
82,2(38,7)
98
0-140
Pressão arterial sistólica (mmHg)
Contuso
102,4(35,0)
113
0-191
<0,001**
Penetrante
92,2(41,7)
98,5
0-226
Pressão arterial diastólica (mmHg)
Contuso
64,0(23,8)
71
0-103
0,001*
Penetrante
57,6(27,3)
60,5
0-98
Saturação periférica de oxigênio (%)
Contuso
87,3(12,2)
96
50-99
0,022**
Penetrante
86,0(11,4)
88
50-99
Temperatura (ºC)
Contuso
36,9(0,5)
37
35-37,8
0,377**
Penetrante
36,8(0,9)
36,9
35-37,8
ECGl – admissão hospitalar
Contuso
12,5(3,5)
15
3-15
0,085*
Penetrante
11,9(4,2)
13
3-15
Legenda: irpm - incursões por minuto; bpm - batimentos por minuto; mmHg - milímetros de mercúrio;
°C - grau Celsius; EGCl - Escala de Coma de Glasgow; dp - desvio padrão; Mín - mínimo; Máx - máximo;
*Teste de Brunner-Munzel; **Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney

Foi observada diferença estatisticamente significativa na comparação entre os
tipos de trauma em relação à permanência na SE (p<0,001) e hospitalar (p=0,023).
Pacientes com trauma penetrante tiveram menor tempo de permanência nesses locais
(Tabela 5).
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Tabela 5. Comparação das vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352) segundo
tempo de permanência na SE e hospitalar. Rio de Janeiro, 2018-2019.
Tipo de trauma
Tempo de permanência
p-valor
Contuso
Penetrante
Na SE - em horas
Média (dp)
5,2(3,8)
4,3(3,6)
<0,001*
Mediana
4,4
3,3
Mínimo-Máximo
0,3-25,6
0,2-21,9
Hospitalar - em dias
Média (dp)
14,2(12,0)
12,1(9,8)
0,023**
Mediana
12
9
Mínimo-Máximo
0-96
0-46
Legenda: SE - sala de emergência; dp - desvio-padrão
*Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney; **Teste de Brunner-Munzel

Os dados da Tabela 6 mostram que houve diferença estatisticamente
significativa entre os tipos de trauma em relação ao local de destino após SE e à
mortalidade nessa unidade e hospitalar. No grupo de vítimas com trauma penetrante
houve predomínio de transferências da SE para o centro cirúrgico (68,5%), enquanto
no grupo de ferimentos contusos o encaminhamento para unidades de internação e
terapia intensiva foi mais frequente (34,5% e 35,9%, respectivamente). Pacientes com
trauma penetrante apresentaram maior frequência de óbitos como desfecho do
atendimento na SE e hospitalar.

Tabela 6. Comparação das vítimas de trauma contuso e penetrante segundo local de destino
após SE e condição de saída dessa unidade e hospitalar. Rio de Janeiro, 20182019.
Tipo de trauma
Variáveis
Contuso
Penetrante p-valor***
Condição de saída da SE – n (%)
(n=635)
(n=352)
Sobreviventes
624(98,3)
343(97,4)
<0,001
Não sobreviventes
11(1,7)
9(2,6)
Local de destino após SE – n (%)
(n=560)*
(n=333)**
Centro cirúrgico
166(29,6)
228(68,5)
Unidade de internação
193(34,5)
59(17,7)
<0,001
Unidade de terapia intensiva
201(35,9)
46(13,8)
Condição de saída hospitalar – n (%)
(n=635)
(n=352)
Sobreviventes
482(75,9)
215(61,1)
<0,001
Não sobreviventes
153(24,1)
137(38,9)
Legenda: SE - sala de emergência; *Excluídas 75 vítimas de trauma contuso: por óbito (n=11),
transferência inter-hospitalar (n=16) e alta na SE (n=48); **Excluídas 19 vítimas de trauma penetrante:
por óbito (n=9), transferência inter-hospitalar (n=7) e alta na SE (n=3); ***Teste de associação QuiQuadrado de Pearson
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Os dados da Tabela 7 evidenciam que houve diferença significativa entre os
tipos de trauma segundo suas características analisadas pela AIS. Os pacientes com
trauma penetrante apresentaram maior média de regiões corpóreas acometidas e de
lesões AIS ≥3. A região cabeça e pescoço foi, em maior percentual, a mais
comprometida no trauma contuso e, em conjunto com a região torácica, destacou-se
entre os casos de lesões penetrantes. Tórax, abdome e conteúdo pélvico foram mais
frequentemente as regiões mais lesadas nos traumas penetrantes, quando
comparados aos contusos que tiveram, em maior frequência, as demais regiões mais
gravemente comprometidas.
Tabela 7. Comparação das vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352) segundo
características do trauma pela AIS. Rio de Janeiro, 2018-2019.
Tipo de trauma
Características do trauma
p-valor
Contuso Penetrante
Número de regiões acometidas
Média (dp)
2,9(1,2)
3,2(1,1)
0,001*
Mediana
3
4
Mínimo-Máximo
1-5
1-5
Número de lesões AIS ≥ 3
Média (dp)
1,5(1,3)
1,7(1,1)
<0,001*
Mediana
1
1
Mínimo-Máximo
Região mais gravemente acometida – n (%)
Abdome e conteúdo pélvico
Cabeça e pescoço
Extremidades e cintura pélvica
Face
Superfície externa
Tórax

0-6

0-6

41(6,5)
294(46,3)
65(10,2)
6(0,9)
99(15,6)
130(20,5)

78(22,2)
132(37,5)
6(1,7)
4(1,1)
132(37,5)

< 0,001**

Legenda: dp - desvio-padrão; *Teste de Brunner-Munzel; **Teste de associação Qui-Quadrado de
Pearson

Os dados da Tabela 8 mostram que o RTS mensurado na admissão hospitalar teve
valor médio similar nos dois tipos de trauma. Entretanto, as médias do ISS, NISS, TRISS e
mREMS apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os grupos de trauma
contuso e penetrante. Esses índices indicaram gravidade mais acentuada em vítimas de
trauma penetrante que contuso: o ISS, o NISS e o mREMS por meio de maiores pontuações
médias em vítimas de ferimentos penetrantes e o TRISS pela indicação de maior
probabilidade de sobrevida dos casos contusos, 88,9%, perante 80,7% para os penetrantes.
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Tabela 8. Comparação das vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352) segundo
índices de gravidade do trauma. Rio de Janeiro, 2018-2019.
Tipo de trauma
Índices de gravidade
p-valor
Contuso
Penetrante
RTS – admissão hospitalar
Média (dp)
6,7(2,0)
6,2(2,6)
Mediana
7,8
7,8
0,079*
Mínimo-Máximo
0-7,8
0-7,8
ISS
Média (dp)
13,9(8,2)
15,4(7,3)
Mediana
14
16
0,002*
Mínimo-Máximo
1-38
1-56
NISS
Média (dp)
17,4(10,4)
19,6(9,9)
Mediana
17
17
0,002**
Mínimo-Máximo
1-50
1-61
TRISS
Média (dp)
88,9(23,0)
80,7(33,2)
Mediana
96,9
96,7
<0,001*
Mínimo-Máximo
1,7-99,7
0,2-99-4
mREMS – admissão hospitalar
Média (dp)
6,0(4,6)
7,6(6,7)
Mediana
5
8
<0,001**
Mínimo-Máximo
0-25
0-25
Legenda: RTS - Revised Trauma Score; ISS - Injury Severity Score; NISS - New Injury Severity Score;
TRISS - Trauma and Injury Severity Score; dp - desvio-padrão; *Teste de Brunner-Munzel; **Teste de
Wilcoxon-Mann-Whitney

4.2 EVOLUÇÃO DA GRAVIDADE DAS VÍTIMAS DE TRAUMA
Na análise de variância do modelo de efeitos mistos para o perfil médio da
evolução da gravidade pelo mREMS entre a admissão e saída na SE (Figura 2, Tabela
9), observa-se interação estatisticamente significativa (p<0,001) entre o tempo e o tipo
de trauma. A partir desses dados, é possível verificar comportamentos distintos entre
as vítimas de trauma contuso e penetrante, com aumento da gravidade em ambos os
grupos entre a admissão e saída da SE, porém sendo mais acentuado o acréscimo
da gravidade nas vítimas de trauma penetrante entre admissão (7,6; dp=6,7) e saída
(8,9; dp=5,9) desse serviço, onde houve aumento médio de 1,3 ponto no escore
mREMS. Nos pacientes com trauma contuso, elevou 0,1 ponto o escore médio do
mREMS nesse intervalo; valor médio de chegada (6,0; dp=4,6) e saída (6,1; dp=4,3).
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Figura 2. Perfil médio do mREMS entre a chegada e a saída da SE das vítimas de trauma
contuso (n=635) e penetrante (n=352). Rio de Janeiro, 2018-2019.

Fonte: Dados do estudo, Rio de Janeiro, 2018-2019.

Tabela 9. Análise de variância do modelo de efeitos mistos para a gravidade segundo mREMS
da chegada à saída da SE pelas vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante
(n=352). Rio de Janeiro, 2018-2019.
Estatística
Graus de
Qui-quadrado
liberdade
p-valor*
(Intercepto)
2204,4
1
< 0,001
Tempo (evolução)

56,1

1

< 0,001

Tipo de trauma

54,2

1

< 0,001

Tempo (evolução):Tipo de trauma

44,6

1

< 0,001

*Modelo de efeitos mistos

A análise do perfil médio da evolução da gravidade das vítimas de trauma
contuso e penetrante nas primeiras seis horas após admissão (Figura 3, Tabela 10)
mostra interação estatisticamente significativa (p<0,001) entre evolução e os tipos de
trauma. Além disso, também foi observada associação quando se analisou o tempo
(evolução), p<0,001, e os tipos de trauma (p<0,001) com o escore médio do mREMS.
Na Figura 2 observa-se que houve elevação do mREMS entre a chegada e a primeira
hora a seguir, em ambos os grupos, com ligeiro declínio subsequente entre a primeira
e a segunda hora após admissão na SE. A partir da segunda hora, o comportamento
entre os grupos diferiu, notando-se aumento mais acentuado da média do mREMS
nas vítimas de trauma penetrante até a quinta hora. Após esse período até a sexta
hora, os dois tipos de trauma apresentaram declínio similar do valor médio do
mREMS.
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Figura 3. Perfil médio do mREMS, da admissão até as primeiras seis horas após, nas vítimas
de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352). Rio de Janeiro, 2018-2019.

Fonte: Dados do estudo, Rio de Janeiro, 2018-2019.

Tabela 10. Análise de variância do modelo efeitos mistos da evolução da gravidade das
vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352) nas primeiras seis horas
após admissão na SE. Rio de Janeiro, 2018-2019.
Estatística QuiGraus de
quadrado
liberdade
p-valor*
(Intercepto)
2453,7
1
< 0.001*
Tempo (evolução)
322,4
6
< 0.001*
Tipo de trauma
55,2
1
< 0.001*
Tempo (evolução):Tipo de trauma
114,5
6
< 0.001*
*Modelo de efeitos mistos

Na Tabela 11 observa-se os coeficientes de regressão do modelo de efeitos
mistos para evolução do mREMS (gravidade), incluindo as variáveis tipo de trauma,
idade, ISS e região corpórea mais gravemente acometida, nas primeiras seis horas
de observação após admissão na SE. Os coeficientes de regressão do modelo de
efeitos mistos para a gravidade das vítimas de trauma alcançaram diferença
estatisticamente significativa na evolução entre a chegada e uma hora após (p=0,038),
entre 3 e 4 horas após admissão (p=0,002) e, também, foram diferentes para o ISS.
No modelo de efeitos mistos, a idade e a região corpórea mais gravemente
acometida não foram fatores associados com a evolução da gravidade na comparação
entre os grupos.
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Tabela 11. Comparação dos coeficientes de regressão do modelo de efeitos mistos para a
gravidade das vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352) nas
primeiras seis horas após admissão, considerando as variáveis ISS, idade e
região corpórea mais gravemente acometida. Rio de Janeiro, 2018-2019.
Coeficientes
Tipo de trauma
Parâmetros
Contuso Penetrante p-valor*
(Intercepto)
4,23
6,87
0,053
Chegada – 1h
0,25
0,56
0,038
1h – 2h
-0,09
-0,09
0,984
2h – 3h
0,15
0,39
0,108
3h – 4h
0,10
0,58
0,002
4h – 5h
0,15
0,27
0,441
5h – 6h
-0,32
-0,35
0,844
Região mais gravemente acometida (referência: Abdome)
Cabeça e pescoço
0,51
0,20
0,752
Extremidades e cintura pélvica
-0,39
-0,28
0,957
Face
1,38
Superfície externa
0,07
2,42
0,333
Tórax
1,02
-0,06
0,289
Idade
0,03
0,00
0,105
ISS
0,01
0,10
0,025
Legenda: ISS - Injury Severity Score; *Modelo de efeitos mistos

Com relação aos intervalos de avaliação, houve aumento de 0,25 ponto no
escore médio do mREMS no intervalo entre a chegada e a primeira hora e de 0,10
ponto entre a terceira e a quarta hora nas vítimas de trauma contuso. Já nas vítimas
de trauma penetrante, o aumento médio do escore mREMS entre a chegada e a
primeira hora foi de 0,56 ponto e entre a terceira e a quarta hora, de 0,58 ponto.
Observou-se na análise do ISS que, para cada ponto no ISS, houve aumento
de 0,01 ponto no mREMS nos traumas contusos e 0,10 ponto nos penetrantes. Vale
ressaltar que o intercepto dos modelos apresentou valores limítrofes à significância
(p=0,053) aplicada a este estudo (p<0,05), com inclinação maior para trauma
penetrante (6,87) que contuso (4,23). Esses valores indicam que a taxa de mudança
a cada hora foi, em média, mais elevada nas vítimas de trauma penetrante.

4.3 EVOLUÇÃO DA DEPENDÊNCIA DA ENFERMAGEM DAS VÍTIMAS DE
TRAUMA CONTUSO E PENETRANTE
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Os dados da Tabela 12 evidenciam que houve diferença estatisticamente
significativa entre os tipos de trauma quanto ao escore médio de dependência da
enfermagem (p=0,015) requerido pelos pacientes na admissão. Em relação aos níveis
de dependência, pacientes com trauma penetrante apresentaram maior frequência de
alta (53,1%), total (21,1%) e moderada (3,7%) classificação, indicando maior
dependência da enfermagem em comparação com as vítimas de trauma contuso.
Tabela 12. Comparação das vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352)
segundo dependência da enfermagem na admissão na SE. Rio de Janeiro, 20182019.
Tipo de trauma
Variáveis – admissão
Contuso
Penetrante p-valor
Escore de dependência EDJ
Média (dp)
1,5(1,1)
1,7(1,0)
0,015*
Mediana
2
2
Mínimo-Máximo
0-3
0-3
Nível de dependência EDJ – n (%)
Baixa dependência
203(32,0)
78(22,1)
0,007**
Moderada dependência
20(3,1)
13(3,7)
Alta dependência
284(44,8)
187(53,1)
Total dependência
128(20,1)
74(21,1)
Legenda: dp - desvio-padrão; EDJ - Escala de Dependência Jones; *Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney;
** Teste de associação Qui-Quadrado de Pearson

Entre os pacientes com lesões contusas, houve aumento do escore médio na
EDJ de 0,1 entre chegada (0,9; dp=1,2) e saída (1,0; dp=1,1) da SE, enquanto nos
pacientes com trauma penetrante, entre chegada (1,3; dp=1,1) e saída (1,6; dp=1,3),
foi verificado aumento médio de 0,3 ponto na EDJ (Figura 4). Assim, pacientes com
trauma contuso apresentaram perfil médio de baixa dependência na chegada à SE
(escore EDJ <1), evoluindo para moderada dependência até a saída (escore EDJ ≥1
e < 2). Nas vítimas de trauma penetrante, o perfil médio observado foi de moderada
dependência da chegada à saída da SE.
Na análise de variância do modelo de efeitos mistos do perfil médio da
dependência da enfermagem segundo EDJ em função da chegada e saída da SE e
do tipo de trauma (Tabela 13), verificou-se diferença estatisticamente significativa no
intercepto e na interação tempo (evolução) e tipo de trauma, tanto quando analisadas
as duas variáveis conjuntamente quanto de maneira isolada (p<0,001).
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Figura 4. Perfil médio da EDJ entre chegada e saída das vítimas de trauma contuso (n=635)
e penetrante (n=352) na SE. Rio de Janeiro, 2018-2019.

Fonte: Dados do estudo, Rio de Janeiro, 2018-2019.

Tabela 13. Análise de variância do modelo de efeitos mistos para a dependência segundo
EDJ da chegada e saída da SE pelas vítimas de trauma contuso (n=635) e
penetrante (n=352). Rio de Janeiro, 2018-2019.
Etatística Qui-quadrado Graus de liberdade p-valor*
978,2
1
< 0,001
(Intercepto)
Tempo (evolução)

128,4

1

< 0,001

Tipo de trauma

41,8

1

< 0,001

Tempo (evolução):Tipo de trauma

49,9

1

< 0,001

*Modelo de efeitos mistos

Quando analisada a variância do modelo de efeitos mistos do perfil médio da
dependência, pela EDJ, nas primeiras seis horas após admissão e o tipo de trauma
(Figura 5; Tabela 14), verificou-se interação estatisticamente significativa em todas as
análises realizadas (p<0,001). Nos traumas contusos, houve aumento constante da
dependência entre a chegada e a terceira hora, tendência à estabilidade até a quinta
hora e declínio após. Nos ferimentos penetrantes, o aumento da dependência mais
expressivo foi observado entre a chegada e a terceira hora, com elevação acentuada
entre a segunda e a terceira hora. Similar ao comportamento do trauma contuso, nas
vítimas de trauma penetrante, houve tendência de estabilidade entre a terceira e a
quinta hora, seguido de declínio da dependência.
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Figura 5. Perfil médio da EDJ da admissão até as primeiras seis horas após, nas vítimas de
trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352). Rio de Janeiro, 2018-2019.

Fonte: Dados do estudo, Rio de Janeiro, 2018-2019.

Tabela 14. Análise de variância do modelo de efeitos mistos da evolução da dependência das
vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352) nas primeiras seis horas
após admissão na SE. Rio de Janeiro, 2018-2019.
Estatística Qui-quadrado Graus de liberdade p-valor*
(Intercepto)
1238,9
1
< 0,001
Tempo
891,1
6
< 0,001
Tipo de trauma
42,9
1
< 0,001
Tempo:Tipo de trauma
110,2
6
< 0,001
*Modelo de efeitos mistos

Na comparação dos coeficientes de regressão do modelo de efeitos mistos
para dependência apresentada na Tabela 15, nota-se diferença estatisticamente
significativa entre os tipos de trauma no intercepto (p=0,020) e entre duas e três horas
após admissão (p<0,001). A inclinação foi mais acentuada no trauma penetrante
(1,66) que contuso (0,77), apontando que, em média, a mudança na pontuação do
EDJ a cada hora foi mais expressiva nesse tipo de ferimento. Entre a segunda e a
terceira hora após admissão, houve aumento médio do EDJ de 0,06 no trauma
contuso e 0,28 no penetrante. O ISS, a idade e a região mais gravemente acometida
não foram fatores associados com a evolução da dependência na comparação entre
grupos.
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Tabela 15. Comparação dos coeficientes de regressão do modelo de efeitos mistos para a
dependência das vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352) nas
primeiras seis horas após admissão, considerando as variáveis ISS, idade e
região corpórea mais gravemente acometida. Rio de Janeiro, 2018-2019.
Coeficientes
Tipo de trauma
Parâmetros
(Intercepto)
Chegada – 1h
1h – 2h
2h – 3h
3h – 4h
4h – 5h
5h – 6h

Contuso
0,77
0,15
0,11
0,06
0,03
0,01
-0,05
Região mais gravemente acometida (referência: Abdome)
Cabeça e pescoço
0,12
Extremidades e cintura pélvica
-0,13
Face
-0,55
Superfície externa
0,21
Tórax
0,32
Idade
0,00
ISS
0,01

Penetrante
1,66
0,15
0,16
0,28
0,05
0,00
-0,06

p-valor*
0,020
0,960
0,312
<0,001
0,735
0,901
0,786

0,00
-0,48
0,43
-0,04
-0,01
0,02

0,653
0,547
0,749
0,209
0,110
0,292

Legenda: ISS - Injury Severity Score; *Modelo de efeitos mistos

4.4 SINAIS DE ALERTA NAS VÍTIMAS DE TRAUMA CONTUSO E
PENETRANTE
Na Tabela 16 observa-se que houve diferença estatisticamente significativa
(p=0,002) na comparação dos tipos de trauma quanto ao MEWS de admissão. Nas
vítimas com trauma penetrante, o valor médio do MEWS na admissão foi de 4,3
(dp=3,1), 0,7 maior que a média observada nos pacientes com trauma contuso, 3,6
(dp=2,8).

Tabela 16. Comparação das vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352)
segundo escore MEWS de admissão. Rio de Janeiro, 2018-2019.
Tipo de trauma
MEWS admissão
Contuso
Penetrante
p-valor*
Média (dp)
3,6(2,8)
4,3(3,1)
Mediana
3
4
0,002
Mínimo-Máximo
0-11
0-12
Legenda: MEWS - Modified Early Warning Score; dp - desvio-padrão; *Teste de Brunner-Munzel
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Analisando a Figura 6, nota-se que a maioria dos pacientes de trauma contuso
não apresentaram sinais de alerta em todos os tempos de observação (Sem alerta),
enquanto no grupo de pacientes com ferimento penetrante predominaram os casos
com alerta 1 ou 2, em todos os períodos de observação. O alerta 2 foi mais frequente
que o 1 nos dois tipos de trauma; no entanto, nos traumas penetrantes, foi observado
na maioria dos casos após a chegada na SE.

Figura 6. Distribuição das vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352) segundo
sinais alerta pelo MEWS na chegada e até seis horas depois da admissão na SE.
Rio de Janeiro, 2018-2019.

Fonte: Dados do estudo, Rio de Janeiro, 2018-2019.
Legenda: MEWS - Modified Early Warning Score; *Sem alerta: MEWS ≤3; Alerta 1: MEWS = 4-6; Alerta
2: MEWS ≥ 7.

No modelo de regressão logística longitudinal para a ocorrência de alerta
precoce segundo o tipo de trauma nos intervalos de avaliação (Tabela 17), verificouse diferença estatisticamente significativa entre o tipo de trauma e o nível de alerta
precoce segundo MEWS (p<0,001). O p-valor da interação entre o tipo de trauma e o
tempo foi de 0,055, próximo à significância estabelecida neste estudo (p<0,05).
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Tabela 17. Análise de variância do modelo de efeitos mistos para os níveis de alerta precoce
segundo tempo e tipo de trauma. Rio de Janeiro, 2018-2019.
Coeficiente Erro padrão
-0,108
0,065
Tempo
-0,894
0,126
Tipo de trauma
0,125
0,065
Tempo:Tipo de trauma
*Modelo de efeitos mistos generalizados para família binomial cumulativa

z valor
-1,661
-7,074
1,921

p-valor*
0,097
< 0,001
0,055

4.5 ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA DAS VÍTIMAS DE TRAUMA CONTUSO E
PENETRANTE
Na casuística total houve 290 (29,4%) óbitos durante a permanência hospitalar,
sendo 153 (24,1%) entre vítimas de trauma contuso e 137 (38,9%) entre pacientes
com trauma penetrante. A maior frequência de óbitos ocorreu do segundo ao sétimo
dia de internação (n=158; 54,5% do total de mortes), período no qual ocorreram 78
óbitos entre as vítimas de trauma penetrante (56,9%). Conforme os dados da Tabela
18, vítimas de trauma contuso tiveram maior tempo de sobrevida médio que as de
ferimento penetrante (1.086 versus 691 horas, respectivamente; p<0,001).

Tabela 18. Comparação do tempo de sobrevida em horas das vítimas de trauma contuso
(n=635) e penetrante (n=352) durante a internação hospitalar. Rio de Janeiro,
2018-2019.

n

Eventos

Média

Erro padrão
(Média)

Mediana

p-valor*

635

153

1086

66,6

1.096

<0,001

352
137
691
30,3
* Teste log-rank para comparação dos tempos de sobrevivência

1.141

Trauma
Contuso
Penetrante

A Figura 7 mostra a curva de sobrevivência das vítimas de trauma contuso e
penetrante durante a internação hospitalar e as Figuras 8 e 9 apresentam as curvas
de sobrevivência no primeiro dia e semana, respectivamente, destacando esses dois
períodos. Na Figura 7, a sobreposição dos intervalos de confiança de 95% das curvas
de sobrevivência nas primeiras horas e próximo a 750 horas de permanência
hospitalar (cerca de 31 dias) é observada.
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Figura 7. Curva de sobrevivência e intervalo de confiança de 95% (sombreado) das vítimas
de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352) durante a internação hospitalar.
Rio de Janeiro, 2018-2019.

Fonte: Dados do estudo, Rio de Janeiro, 2018-2019.

A Figura 8 apresenta as curvas de sobrevivência nas primeiras 25 horas após
admissão e evidencia que não foi significativamente diferente a sobrevivência das
vítimas de traumas contusos e penetrantes nesse tempo (intervalos de confiança de
95% sobrepostos durante todo o período). A Figura 9 permite visualizar que a
diferença do tempo de sobrevida entre traumas contusos e penetrantes inicia-se em
torno de 72 horas da admissão hospitalar (3 dias). Pelas informações da Tabela 18 e
das Figuras 7, 8 e 9, pode-se afirmar que o tempo de sobrevida das vítimas dos dois
tipos de trauma diferiu especificamente entre 3 e 31 dias, sendo maior nos traumas
contusos.
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Figura 8. Curva de sobrevivência e intervalo de confiança de 95% (sombreado) para o
primeiro dia após admissão de vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352). Rio
de Janeiro, 2018-2019.

Fonte: Dados do estudo, Rio de Janeiro, 2018-2019.

Figura 9. Curva de sobrevivência e intervalo de confiança de 95% na primeira semana para
vítimas de trauma contuso (n=635) e penetrante (n=352). Rio de Janeiro, 20182019.

Fonte: Dados do estudo, Rio de Janeiro, 2018-2019.
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5 DISCUSSÃO
Os achados desta investigação se mostraram de acordo com o esperado na
maioria das variáveis analisadas, haja vista que foram encontradas diferenças
estatisticamente significativas entre vítimas de trauma contuso e penetrante em quase
todas as comparações realizadas em relação às características dos pacientes e
evolução clínica.
Em relação às características do evento traumático, no presente estudo, houve
maior frequência de traumas contusos (64,3%). Essa mesma peculiaridade foi descrita
em estudos realizados em diversas regiões do mundo onde, em geral, observou-se
maior percentual na ocorrência de trauma dessa natureza, perante os traumas
penetrantes(108-116).
Dentre os traumas contusos, destacaram-se as quedas (54,0%) e os acidentes
de transporte terrestre (32,1%), sendo as quedas de um mesmo nível (32,8%) e as
ocorrências de trânsito envolvendo motociclistas (12,1%) os principais mecanismos
de lesão. Estudos realizados no Reino Unido (117), no Irã(118-119), na Coreia do
Sul(120,121), no Quênia(114), no Brasil(122) e um estudo multicêntrico realizado no Brasil e
nos Estados Unidos(123) reportaram os acidentes de transporte terrestre como a causa
mais frequente de trauma contuso, seguida de quedas. Esses dois tipos de causas
externas têm sido apontados como principais motivos de trauma contuso; no entanto,
neste estudo, as quedas foram mais frequentes que os acidentes de transporte
terrestre (54,0% perante 32,1%), assim como em estudo realizado com dados de
1.148.359 pacientes do National Trauma Data Bank, dos Estados Unidos, entre os
anos de 2010 e 2011. Nos resultados dessa investigação, as quedas foram a principal
causa de trauma contuso, frequentes em 38% dos casos(124).
Além disso, dados do Sistema Único de Saúde mostraram que as quedas
seguidas pelos acidentes de trânsito são os mais frequentes motivos de internação
por causas externas, tanto no Brasil como no Rio de Janeiro. No ano de 2018, no
Brasil, ocorreram 412.453 internações por quedas (57,5%) e 209.571 por acidentes
de trânsito (29,2%). No estado do Rio de Janeiro, esses números foram 22.164
(30,7%) e 9.194 (12,7%), respectivamente(10).
Em relação aos acidentes de transporte terrestre, cabe destacar a importância
dos incidentes com patinetes elétricos, incluídos pela CID-10 entre as ocorrências
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envolvendo motociclistas. Observou-se, nos resultados deste estudo, 39,2% de
motociclistas entre as vítimas de acidentes de transporte terrestre, dentre as quais
constatou-se que 51,2% dos casos foram decorrentes do uso de patinetes elétricos
(colisão e queda). Os patinetes elétricos, sobretudo os compartilhados, são uma nova
forma de transporte em expansão por todo o mundo (125-130). Entretanto, discute-se a
necessidade de políticas públicas para sua regulamentação e segurança dos
usuários(125,128).
Quanto a esse tipo de transporte, estudos realizados em diferentes regiões do
mundo relataram aumento no número de admissões nos serviços hospitalares de
emergência(125,126,128,129) e nos serviços hospitalares de imagem diagnóstica(130);
incidência de lesões traumáticas graves na cabeça, incluindo hemorragias
intracranianas(125-126,128-129); lesões na face e no tórax, além de fraturas e luxações nas
extremidades superiores e inferiores e de lesão de órgãos internos (125,128). Observouse também maior frequência de lesões em pacientes do sexo masculino (125,127-129), a
maioria condutores(125,128,129), e o uso do capacete frequentemente não foi
respeitado(125,128,129).
Informações da literatura(131) indicam que ferimentos penetrantes são
provocados por armas de fogo ou outros instrumentos, mas frequentemente resultam
de lesão causada intencionalmente por atos de autodestruição ou conflitos
interpessoais (agressões) ou intervenções legais e operações de guerra. Neste
estudo, pacientes vítimas de trauma penetrante tiveram preponderantemente como
mecanismo de lesão a agressão (81,2%). Essa causa externa, juntamente às lesões
autoprovocadas e às operações legais, totalizaram 93,4% dos casos desse tipo de
trauma.
No Brasil, há mais de vinte anos, a agressão está em primeiro lugar no ranque
das mortes por causas externas e, em 2017, essa causa foi responsável por 40,2%
dos óbitos e 4,5% das internações do Sistema Único de Saúde(38-40). Em relação às
internações, as agressões ocupam a quarta posição, após as quedas, acidentes de
transporte e eventos cuja intenção é indeterminada (8,4%), categoria que engloba
parte das agressões.
Os ferimentos por arma de fogo representaram 54,5% das lesões perfurantes.
Estudo americano realizado com 256 pacientes com traumatismos penetrantes
reportou maior frequência de ferimento por arma de fogo, 72,3% – 35,2% das vítimas
apresentaram ferimento único e 37,1% tiveram múltiplos ferimentos por arma de
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fogo(61). Outro estudo, realizado na África do Sul com 257 pacientes com este tipo de
traumatismo, reportou taxas menores de ferimentos por arma de fogo (44,0%) (25).
Todavia, os dois estudos(25,61) apresentaram altas frequências de ferimentos por arma
de fogo, assim como esta investigação.
Cabe destacar que, entre 16 de fevereiro e 31 de dezembro de 2018, o estado
do Rio de Janeiro esteve sob intervenção do governo federal brasileiro (132). A
intervenção federal ocorreu em razão de inúmeros problemas na segurança pública
que o estado enfrentava naquela ocasião, como aumento da criminalidade, roubo de
cargas, assaltos e taxas crescentes de homicídios que culminaram na necessidade
de intervenção na administração pública de todo o estado visando à garantia da lei e
da segurança(133-135). Diante desse contexto, houve inúmeras ações para restabelecer
a ordem pública, incluindo ações conjuntas entre polícia e forças armadas (134).
Neste estudo, as ocorrências advindas dessas ações foram categorizadas com
o código CID-10 “Y35 - Intervenção legal”. Esta categoria incluiu lesão corporal e
mortes por ação policial, índices que, de acordo com dados do Instituto de Segurança
Pública do Estado do Rio de Janeiro, aumentaram 33% e 38%, respectivamente, no
ano de 2018 em todo o estado do Rio de Janeiro (133). Já no município do Rio de
Janeiro, a taxa de morte por intervenção de agentes do estado, em 2018, foi de
8,5/100 mil habitantes, 0,5 maior que no ano anterior (133). No presente estudo,
observou-se que as admissões por intervenções legais representaram a segunda
posição na ocorrência de traumas penetrantes (10,2%) e a quarta posição dentre os
contusos (5,8%).
As ocorrências que resultaram em lesões perfurantes apresentaram maior
frequência aos finais de semana (sextas-feiras, 18,5%; sábados, 27,2%; e domingos,
16,2%), nos períodos matutino e vespertino. Distribuição similar foi verificada em
estudo alemão que avaliou 194 adultos vítimas de trauma penetrante e descreveu
maior ocorrência de admissões aos sábados e domingos (37,6%), porém, em outros
períodos do dia (noturno e madrugada)(136).
Dentre os pacientes que sofreram trauma contuso, a maior frequência ocorreu
às segundas-feiras (22,0%), sextas-feiras (14,3%) e sábados (18,5%), no período
vespertino. Estudo nigeriano incluindo 126 pacientes que sofreram trauma torácico
contuso verificou que as maiores frequências de admissões no serviço de emergência
ocorreram às sextas-feiras, aos sábados e às segundas-feiras, nos períodos da
manhã e da noite(137).
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Neste estudo, embora a frequência de admissões às sextas e sábados tenha
sido uma das mais expressivas em ambos os tipos de trauma, pacientes que tiveram
lesões perfurantes foram mais frequentemente atendidos na SE nos fins de semana
(sexta, sábado e domingo) do que os que tiveram traumas contusos. Por outro lado,
esses traumas foram mais comuns nos demais dias da semana (segunda a quintafeira). Na comparação, os dois tipos de trauma tiveram distribuição similar ao longo
do dia (período do evento traumático).
Quanto às características sociodemográficas, diferentes estudos apontam
predomínio do sexo masculino entre os pacientes vítimas de trauma de maneira
geral(111-116,119,138,139) ou quando analisados isoladamente aqueles que sofreram
trauma contuso(118,125,140-143) e penetrante(135,144-146). Esses dados estão em
consonância com os achados desta pesquisa, onde o sexo masculino predominou
tanto nos casos de trauma contuso (71,0%) quanto entre os pacientes que sofreram
lesões penetrantes (77,6%). No entanto, esse predomínio foi significativamente
(p=0,026) mais acentuado nesse segundo grupo.
Os pacientes envolvidos em traumas penetrantes apresentaram média de
idade menor (34,7 anos; dp = 12,2) quando comparados àqueles que sofreram trauma
contuso (48,5 anos; dp = 20,4), p<0,001. Comportamento similar na média da idade
foi verificado em estudos que analisaram comparativamente esses dois tipos de
trauma. Um estudo tailandês que analisou 55 pacientes que sofreram trauma vascular
abdominal relatou média de idade menor no trauma penetrante (31 anos versus 38
anos; p = 0,016)(23). Em outros dois estudos que compararam pacientes com lesão
vertebral nos Estados Unidos também foram verificadas médias de idade menor entre
os pacientes com lesão penetrante – na análise de 1.130 pacientes de New Orleans
(29,2 anos versus 44,1 anos; p<0,001)(25) e na avaliação de 6.378 pacientes de um
registro nacional de lesão espinhal (25 anos versus 41 anos; p<0,001)(26).
Ainda relacionado com a idade, nesse estudo, pacientes idosos vítimas de
trauma penetrante apresentaram frequência expressivamente menor (2,8%) quando
comparados aos que sofreram trauma contuso (30,9%). Essa distribuição também foi
verificada em estudos internacionais que analisaram idosos vítimas de trauma e pode
ser relacionada com a alta frequência das quedas e atropelamentos nessa população
(mecanismos de traumas contusos)(138,139,147,148).
Quando observadas as características clínicas apresentadas pelos pacientes
vítimas de trauma na chegada à SE, neste estudo, o grupo com ferimentos perfurantes

89

recebeu em menor frequência atendimento pré-hospitalar (54,3% versus 76,2%) e
teve na admissão hospitalar classificação de risco vermelha mais frequentemente que
pacientes com lesões contusas (62,2% versus 51,2).
Especificidades no transporte de feridos em intervenções legais ou em conflitos
armados pelo domínio de favelas no Rio de Janeiro podem ter influenciado nessa
frequência, haja vista que alguns pacientes eram transportados por forças policiais ou
exército, direto da cena de confronto, onde, muitas vezes, viaturas de atendimento
pré-hospitalar não obtinham permissão para acesso ou não encontravam cena segura
para atuação(149).
Ainda na admissão, pacientes vítimas de trauma penetrante apresentaram
médias mais baixas nos valores da frequência respiratória (18,3 irpm versus 19,9
irpm), da saturação periférica de oxigênio (86,0% versus 87,3%) e da pressão arterial
sistólica (92,2 mmHg versus 102,4 mmHg) e diastólica (57,6 mmHg versus 64,0
mmHg).
Investigação realizada em um centro regional de emergências médicas na
Coreia do Sul, que comparou 3.166 vítimas de trauma penetrante com 19.541 de
contuso, reportou similaridade dos tipos de trauma na temperatura corpórea (p=0,59),
Escala de Coma de Glasgow (p=0,16), frequência cardíaca (p=0,012), frequência
respiratória (p=0,06), pressão arterial sistólica (p=0,06) e diastólica (p=0,07).
Entretanto, esses três últimos parâmetros alcançaram valores próximos aos
estabelecidos para significância estatística (p<0,05) e apresentaram valor médio
superior no grupo de lesões contusas(27).
Um estudo brasileiro, que avaliou preditores de mortalidade de 200 vítimas de
trauma múltiplo acompanhadas por 30 dias após admissão, reportou como fatores de
risco para mortalidade hospitalar alteração nos valores da saturação periférica de
oxigênio (p < 0,001) e pressão arterial sistólica (p = 0,017)(150).
Na presente investigação, pacientes com ferimentos perfurantes apresentaram
menor tempo de permanência que aqueles que sofreram lesões contusas tanto no
hospital (12,1 dias versus 14,2 dias) quanto na SE (4,3 horas versus 5,2 horas), o que
difere de estudos os quais reportaram mais longa permanência hospitalar em vítimas
de trauma penetrante quando comparados os dois tipos de trauma: em estudo
americano, pacientes com trauma medular penetrante apresentaram 20,1 dias de
permanência versus 10,3 dias nos casos contusos(25); em estudo tailandês com
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pacientes que sofreram trauma vascular abdominal, foi observada permanência de 14
dias em traumas penetrantes versus 11 dias em contusos(23).
As especificidades das casuísticas analisadas nesses dois estudos (trauma
medular e vascular abdominal) e a curta “janela de tratamento” para vítimas de trauma
penetrante documentada prioritariamente em vítimas de trauma craniencefálico
podem ter ocasionado essas diferenças de resultados. Em geral, a mortalidade por
trauma craniencefálico perfurante é elevada e ocorre precocemente após admissão
(81-85% dentro das primeiras 48 horas)(151), diminuindo a permanência hospitalar
média dessas vítimas.
Assim, vale ressaltar que 37,5% dos pacientes com ferimentos perfurantes
tiveram a mais grave lesão na região cabeça e pescoço, a mortalidade hospitalar foi
14,8% maior nos casos de ferimento penetrante e o tempo de sobrevida médio foi
bastante inferior em relação aos traumas contusos (691 perante 1.086 horas).
Neste estudo, pacientes que sofreram traumas penetrantes apresentaram
menor tempo de permanência na SE, porém foram mais frequentemente
encaminhados ao centro cirúrgico após atendimento inicial (68,5% versus 29,6%). Um
estudo norte-americano, com 256 pacientes que sofreram trauma penetrante, reportou
que a frequência de transferências da SE para o centro cirúrgico foi 58,2% (61).
No grupo de pacientes com traumatismos penetrantes, verificou-se também
maior percentual de óbitos na SE e mortalidade hospitalar bastante elevada, 38,9%
versus 24,1% entre os contusos. Dados de mortalidade hospitalar do Sistema Único
de Saúde mostraram, em 2018, no Brasil, valores de 4,51% para os casos de
agressões, 3,85% para as vítimas de intervenções legais, 2,43% para acidentes de
transporte e 2,09% para quedas(40). Esses dados indicam que a mortalidade
observada durante permanência hospitalar foi maior nas causas externas
predominantes em lesões perfurantes do que as que ocorrem nos traumas contusos.
Estudo de revisão de vítimas de trauma craniencefálico descreveu várias
pesquisas as quais evidenciaram que a mortalidade nesse tipo de lesão é
significativamente mais alta nas vítimas de ferimentos penetrantes e seus resultados
mostram que 88% a 92% dessas vítimas morrem dentro de três horas após
trauma(131). Autores americanos, analisando 131 pacientes que sofreram lesão
intestinal traumática, identificaram que a mortalidade foi maior no grupo com
traumatismos penetrantes (7% versus 5% contusos)(24).
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No

entanto,

outros

dois

estudos

divergiram

em

relação

a

esses

achados, reportando frequências menores na mortalidade de vítimas de trauma
penetrante: na Coreia do Sul, a análise de 22.707 adultos vítimas de trauma mostrou
mortalidade de 0,35% para penetrantes versus 1,03% para contusos(27). Outro estudo,
com vítimas de trauma vascular abdominal, apontou mortalidade hospitalar de 50%
para contusos versus 30% para penetrantes(23).
Os maiores valores médios do número de regiões corpóreas lesionadas (3,2
versus 2,9) e de lesões AIS ≥3 (1,7 versus 1,5) ocorreu nos traumas penetrantes.
Provavelmente, a intencionalidade de ferir que envolveu a maioria desses traumas
(agressões, intervenções legais e operações de guerra, atos de autodestruição)
esteve relacionada com este resultado. Múltiplas regiões corpóreas lesionadas
também foram observadas em 42,2% da casuística de trauma penetrante, quando o
ISS foi comparado ao NISS(61).
A análise de 9.570 vítimas de trauma contuso e 1.016 com ferimentos
penetrantes mostrou que os pacientes apresentaram média de 2,1 regiões corpóreas
acometidas e a região cabeça e pescoço foi uma das mais frequentemente
lesionadas(123). Nesta investigação, a região cabeça e pescoço foi uma das mais
gravemente acometidas em ambos os tipos de trauma, no entanto mais frequente
entre os ferimentos contundentes (46,3% perante 37,5% nos penetrantes). Tórax,
abdome e conteúdo pélvico foram as regiões mais lesionadas no trauma penetrante
(37,5% e 22,2%) perante o contuso (20,5% e 6,5%).
Além de maiores valores médios do número de regiões corpóreas acometidas
e de lesões AIS ≥3, pacientes com trauma penetrante tiveram indicação de maior
gravidade por quase todos os índices aplicados nesta pesquisa: ISS (15,4 versus
13,9), NISS (19,6 versus 17,4), mREMS inicial (7,6 versus 6,0) e TRISS (probabilidade
de sobrevida de 80,7 versus 88,9).
Na Coreia do Sul, estudo que analisou 34.340 traumatizados que procuraram
o departamento de emergência mostrou ISS médio de 4,23 (dp = 6,98) para casos
penetrantes versus 1,93 (dp = 5,06) para contusos, embora diferença estatisticamente
significativa não tenha sido alcançada (p=0,12)(27). Entre os que morreram vítimas de
ferimentos penetrantes, a média do ISS foi de 49,64 (dp = 29,99) e, entre os contusos,
40,41 (dp = 26,60)(27). Na pesquisa tailandesa sobre lesão vascular abdominal,
diferenças significativas foram verificadas em relação ao ISS (p=0,019) e NISS
(p=0,011), com indicação de maior gravidade para traumas contusos. No entanto, a
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probabilidade de sobrevida pelo TRISS foi similar (p = 0,379) em ambos os tipos de
trauma(23).
Na literatura, já foi documentado que o mREMS é um instrumento válido para
predizer mortalidade hospitalar em vítimas de trauma e que o aumento

da

mortalidade, segundo aumento do escore, permite estratificar pacientes segundo sua
gravidade(81). Além disso, maiores pontuações no instrumento foram associadas com
aumento da mortalidade tanto nos traumas em geral como quando as vítimas foram
estratificadas em ferimentos perfurantes e contundentes (p <0,001)(81). Assim, neste
estudo, quando ocorreu aumento na pontuação média dos escores do mREMS em
avaliações sequencias dos pacientes, houve indicação de acréscimo da gravidade,
portanto piora da condição clínica, ao passo que, nos casos de menores valores, a
indicação foi de melhora.
Segundo diferenças dos valores do mREMS, entre a chegada e a saída da SE,
as vítimas de trauma contuso e penetrante, em média, pioraram, com aumento do
valor médio da pontuação de 0,1 e 1,3, respectivamente. Resultado de variância do
modelo de efeitos mistos mostrou diferença significativa na gravidade entre os tempos
de avaliação (p <0,001), assim como entre os tipos de trauma (p <0,001); portanto, os
pacientes, em ambos os grupos, evoluíram com piora, sendo o agravamento mais
intenso verificado nos casos de pacientes que sofreram ferimentos perfurantes.
Analisando as seis primeiras horas após admissão hospitalar, foram
constatadas mudanças na gravidade média das vítimas e tendência de agravamento
nas cinco primeiras horas. Exceção desse comportamento ocorreu entre a primeira e
a segunda hora.
Nesse período, observou-se melhora em ambos os tipos de trauma (valores
negativos nos coeficientes de regressão). Esta melhora no perfil médio da gravidade
pode ser entendida como resposta às intervenções de atendimento inicial e
reanimação do trauma com estabilização dos parâmetros hemodinâmicos e
respiratórios dos pacientes, medidas fundamentais na assistência ao trauma,
especialmente no manejo do doente grave que requer intervenções imediatas,
ressuscitação cuidadosa e monitoramento rigoroso(152).
Os coeficientes de regressão do modelo de efeitos mistos para a gravidade
apontaram diferença estatisticamente significativa na evolução das vítimas de trauma
entre a chegada e uma hora após (p=0,038) e entre 3 e 4 horas após admissão
(p=0,002). Pacientes com ferimentos penetrantes também apresentaram piora mais
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acentuada nesses períodos em comparação com aqueles que sofreram trauma
contuso. O encaminhamento da SE para tratamento cirúrgico muito mais frequente
nos ferimentos perfurantes (68,5% perante 29,6% dos contundentes) pode estar
relacionado com essas diferenças, visto que os procedimentos anestésicos alteram o
nível de consciência dos pacientes, parâmetro de maior peso no cálculo do mREMS.
Embora a literatura aponte associação da idade nos desfechos das vítimas de
trauma e indique que a região corpórea acometida é determinante das consequências
de lesão(153), neste estudo, essas variáveis não indicaram diferenças estatisticamente
significativas na evolução da gravidade e da dependência de enfermagem quando
incluídas no modelo de efeitos mistos
Na avaliação da gravidade do trauma, com base nas lesões codificadas pela
AIS e medidas pelo ISS, observou-se que seu impacto foi mais expressivo na evolução
do trauma penetrante. A variação de um ponto no ISS nos traumas penetrantes
provocou uma alteração positiva do mREMS de 0,10 ponto para ferimentos
penetrantes e 0,01 para contundentes. Pacientes que apresentaram lesões mais
graves tiveram maior agravamento durante sua evolução, sendo mais acentuada essa
piora nos casos perfurantes que nos contundentes.
Em relação à evolução da dependência da enfermagem entre a chegada e
saída da SE, notou-se comportamento similar ao da evolução da gravidade: houve
aumento do escore médio da EDJ indicando maior dependência da enfermagem ao
final da permanência nessa unidade e diferença no acréscimo da pontuação entre
casos contusos e penetrantes – respectivamente, 0,1 e 0,3 ponto no valor médio da
EDJ. Portanto, vítimas de ferimentos perfurantes apresentaram maior aumento da
dependência até saída da SE.
A dependência do paciente é definida pelas necessidades específicas de
atendimento direto e/ou indireto de cada indivíduo e o tempo de enfermagem que ele
pode exigir reflete a carga de trabalho real da enfermagem(154,155).
O comportamento similar da evolução da gravidade e da dependência das
vítimas observado nesta investigação, entre admissão e saída na SE, é corroborado
pelos estudos que verificaram que há associação entre a carga de trabalho de
enfermagem de vítimas de trauma em unidades de terapia intensiva e índices de
gravidade para pacientes dessas unidades(156-159).
Investigadores que verificaram a correlação entre gravidade de vítimas de
trauma e carga de trabalho, nas primeiras 24 horas após admissão em SE, concluíram
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que a gravidade da doença é um importante indicador de carga de trabalho de
enfermagem, sendo informação importante para alocação da equipe de enfermagem
no departamento de emergência(156).
No entanto, na análise do período de 6 horas, observou-se, nos dois tipos de
trauma, aumento da pontuação da EDJ nas primeiras três horas, tendência à
estabilização até a quinta hora seguida de declínio. Os valores observados nos
coeficientes de regressão do modelo de efeitos mistos para dependência indicaram
que as mudanças horárias na média da pontuação da EDJ foram mais expressivas
nos pacientes que sofreram trauma penetrante (intercepto 1,66 versus 0,77 para
contusos; p < 0,020), alcançando diferença estatisticamente significativa da segunda
para a terceira hora após admissão.
Portanto, embora a gravidade e dependência de enfermagem das vítimas
tenham tido comportamento similar entre admissão e saída da SE, a estabilização da
intensidade da dependência da enfermagem ocorreu mais precocemente, assim como
vítimas de ferimentos perfurantes diferiram mais precocemente das demais quanto às
necessidades de atendimento da enfermagem – da segunda para a terceira hora –
perante a terceira e a quarta hora quanto à gravidade.
Quanto aos níveis de alerta precoce, vítimas com traumas penetrantes tiveram
maior valor médio do escore MEWS na admissão (4,3) comparado aos pacientes com
trauma contuso (3,6), o que condiz com a maior gravidade e dependência dessas
vítimas.
Investigações envolvendo a utilização do MEWS em populações de trauma
ainda são incipientes. A análise de 587 pacientes atendidos em centro de trauma nível
II identificou que a mortalidade foi maior entre os pacientes que apresentaram escore
MEWS ≥ 4 (alerta 1 e 2) do que aqueles com escore menor (sem alerta), sendo 26,2%
e 3,0%, respectivamente(89).
Estudo brasileiro em unidade de urgência e emergência verificou associação
entre o valor do MEWS, e as variáveis classificação de risco e destino dos pacientes
(alta após consulta médica ou encaminhamento para internação). Resultados
mostraram que a classificação de risco mais urgente e a internação hospitalar
estiveram associadas com valores do MEWS mais elevados(160).
Outra investigação no Brasil que aplicou o MEWS em pacientes vítimas de
trauma encontrou diferença estatisticamente significativa entre o MEWS da admissão
e seis horas depois(161). Este resultado diverge dos achados desta pesquisa, onde a
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presença de escore MEWS ≥ 4 (Alerta 1) e ≥ 7 (Alerta 2), em cada grupo, foi similar
nos tempos de avaliação, tanto para trauma penetrante como contuso.
Foi baixa a frequência de MEWS ≥ 4 nas publicações citadas(89,160,161), diferente
da atual investigação, que mostrou presença de sinal de alerta 1 e 2 na maioria das
vítimas de ferimentos perfurantes e em grande parte dos traumas contusos. Além da
alta frequência de alerta 1 e 2, destaca-se neste estudo a presença de sinal de alerta
2, indicativo de risco de morte e de encaminhamento para unidade de terapia
intensiva, bem mais frequente nos traumas penetrantes que nos contusos.
Na presente investigação, verificou-se que os óbitos durante a permanência
hospitalar ocorreram em 29,4% da amostra total. Foi expressiva a frequência de óbitos
encontrada neste estudo, perante a taxa de mortalidade hospitalar do Sistema Único
de Saúde observada no ano de 2018, no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, 2,27%
e 3,69%, respectivamente.
Estudo que comparou a distribuição de 678 mortes por trauma com o padrão
de distribuição das mortes proposto por Trunkey(31) (imediatas, precoces e tardias)
apontou mudança dessa disposição, assinalando distribuição bimodal (162). Nesse
estudo, embora tenha havido diminuição considerável do pico de mortes tardias, estas
se concentraram, em maior frequência, na primeira semana de hospitalização (162).
Esses dados corroboram os achados da presente investigação, onde a maior
frequência de óbitos ocorreu do segundo ao sétimo dia de internação (mortes tardias),
sendo nesse período maior o número de óbitos entre as vítimas de trauma penetrante
(59,9%).
Nas análises do tempo de sobrevida durante a internação hospitalar, verificouse que pacientes que sofreram trauma contuso sobreviveram por mais tempo. A
diferença na sobrevivência das vítimas teve início no segundo dia de internação e se
estendeu até o trigésimo primeiro dia.
Na literatura, diversos estudos apontam que as mortes precoces e tardias
poderiam ser potencialmente evitadas por melhorias do manejo pós-lesão, enquanto
as mortes imediatas podem ser reduzidas através da melhoria de estratégias
preventivas(32,162-164). O menor tempo de sobrevida das vítimas de ferimentos
perfurantes deste estudo, em um período mais tardio após trauma, aponta para a
possibilidade de melhorias no manejo do trauma em ambos os tipos de lesões.
Para finalizar, algumas limitações do presente estudo precisam ser
consideradas: a pesquisa foi realizada em um único centro, referência para
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atendimento de trauma e neurotrauma no município do Rio de Janeiro, o que dificulta
a generalização dos achados para populações de trauma em geral; para análise da
evolução dos pacientes foram utilizados instrumentos para gravidade (mREMS),
dependência de enfermagem (EDJ) e níveis de alerta (MEWS) que, embora tenham
indicação de adequada acurácia, também apresentam limitações; as discussões desta
investigação tiveram pouco embasamento da literatura, pois são escassos estudos
que comparam populações com lesões perfurantes e contundentes e fazem
recomendações específicas para tratamento; notou-se, ainda, uma heterogeneidade
na condução dos estudos comparativos entre os tipos de trauma, com uma
concentração das análises em segmentos corpóreos exclusivos (trauma torácico,
craniencefálico, abdominal, etc.) ou lesões específicas (trauma cardíaco penetrante,
lesão vascular abdominal, etc.), o que diferencia muito os achados e oferece frágeis
subsídios para relacionar os resultados atuais aos conhecimentos anteriores. Além
disso, estudos sobre dependência de enfermagem das vítimas de trauma no itinerário
hospitalar concentram-se em grupos com déficit funcional ou cognitivo em virtude de
sequelas pós-trauma.
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6 IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA E A PESQUISA
Compreender as características e a evolução clínica de pacientes vítimas de
trauma considerando as particularidades envolvidas em traumas contusos e
penetrantes pode auxiliar as equipes de trauma no planejamento de intervenções
iniciais do atendimento hospitalar dessa clientela, contribuindo para melhoria dos
resultados de saúde desses pacientes. Com o perfil dessa clientela, em consonância
com as diretrizes oficiais do trauma, checklists ou protocolos podem ser otimizados,
tendo em conta as particularidades de cada tipo de trauma.
Nesse sentido, os achados desta pesquisa trazem importantes contribuições
relacionadas à caracterização das vítimas de trauma contuso e penetrante assistidas
no serviço de emergência, especialmente sobre aspectos relacionados à sua evolução
clínica nas primeiras horas de atendimento, quando a aplicação de diretrizes e
intervenções protocolares é fundamental para a estabilidade e sobrevivência desses
pacientes.
Para a enfermagem do trauma, o estudo contribui com evidências inéditas
relacionadas ao padrão e à evolução da dependência desses pacientes durante o
atendimento

inicial,

em

que

o

enfermeiro

exerce

papel

fundamental no

acompanhamento e monitoramento do quadro clínico do paciente. Tais evidências
podem auxiliar o planejamento do cuidado, a implementação das intervenções, bem
como a elaboração de protocolos para a assistência a essa clientela.
De posse dos achados do estudo, em que pacientes com trauma penetrante
apresentaram, na admissão hospitalar, níveis de alerta para risco de morte e
necessidade de maior nível de cuidados (Alerta 1 = MEWS ≥4; Alerta 2 = MEWS ≥ 7),
este estudo reforça a necessidade de acompanhamento e monitoramento das
condições do paciente.
O estudo contribui com a organização da sala de atendimento inicial, no que
diz respeito às tecnologias, bem como com a organização do fluxo de atendimento
posterior ao atendimento inicial desses pacientes.
Os achados deste estudo vêm contribuir com pesquisas na área de trauma e
emergência, sobretudo as análises de padrões, comportamentos e tendências
fisiológicas

dos

pacientes.

Considerando-se

que

pesquisas

analisando

as
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características envolvendo o atendimento inicial a vítimas de trauma no Brasil e no
mundo são escassas, o presente estudo traz contribuição inédita nesta perspectiva.
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Sugere-se que variáveis as quais não puderam ser analisadas neste estudo sejam
adotadas em análises futuras, como comorbidades, nível de suporte e tipo de intervenções
recebidas durante o atendimento hospitalar, bem como no pré-hospitalar.
Recomenda-se a condução de novos estudos para verificação dos níveis de
dependência das vítimas de trauma nos diferentes tempos de internação, ampliando assim o
aporte de evidências acerca dessa característica das vítimas de trauma, essencial ao
planejamento da assistência e no cuidado de enfermagem.
Aponta-se que outros autores apresentem resultados da evolução clínica das vítimas
de trauma nos diversos momentos do fluxo de atendimento hospitalar, bem como sua relação
com variáveis da assistência pré-hospitalar.
Ressalta-se a heterogeneidade dos estudos disponíveis na literatura, que dificultou a
síntese das evidências. Nesse sentido, mais estudos comparativos entre os tipos de trauma,
em populações gerais, fortaleceriam os resultados.
Ainda, com base nos achados, vivências e limitações que permearam as etapas de
construção deste estudo, sugere-se, também, como propostas para futuras investigações:

✓ Avaliação do valor preditivo do mREMS na mortalidade por traumas em
amostras brasileiras;
✓ Avaliação da associação da dependência das vítimas de trauma com a carga
de trabalho de enfermagem;
✓ Novos estudos empregando o MEWS e a EDJ na população de trauma em
serviços hospitalares de emergência;
✓ Novos estudos comparando os tipos de trauma com amostras maiores e
realizados em múltiplos centros;
✓ Aplicação de modelos teóricos de enfermagem ao contexto de trauma;
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✓ Estudos de associação entre a evolução clínica de vítimas de trauma

contuso e penetrante com assistência/intervenções realizadas e seus
respectivos tempos, envolvendo os cenários de atendimento hospitalar e
pré-hospitalar.
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8 CONCLUSÕES

Nesta pesquisa, foram analisados comparativamente pacientes vítimas de
trauma contuso e penetrante atendidos em serviço de emergência hospitalar quanto
às suas características e evolução clínica. Concluiu-se que:
✓ em relação às características do evento traumático – a maior frequência foi de
traumas contusos (64,3%). Quedas e acidentes de transporte terrestre foram
as principais causas externas desse grupo de vítimas, enquanto as agressões
predominaram como causa dos ferimentos perfurantes. As intervenções legais
também tiveram destaque, alcançando a segunda posição entre traumas
penetrantes (10,2%) e a quarta posição entre os contusos (5,8%). As
ocorrências

que

resultaram

em

lesões

perfurantes

apresentaram

comparativamente maior frequência nos finais de semana (sexta, sábado e
domingo) e foram superadas pelas contusas nos demais dias da semana. Os
dois tipos de trauma tiveram distribuição similar ao longo do dia (período do
evento traumático).
✓ quanto às características sociodemográficas – o predomínio do sexo masculino
foi mais acentuado no trauma penetrante. Esse grupo também foi, em média,
mais jovem e teve menor frequência de idosos: 2,8% perante 30,9% dos casos
contusos.
✓ em relação às características clínicas – O grupo com ferimentos perfurantes
recebeu em menor frequência atendimento pré-hospitalar, e teve na admissão
hospitalar classificação de risco vermelha mais frequentemente que o grupo de
lesões contusas. Na admissão, a frequência respiratória, a saturação periférica
de oxigênio e a pressão arterial sistólica e diastólica foram, em média, mais
baixas nos traumas perfurantes. Estes pacientes também tiveram menor tempo
médio de permanência tanto no hospital quanto na SE e foram encaminhados
com maior frequência ao centro cirúrgico após atendimento inicial. No grupo de
pacientes com traumatismos penetrantes, verificou-se também maior
percentual de óbitos na SE e mortalidade hospitalar bastante elevada: 38,9%
perante 24,1% entre os contusos. Os maiores valores médios de número de
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regiões corpóreas lesionadas e de lesões AIS ≥ 3 ocorreram nos traumas
penetrantes. Esses tipos de ferimentos tiveram, com maior frequência, o tórax,
abdome e conteúdo pélvico como a região mais gravemente acometida quando
comparados aos contundentes. Além disso, pacientes com traumatismos
penetrantes apresentaram indicação de maior gravidade segundo índices
anatômicos (ISS, NISS), fisiológico (mREMS) e misto (TRISS).
✓ quanto à evolução da gravidade das vítimas – da admissão à saída da SE
houve aumento da gravidade média das vítimas de ambos os tipos de trauma.
No entanto, o valor médio desse aumento foi bastante maior nos casos de
ferimentos penetrantes. Analisando-se as seis primeiras horas após admissão
hospitalar, foram observadas mudanças na gravidade média das vítimas e
tendência de piora nas cinco primeiras horas, exceto entre a primeira e a
segunda hora, quando houve ligeira melhora. A evolução das vítimas de trauma
contuso e penetrante diferiu em dois períodos de avaliação: entre a chegada e
a primeira hora e entre a terceira e a quarta hora após admissão. Em ambos
os casos, a piora observada foi mais acentuada nos casos de traumatismo
perfurante. A gravidade do trauma, baseada nas lesões diagnósticas e medidas
pelo ISS, teve maior impacto na evolução da gravidade do trauma penetrante;
no traumatismo contuso, um ponto nesse índice aumentou, em média, 0,01
ponto no mREMS, índice de gravidade fisiológica utilizado para analisar a
evolução dos pacientes, enquanto que, para os traumas penetrantes, o
aumento foi de 0,10 ponto.
✓ quanto à evolução da dependência da enfermagem – esta evolução entre
chegada e saída da SE acompanhou a observada em relação à gravidade, com
aumento da dependência média entre chegada e saída da SE em ambos os
grupos, sendo maior a ascensão do valor médio das vítimas de ferimento
perfurante. No seguimento das seis primeiras horas após admissão na SE,
verificou-se, em ambos os tipos de trauma, aumento de dependência da
enfermagem nas primeiras três horas, com estabilidade e tendência à
diminuição após. A evolução da dependência de enfermagem dos dois tipos de
trauma diferiu entre duas e três horas após admissão, quando vítimas de
trauma penetrante tiveram uma grande elevação de necessidade de cuidados
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de enfermagem, que não foi acompanhada pelos casos de pacientes com
lesões contusas. Além disso, a mudança a cada hora foi mais expressiva em
pacientes com esse tipo de ferimento. Não houve diferença na evolução da
dependência dos grupos quando considerada a idade, a região corpórea
afetada e a gravidade do trauma segundo ISS.
✓ quanto aos níveis de alerta precoce – na admissão na SE as vítimas de trauma
penetrante já apresentavam, em média, escore maior para sinais de alerta que
as demais. Durante o período de seis horas de avaliação, a presença de sinal
de alerta 2, indicativo de risco de morte e de encaminhamento para unidade de
terapia intensiva, esteve presente em mais de metade das vítimas de
ferimentos perfurantes após a primeira hora da admissão e foi bem menos
frequente nos traumas contusos. A presença de níveis de alerta 2 e 1 (indicativo
de necessidade de reavaliação médica) em cada grupo foi similar nos tempos
de avaliação, tanto para trauma penetrante como contuso.
✓ quanto ao tempo de sobrevida – a comparação dos tempos de sobrevida dos
dois tipos de trauma mostrou que as vítimas de trauma contuso apresentaram
maior tempo de sobrevida durante a internação hospitalar. A diferença na
sobrevida das vítimas ocorreu entre 3 e 31 dias após admissão hospitalar.
No geral, os resultados deste estudo indicaram que as vítimas dos dois tipos
de trauma apresentaram diferenças tanto nas características do evento traumático
como sociodemográficas e clínicas. Além disso, a evolução dessas vítimas mostrou
peculiaridades que precisam ser consideradas no planejamento e avaliação de sua
assistência, além de evidenciar piores prognósticos para as vítimas de trauma
perfurante no processo de hospitalização.
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APÊNDICE A – CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS,
CLÍNICAS, DO EVENTO TRAUMÁTICO E LESÕES
DIAGNOSTICADAS
DADOS GERAIS
Nome:

Registro:

Entrada
Data:
___/____/___
_
Hora:
___:___h

Tipo de
Idade:
chegada
□ APH
□ Meios próprios
□ Outro. Qual?
_____________

Sexo:
□ Feminino
□ Masculino

Hora do trauma:

Causa externa:

Entrada na SE
Data:
___/___/____
Hora:
___:___h

Condição na Saída do SE:
□ Alta hospitalar
□ Transferência intra-hospitalar
□ Transferência extra-hospitalar

Saída na SE
Data:
___/___/____
Hora:
___:___h

Saída hospitalar
Data:
___/____/____
Hora:
___:___h
Condição:
Tipo de trauma:
□ Contuso
□ Penetrante

□ Óbito

UNIDADE DE DESTINO
□ Centro cirúrgico

□ Unidade de internação

□ UTI

□ Não se aplica

DADOS DA ENTRADA NA EMERGÊNCIA
Categoria de triagem

□ Vermelho □ Amarelo □ Verde □ Azul

FR_________irpm FC_________bpm PA_____ x _____mmHg
Escore ECGl ____ Temp
AO

MRV

Nível de
Consciência

MRM ___ºC A V

SpO2_____%

Observações:

P U

DESCRIÇÃO DAS LESÕES
Região corpórea

Lesão

Código AIS

Gravidade
da lesão

Cabeça e pescoço
Face
Tórax
Abdome ou
conteúdo pélvico
Extremidades ou
cintura pélvica
Superfície Externa

ISS=

__________________

NISS= __________________
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APÊNDICE B – REGISTROS DA ESCALA DE DEPENDÊNCIA JONES
Pontuação
Componente

Comunicação

3

2

1

Deficiência
completa devido à
perda de um ou
mais sentidos

Deficiência ou
potencial para
deficiência
associada de um
ou mais sentidos

Capaz de se
comunicar por
meio de todos os
sentidos

Avaliação da dor
pela escala
analógica visual
(8-10 pontos)

Avaliação da dor
pela escala
analógica visual
(5-7 pontos)

Avaliação da dor
pela escala
analógica visual
(1-4 pontos)

Arresponsivo

Barreira de
linguagem
Grandes
problemas
comportamentais

Vias aéreas,
Respiração e
Circulação
(ABC)

Mobilidade

Responde
somente a
estímulo de dor
ou verbal

Alerta

Dificuldade devido
à barreira de
linguagem

Nenhuma
barreira de
linguagem

Ansioso, choroso
ou angustiado

Cooperativo ou
tranquilo

Parada cardíaca/
respiratória ou
risco de PCR

Risco de
insuficiência
respiratória ou
circulatória

Deficiência
completa do ABC
ou choque

Potencial para
choque devido à
condição

Pequenas
lesões

Perda parcial da
mobilidade

Mobilidade
completa

Paciente requer
uso de cadeiras
de rodas/maca

comprometimento

Imobilidade
completa

CH 1h 2h 3h 4h 5h 6h SAI

Sem
comprometimento

do ABC

Pequeno
no membro

Perda total do
Perda parcial do Função vesical e
Alimentação,
controle intestinal controle vesical intestinal normal.
Ingestão
ou vesical e/ou
ou intestinal e/ou
Sem vômitos
hídrica,
vômito
vômitos
Eliminação e
Dependência total
Dependência
Capaz para
Cuidado
para o
parcial para o
autocuidado
pessoal
autocuidado
autocuidado

Segurança
ambiental,
Saúde e
Necessidade
Social

Categoria de
triagem

Demonstra perigo Parece incapaz
para os outros e
de compreender
para si
completamente os
riscos

Mostra a
capacidade de
compreender
plenamente os
riscos

Demonstra
Parece necessitar
necessidade de
de algum apoio
muito apoio social
social

Não parece
necessitar de
apoio social

Vermelho ou
Laranja

Amarelo

Verde ou Azul

Total EDJ
Escore EDJ
Escore 0 – 6 ou 7 pontos
Escore 1 - 8 a 12 pontos
Legenda: CH – chegada; SAI – saída.

Escore 2 – 13 a 15 pontos
Escore 3 – 16 a 18 pontos
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APÊNDICE C – REGISTROS DOS PARÂMETROS DOS ÍNDICES
MEWS E mREMS
Valor
Parâmetro

Chegada

1h

2h

3h

4h

5h

Idade
FC (bpm)
FR (ipm)
SpO2 (%)
PAS (mmHg)
T (ºC)
Nível de consciência

ECGl

AVPU
Legenda: ECGl – Escala de coma de Glasgow
AVPU - A, alerta; V, reação à voz; P, reação à dor; e U, inconsciente

6h

Saída

137

ANEXOS

ANEXOS

138

139

ANEXO A – ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO CENÁRIO
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ANEXO B – APROVAÇÃO EM COMITÊ DE ÉTICA
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