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RESUMO
Objetivo: Verificar o impacto do Traumatismo crânio encefálico (TCE) na funcionalidade de pacientes internados
em uma UTI. Métodos: Estudo de caráter retrospectivo, descritivo e quantitativo, realizado através de análise de
prontuários. Foram coletadas informações sobre idade, sexo, motivo e tempo de internação, pontuação da Escala
de Medida de Independência Funcional (MIF) na pré-admissão e na admissão, e a pontuação da Escala de Coma
de Glasgow (ECG). Para armazenamento de dados e construção das tabelas, utilizou-se o Software Excel® 2013.
Para análise da normalidade das variáveis, utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk. O teste de Wilcoxon foi realizado para
distribuição não paramétrica nas variáveis Glasgow e MIF. Utilizou-se o software Bioestat 5.3 para análise, admitindose p<0.05 como α. Resultados: Dos 41 incluídos, 90,24% eram do sexo masculino, a idade de maior ocorrência
foi entre 18 e 30 anos (46,34%), vítimas de acidente de trânsito (60,97%), provenientes da via urbana (41,46%), que
permaneceram por tempo < 10 dias (29,26%) internados na UTI. A diferença do nível de consciência avaliada pela
ECG no momento da admissão e da alta foi significativo (p<0.0002), assim como também foi significativo o declínio
da funcionalidade avaliada pela MIF entre pré-admissão e admissão (p< 0.0001) Conclusão: A população mais
acometida pelo TCE foi de homens jovens, vítimas de acidentes automobilísticos, advindos principalmente da via
urbana e que permaneceram tempo < 10 dias de internação na UTI. Além disto, o TCE demonstrou ocasionar um
declínio significativo na funcionalidade e nos resultados da ECG.
Palavras-chave: Traumatismo cerebral; Unidade de Terapia Intensiva; Fisioterapia; Avaliação da Deficiência; Escala
de Coma de Glasgow.
ABSTRACT
Objective: To verify the impact of Traumatic Brain Injury (TBI) on the functionality of patients admitted to an
ICU. Methods: Retrospective, descriptive and quantitative study, carried out through analysis of medical records.
Information on age, sex, reason and length of hospitalization, scores on the Functional Independence Measure (FIM)
scale at pre-admission and admission, and the Glasgow Coma Scale (GCS) score were collected. For data storage and
construction of tables, Excel® 2013 Software was used. To analyze the normality of the variables, the Shapiro-Wilk
test was used. The Wilcoxon test was performed for non-parametric distribution on the Glasgow and FIM variables.
The Bioestat 5.3 software was used for analysis, assuming p <0.05 as α. Results: Of the 41 included, 90.24% were
male, the age of greatest occurrence was between 18 and 30 years (46.34%), victims of traffic accidents (60.97%),
coming from urban roads ( 41.46%), who remained for < 10 days (29.26%) hospitalized in the ICU. The difference in
the level of consciousness assessed by GCS at admission and at discharge was significant (p <0.0002), as well as the
decline in functionality assessed by the FIM between pre-admission and admission (p <0.0001). Conclusion: The
population most affected by the TBI was young men, victims of car accidents, mainly from the urban road and who
remained in the ICU for < 10 days. In addition, TBI has been shown to cause a significant decline in functionality
and GCS results.
Keywords: Traumatic Brain Injury; Intensive Care Units; Physical Therapy Specialty; Disability Evaluation; Glasgow
Coma Scale.
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INTRODUÇÃO

100.000 casos. No Brasil, especificamente

O TCE é definido como sendo qualquer

no estado do Pará, os dados do DATASUS

acometimento

traumático

que

promova

apontam que de 2010 a 2018, as internações por

uma lesão anatômica ou comprometimento

causas externas somaram 440.201 casos, sendo

funcional do couro cabeludo, crânio, meninges,

319.905 pertencentes ao gênero masculino e

encéfalo ou vasos adjacentes. No Brasil, o

destes, 6.117 evoluíram a óbito.6-7

neurotrauma é tido como um dos principais

De acordo com Jerônimo et al.8, a

determinantes de invalidez e óbitos por

literatura apresenta diversas causas relacionadas

causas externas possuindo uma íntima relação

a um pior prognóstico em vítimas de TCE, os

com acidentes de trânsito. Estima-se em 200

mais abordados são a pontuação na Escala de

mil óbitos resultantes de TCE relacionados

Coma de Glasgow (ECG) igual ou inferior a

a

8 na admissão, idade superior a 60 anos, lesão

acidentes

automobilísticos

anualmente,

segundo a Organização Mundial da Saúde.1-2-3

axonal difusa ou edema cerebral demonstrados

Mundialmente, cerca de 10 milhões

em exame de tomografia, reflexo fotomotor

de óbitos/hospitalizações são diretamente

extinto nas pupilas, hipotensão arterial na

atribuídas ao TCE; as lesões cerebrais atingem

admissão, hipertermia e vítimas do sexo

aproximadamente 200 a cada 100.000 pessoas

masculino. A ECG é a escala mais utilizada

por ano e são responsáveis por 14 a 30

para identificação da gravidade do TCE,

mortes a cada 100.000 pessoas por ano nos

esta apresenta três parâmetros avaliativos: a

Estados Unidos. Os homens são atingidos em

abertura ocular, a resposta verbal e a motora.

prevalência duas a três vezes maior do que as

A pontuação total varia entre 3 a 15 pontos,

mulheres, e a faixa etária mais frequente é a de

onde 3 atesta para um paciente não responsivo

15 aos 24 anos.4-5

e 15 para aquele completamente desperto.

Países de baixa e média renda encaram
um maior predomínio de fatores de risco para

Pontuações totais de 8 ou menos, já estão
associadas ao coma.9

o TCE, pois apresentam sistemas de saúde

Além disto, geralmente as vítimas

imprecisamente preparados para lidar com as

de TCE são acometidas por uma sucessão

consequências associadas ao trauma. A América

de alterações do sistema nervoso central,

Latina e a África Subsaariana apresentam

estruturais, fisiológicas e funcionais, sendo

índices altos relacionados a incidência de TCE,

capaz de levar ao óbito ou afetar sua vida no

com variação de 150 a 170 em cada 100.000

geral, com permanentes mudanças cognitivas,

casos de acidentes de trânsito, enquanto que

físicas e comportamentais. A gravidade do

o índice global gira em torno de 106 em cada

trauma sofrido irá determinar o surgimento de
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sequelas relevantes.10

Ademais, a fisioterapia entra com um papel

Desta forma, buscando evitar ou

fundamental neste cenário, promovendo a

minimizar os efeitos adversos do trauma e do

mobilização precoce deste paciente crítico em

período de internação, a mobilização precoce se

momento de estabilização cardiorrespiratória

apresenta como uma terapia primordial e uma

e neurológica, com intervenções efetivas e

vez que o foco dessa intervenção é restabelecer

acessíveis no ambiente da UTI, promovendo

a funcionalidade destes pacientes, se torna

recuperação da funcionalidade, deambulação

imprescindível a utilização de ferramentas para

precoce e redução do tempo de hospitalização.17

a mensuração adequada do nível funcional.
As escalas funcionais tem sido utilizadas para
diagnóstico, prognóstico e para comparação de
respostas ao tratamento, servindo como base
para o terapeuta na elaboração de tratamentos
de prevenção de incapacidade física.11-12
No

grupo

de

metodologias

de

avaliação existentes, tem-se a escala de MIF,

OBJETIVO
Verificar o impacto do TCE na
funcionalidade de pacientes internados em
uma unidade de terapia intensiva.

esta avalia dois domínios, motor e cognitivo,

MATERIAIS E MÉTODOS

em busca de analisar o grau de auxílio que

Trata-se de um estudo de caráter

uma pessoa necessita para realizar atividades

retrospectivo,

descritivo

como autocuidados, controle esfincteriano,

realizado

Hospital

transferências, locomoção, comunicação e

Urgência e Emergência (HMUE), referência

cognição social. Possui pontuação mínima

em atendimentos de média e alta complexidade

de 18 e máxima de 126 pontos, cada item é

em trauma, no ano de 2020.

classificado em uma escala de dependência de

Foi

no

desenvolvido

e

quantitativo,

Metropolitano

respeitando

de

os

7 níveis, onde 1 indica dependência total e 7

aspectos éticos contidos na Resolução 466/12

indica independência completa na realização

do Conselho Nacional de Saúde, aprovado pelo

da atividade.

Comitê de ética do Centro Universitário do Pará

13-14-15

A utilização de escalas funcionais na

(CESUPA) e autorizado pelo Departamento de

UTI, que sejam embasadas em evidências

Ensino e Pesquisa do HMUE. Foi registrado

científicas,

pode

complicações

diminuir

relacionadas

o
ao

risco

de

na Plataforma Brasil, sob o Certificado de

tempo

de

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE)

permanência em ventilação mecânica invasiva
e tempo de internação.

n° 30175820.4.0000.5169.

16
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A coleta foi realizada através de uma busca feita

prontuários, devido estarem com informações

nos prontuários armazenados eletronicamente

incompletas.

no sistema de arquivos do hospital. Foram

Para armazenamento de dados e

coletadas informações acerca da idade, sexo,

construção das tabelas, utilizou-se o Software

motivo e tempo de internação, pontuação da

Excel® 2013 (Microsoft Corporation, USA).

Escala de Medida de Independência Funcional

Para análise da normalidade das variáveis,

na pré-admissão (através de relato familiar ou

utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk. O teste

do paciente) e na admissão, e a pontuação da

de Wilcoxon foi realizado pois verificou-se

Escala de Coma de Glasgow.

distribuição não paramétrica nas variáveis

Analisou-se 175 prontuários, destes,

Glasgow e MIF. Utilizou-se o software Bioestat

41 pacientes foram incluídos na pesquisa,

5.3 para análise, admitindo-se p<0.05 como α.

vítimas de TCE, na faixa etária de 18 a 70 anos,
atendidos no HMUE durante o período de maio
de 2019 a julho de 2020. Foram excluídos 134

RESULTADOS
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A amostra final apresentou 41 indivíduos

Em relação ao motivo da internação,

analisados. Quanto ao gênero, verificou-se uma

observou-se que 60,97% foram internados

prevalência do sexo masculino, com 90,24% e

devido acidente de trânsito, 14,63% devido

apenas 9,75% do sexo feminino. Em relação a

agressão física, 17,07% devido ferimento por

faixa etária, 46,34% encontrou-se entre 18-30

arma de fogo (FAF) e 7,31% relacionado

anos, 41,46% entre 31-50 anos e 12,19% entre

a outros motivos. Quanto ao tempo de

51-70 anos. A procedência desta amostra foi em

permanência, 29,26% esteve na UTI por um

39,02% proveniente de outro hospital, 7,31%

período menor que 10 dias, 26,82% entre 11-20

do posto de saúde, 4,87% da UPA, 41,46%

dias, 19,51% entre 21-30 dias, 7,31% entre 31-

proveniente da via urbana e 7,31 de outros locais.

40 dias e 17,07% permaneceu por um período
superior a 40 dias.

Quanto a escala de coma de Glasgow,

Houve

diferença

estatisticamente

46,34% apresentou na primeira avaliação

significativa

pontuação igual ou inferior a 8, 34,14%

pontuação da ECG na admissão (8,9 ± 3,87)

permaneceu entre 9-12 pontos e 19,51% com

com o momento da alta (11,04 ± 3,79).

pontuação de 13-15 pontos. Ao analisar a

O resultado também foi estatisticamente

última avaliação pela escala, 21,95% apresentou

significativo

pontuação igual ou inferior a 8 pontos, 34,14%

pontuação da MIF, no momento pré-admissão

permaneceu entre 9-12 pontos, enquanto que

(123,19 ± 16,8) com a admissão do paciente na

43,90% apresentou pontuação entre 13-15

UTI (29,56 ± 20,13).

(p<0.0002)

(p<0.0001)

ao

ao

pontos.
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Dos 41 indivíduos analisados, 24,39%

prontuários analisados, 567 (84,7) eram de

dos homens foram a óbito, enquanto que entre

pacientes do sexo masculino, tinham a média

as mulheres, esta taxa ficou em 4,87%.

de idade de 32,8 anos, sendo a causa do trauma
mais prevalente o acidente de motocicleta (26,6

DISCUSSÃO

%), da totalidade da amostra, 190 evoluíram

O estudo demonstrou que a maior

pela ECG, onde a maioria dos casos (32,5%)

ocorrência de TCE é em homens jovens,

foi classificada como leve, resultado este que

vítimas

difere do nosso estudo, onde a maioria dos

de

acidentes

com óbito. A gravidade do TCE foi avaliada

automobilísticos,

advindos principalmente da via urbana e que
permaneceram tempo igual ou inferior a 10
dias de internação na UTI.

casos foram classificados como graves.
Uma

pesquisa

com

67

pacientes

diagnosticados com TCE, utilizando a ECG

De forma semelhante, Pádua et al.18

para determinação da gravidade, também

avaliaram o perfil epidemiológico de pacientes

mostrou uma prevalência para casos leves, com

com traumatismo cranioencefálico internados

53,7%, casos moderados com 20,9% e casos

em um hospital de referência no Acre e

graves com 25,4%. Apontou também que a

verificaram que dos pacientes admitidos por

gravidade do TCE teve influência no tempo de

traumas, 58,8% foram diagnosticados com

hospitalização.20

TCE, havendo predomínio do sexo masculino e

Em relação a funcionalidade, neste

tendo o acidente automobilístico como a causa

estudo os resultados demonstraram que

mais frequente (67,1%), a média de tempo de

pacientes vítimas de TCE possuem sua

internação na UTI foi de 12,68 dias e 24,7%

capacidade funcional afetada significativamente

das vítimas foram a óbito, achados estes que se

quando avaliados no momento de admissão na

assemelham com os resultados desta pesquisa.

UTI. Sabe-se que a atuação da fisioterapia neste

Vasconcelos et al.19 verificaram o perfil

cenário é focada na manutenção e recuperação

epidemiológico de vítimas de TCE de atendidas

do funcionamento dos sistemas respiratório,

em um hospital municipal em Cuiabá, dos 669

cardiovascular e muscular, iniciando o mais
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precocemente possível e empenhando-se na

houve um declínio para dependência modificada

reabilitação física, minimizando os efeitos

(MIF=48) e após 30 dias houve melhora na

deletérios da restrição ao leito.21-22

funcionalidade, mas ainda compreendendo a

Em

pesquisa

utilizando

escalas

categoria dependência modificada (MIF=92).

funcionais, dentre elas a MIF, foram avaliados

Esta pesquisa apresentou limitações

pacientes vítimas de TCE nas primeiras 24h de

como o baixo número da amostra e a ausência

internação na UTI e após a alta, e verificaram

da pontuação da MIF de alta decorrente

que inicialmente eles estavam classificados

da falta de preenchimento dos prontuários.

na categoria de totalmente dependente em

Posto isto, sugere-se a realização de novas

suas tarefas, evoluindo para dependência

pesquisas contendo esta variável, para que se

modificada, sendo capazes de realizar suas

tenha conhecimento de como o processo de

atividades com ajuda técnica. Além disto,

internação em uma UTI afeta a funcionalidade

a pontuação na ECG também apresentou

destes pacientes e como a fisioterapia atua e

resultados positivos quando comparados a

impacta positivamente na recuperação destes

admissão e a alta da UTI, partindo de um TCE

pacientes desde a admissão até o momento da

classificado como grave (3,12 ± 0,35) para

alta.

um TCE classificado como moderado (9,82 ±
1,10), resultados semelhantes ao deste estudo.1
Jesus

et

al.13

utilizaram

a

Medida

de

Independência Funcional para avaliar a variação
de mobilidade durante a internação em uma
unidade de terapia intensiva considerando
os domínios transferência cama-cadeira e
locomoção,

verificaram

perda

de

14,3%

na mobilidade dos pacientes, sendo maior
naqueles internados por mais de 48h e fazendo
uso de drogas vasopressoras.
Wiethan, Soares e Souza23 utilizaram a
MIF para avaliar a funcionalidade de pacientes
antes da internação na UTI, após a alta e
após 30 dias, os resultados demonstraram que
antes da internação, os pacientes possuíam
independência completa (MIF=126), após alta

CONCLUSÃO
A população mais acometida pelo TCE
foi de homens jovens, vítimas de acidentes
automobilísticos, advindos principalmente da
via urbana e que permaneceram tempo igual ou
inferior a 10 dias de internação na UTI. Esta
pesquisa demonstrou que o traumatismo crânio
encefálico e a internação na UTI possuem um
impacto negativo na funcionalidade, havendo
um declínio significativo. O resultado também
foi relevante ao comparar a pontuação da
Escala de Coma de Glasgow da admissão com o
valor da alta, partindo de um TCE classificado
como grave para um TCE classificado como
moderado.
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