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1 CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM VÍTIMAS DE TRAUMA POR 

ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO ATENDIDAS EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA 

EM TERESINA- PIAUÍ 

 

Demerval Regges Martins Coelho  

Francisco das Chagas Rodrigues de Castro Filho 

Gerardo Vasconcelos Mesquita 

Fabricio Ibiapina Tapety 

 

INTRODUÇÃO   

 

Os acidentes de trânsito são atualmente a nona causa de morte em âmbito mundial, e a 

principal entre jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, isso significa que cerca de 1,3 milhão de 

pessoas morrem anualmente nas vias. (AMBEV, 2014)  

Segundo Waiselfisz (2013), entre 1980 e 2011 foram contabilizados perto de um milhão 

de óbitos nos diversos tipos de acidentes de trânsito no Brasil. Em 1998 os motociclistas eram 

responsáveis por 17,4% das internações por acidente de trânsito no Sistema Único de Saúde 

(SUS), passando para mais da metade das internações com surpreendentes 55,5% no ano de 

2012. O estado do Piauí no ano de 2001 ocupava a 20ª posição de taxa de morte por acidente 

de trânsito entre os estados brasileiros e em 2011 o Estado passou a ocupar a 4ª posição 

nacional.  

Ainda de acordo com Waiselfisz (2013), apenas no ano de 2012 foram registradas no 

País 159.327 internações hospitalares por acidentes de trânsito no SUS que custaram ao erário 

um total de 210,8 milhões reais. A motocicleta foi responsável pela maior parte (48,4%) deste 

custo.  

Segundo Soares, Costa e Moraes (2010), o Brasil é o 4º maior mercado para motos do 

mundo. O Piauí possui 457.802 motocicletas, o que representa 47,7% do total de veículos do 

estado. (BRASIL, 2015)  

Para Andrade et al (2009), nos últimos anos, o uso da motocicleta tem se modificado, 

quer por influência de fatores culturais e socioeconômicos quer pelas vantagens desse tipo de 

veículo em relação aos automóveis: menor custo de aquisição, de manutenção, tamanho 

reduzido que facilita deslocamentos, mesmo em congestionamento.  

Novos ofícios atrelados ao veículo, como mototáxi e motofrete, se tornaram a opção de 

sustento de muitas famílias. A motocicleta nas grandes cidades representou o jeito de driblar o 

trânsito. O trabalhador que demorava de três a quatro horas para chegar ao seu destino usando 
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o transporte público, com a motocicleta pôde economizar muito tempo e investir na família, 

estudo ou qualificação profissional. (SILVA, 2014)  

De acordo com o estudo de Abreu, Lima e Alves (2006), o consumo de bebidas 

alcoólicas pode ser apontado como um dos principais fatores responsáveis pela alta incidência 

dos acidentes com vítimas e em vários países costuma-se considerar que entre metade e um 

quarto dos acidentes com vítimas fatais estão associados ao uso do álcool.  

Nos Estados Unidos, segundo dados do Relatório sobre o impacto socioeconômico dos 

acidentes de trânsito, apresentado pelo Departamento Nacional de Trânsito, os acidentes de 

trânsito são responsáveis por cerca de 41.000 mortes / ano, correspondendo a prejuízos de cerca 

de U$ 230.6 bilhões. Nesse Relatório, a influência do álcool responde por 40% das mortes, ou 

seja, cerca de 16.000 vítimas fatais, o que representa gastos em torno de U$ 50 bilhões 

(ABREU, LIMA e ALVES, 2006)  

De acordo com Martins (2008), os prejuízos causados pelos acidentes em termos 

econômicos e sociais são incalculáveis. O custo social de maior relevância dos acidentes de 

trânsito é o longo processo de reabilitação que, em muitos casos, prolonga-se por toda a vida 

da pessoa. Outros custos, poucas vezes percebido, é a reinserção dos incapacitados físicos no 

ambiente social e de trabalho, sendo novas responsabilidades individuais e coletivas que têm 

um custo de longa duração, que poucas vezes é quantificado.  

Em face da crescente importância dos acidentes de motocicletas em todo o país, este 

trabalho objetivou analisar perfil sociodemográfico dos condutores de motocicleta envolvidos 

em acidentes de trânsito atendidos no principal hospital de urgências do Piauí, bem como avaliar 

o consumo de bebidas alcoólicas e a associação deste com a presença de fratura exposta. 

 

METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo descritivo, com delineamento transversal e abordagem 

quantitativa que foi desenvolvido no Hospital de Urgências de Teresina Professor Zenon Rocha 

(HUT), localizado na capital do Piauí e considerado o maior hospital de referência no manejo 

de pacientes vítimas de politrauma do Estado.  

A população objeto do estudo foi constituída por condutores de motocicleta vítimas de 

trauma por acidentes de trânsito atendidos no HUT no período de dezembro de 2014 a abril de 
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2015. A amostra foi de 200 pacientes. Este tamanho de amostra tem margem de erro de 6,79% 

e nível de confiança de 95%, supondo uma variância máxima (p = 0,50).  

A escolha da amostra na população ocorreu por meio de uma amostragem não 

probabilística do tipo intencional. Os pacientes foram pesquisados na medida em que foram 

chegando à admissão do hospital. Destaca-se que os dias e horários da coleta de dados foram 

aleatórios, sendo os dados coletados até fechar a amostra proposta.  

Foram incluídos no estudo todos os condutores de motocicleta vítimas de trauma por 

acidentes de trânsito, maiores de 18 anos, que foram admitidos no HUT no momento da coleta 

de dados e que aceitaram por meio termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

participar da pesquisa. 

Foram excluídos do estudo pacientes impossibilitados funcionalmente, por motivo ou 

não do trauma, de realizar o teste com etilômetro (instrumento que mede a concentração de 

álcool etílico pela análise de ar expelido pelos alvéolos pulmonares). Também foram excluídos 

pacientes que não possuíam auto-orientação temporal e espacial para decidir sobre aceitação na 

pesquisa. Para isto foi aplicado um questionário que consistia em quatro perguntas sobre auto-

orientação espacial e temporal, caso o paciente errasse uma questão, o mesmo era classificado 

como inapto a decidir e era excluído da pesquisa. Foram excluídas também as vítimas de 

acidente ocorrido há mais de 12 horas, pois segundo Lieber (1997), este é o tempo médio de 

excreção do álcool pelo organismo.  

O levantamento de dados foi feito da seguinte forma: ao serem admitidos no hospital, 

os pacientes foram convidados a responder o questionário sobre auto-orientação espacial e 

temporal. Os pacientes classificados como aptos a decidir sobre aceitação de participar da 

pesquisa e que aceitaram foram submetidos ao teste do etilômetro. O teste foi simples e 

consistiu apenas em soprar o aparelho por alguns segundos.  

A partir daí, as demais variáveis foram anotadas em um formulário. Foram registrados 

dados sociodemográficos: sexo, faixa etária (de acordo com a Organização Mundial da Saúde), 

estado civil (de acordo com Código Civil Brasileiro), cor, escolaridade e renda familiar (de 

acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)). Foi anotado também se 

possuíam Carteira Nacional de Habilitação, o local geográfico onde ocorreu o acidente 

(Teresina, cidades do interior do Piauí ou outros estados), o local anatômico das lesões (cabeça 

e pescoço, tórax, abdome, membros superiores, membros inferiores ou múltiplos locais), o 

resultado do teste de etilômetro e a existência de fratura exposta.  
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O processamento dos dados e a análise estatística foram realizados através do programa 

SPSS®, versão 18.0. As variáveis foram apresentadas por meio de estatística descritiva: 

proporção.  Para verificar associação entre a presença de fratura exposta e teste de consumo de 

bebida alcoólica aplicou-se o teste Odds Ratio (OR) como medida de efeito, com intervalo de 

confiança de 95% (IC95%), para analisar a associação por meio da regressão logística binária, 

ajustado para sexo, faixa etária, estado civil e cor e analisada a significância pelo teste de Wald. 

O critério de significância estatística estabelecido para todos os teste do estudo foi de 5%. 

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 

UNINOVAFAPI sob o número CAAE37436514.4.0000.5210. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados contidos na Tabela 1 mostram as características sociodemográficas dos 

pacientes pesquisados. Das 200 pessoas estudadas, 162 (81%) foram do sexo masculino, 

havendo predominância na faixa etária de 18 a 30 anos (47,5%), seguida da faixa etária de 31 

a 45 anos (29%). O estado civil mais encontrado foi casado / união estável com 48% seguido 

de solteiro com 43%. No que diz respeito à cor, a maior parte, 48%, se auto declarou pardo. 

Quanto à escolaridade, a maioria (58,5%) possuía somente ensino fundamental incompleto. 

Sobre o rendimento familiar mensal, a maior parte (42,5%) teve renda de até dois salários 

mínimos. Em relação à carteira nacional de habilitação (CNH) a maioria da população estudada 

(71,5%) não a possuía.  
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Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos condutores de motocicleta, vítimas de trauma por acidente de trânsito, 

atendidos no Hospital de Urgências de Teresina- Piauí (HUT) no período de Dezembro de 2014 a Abril de 2015. 

(PARTE 1). 

 

 

  

 N % 

Sexo   

Masculino 162 81,0 

Feminino 38 19,0 

Total 200 100,0 

Faixa etária   

18 a 30 anos 95 47,5 

31 a 45 anos 58 29,0 

46 a 60 anos 38 19,0 

>60 anos 09 4,5 

Total 200 100,0 

Estado civil   

Casado (a) / União estável 96 48,0 

Solteiro (a) 86 43,0 

Divorciado (a) / Separado (a) 05 2,5 

Viúvo (a) 13 6,5 

Total 200 100,0 
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Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos condutores de motocicleta, vítimas de trauma por acidente de trânsito, 

atendidos no Hospital de Urgências de Teresina- Piauí (HUT) no período de Dezembro de 2014 a Abril de 2015. 

(PARTE 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM:salários mínimos; CNH: Carteira Nacional de Habilitação  

 N % 

Cor   

Branco (a) 62 31,0 

Pardo (a) 96 48,0 

Negro (a) 40 20,0 

Amarelo (a) 02 1,0 

Total 200 100,0 

Escolaridade   

Analfabeto 16 8,0 

Fundamental incompleto 117 58,5 

Fundamental completo 26 13,0 

Médio incompleto 18 9,0 

Médio completo 20 10,0 

Superior incompleto 01 0,5 

Superior completo 02 1,0 

Total 200 100,0 

Renda familiar   

   

Até 2 SM 85 42,5 

2 a 4 SM 78 39,0 

4 a 10 SM 36 18,0 

10 a 20 SM 01 0,5 

Total 200 100,0 

Possui CNH   

Sim 57 28,5 

Não 143 71,5 

Total 200 100,0 



12 
 
 

 

Grande parte (41,5%) das lesões sofridas pelos pacientes foi em Múltiplos locais. Em 

segundo lugar ficaram as lesões em membros inferiores com 30,5% do total (TABELA 2). 

 

Tabela 2. Dados relativos aos locais anatômicos das lesões sofridas pelos condutores de motocicleta, vítimas de 

trauma por acidente de trânsito, atendidos no Hospital de Urgências de Teresina- Piauí (HUT) no período de 

Dezembro de 2014 a Abril de 2015. 

 

A Tabela 3 mostra que 47,5% das vitimas são procedentes de cidades do interior do 

Piauí. O resultado do etilômetro foi positivo na maioria (61,5%) dos pacientes e 62% não 

tiveram fratura exposta. 

Tabela 3. Dados relativos ao local do acidente, resultado do etilômetro e fratura exposta nos dos condutores de 

motocicleta, vítimas de trauma por acidente de trânsito, atendidos no Hospital de Urgências de Teresina- Piauí 

(HUT) no período de Dezembro de 2014 a Abril de 2015. (PARTE 1) 

Variáveis N % 

Local do acidente   

Teresina capital 88 44,0 

Cidades do interior do Piauí 95 47,5 

Outros estados 17 8,5 

Total 200 100,0 

Resultado do etilômetro   

Positivo 123 61,5 

Negativo 77 38,5 

Total 200 100,0 

 

 

 

Locais anatômicos N % 

Cabeça e pescoço 06 3,0 

Tórax 15 7,5 

Abdome 07 3,5 

Membros superiores 28 14,0 

Membros inferiores 61 30,5 

Múltiplos locais 83 41,5 

Total 200 100,0 
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Tabela 3. Dados relativos ao local do acidente, resultado do etilômetro e fratura exposta nos dos 

condutores de motocicleta, vítimas de trauma por acidente de trânsito, atendidos no Hospital de 

Urgências de Teresina- Piauí (HUT) no período de Dezembro de 2014 a Abril de 2015. (PARTE 2) 

 

A Tabela 4 faz uma análise multivariada associando a presença de fratura exposta e o 

resultado do etilômetro e demonstra que independente da idade, sexo, cor ou estado civil, os 

pacientes que tiveram resultado positivo para consumo de bebida alcoólica aumentaram em 

2,05 vezes as chances de terem este tipo fratura comparados aos que não consumiram (esta 

análise teve um nível de significância de p<0,05). Mostrando que das 76 pessoas que tiveram 

fratura exposta, 55,3 % tiveram teste do etilômetro positivo. 

 

Tabela 4. Análise ajustada por meio da regressão logística binária para a associação entre fratura exposta e 

resultado do etilômetro nos dos condutores de motocicleta, vítimas de trauma por acidente de trânsito, atendidos 

no Hospital de Urgências de Teresina- Piauí (HUT) no período de Dezembro de 2014 a Abril de 2015. 

 % ORbruta IC95% P* ORajustada IC95% P* 

Negativo 44,7 ref.  0,157 ref.  0,034 

Positivo 55,3 1,52 0,85-2,73  2,05 1,06-3,97  

Variáveis ajustadas para sexo, faixa etária, cor e estado civil. 

*Teste de Wald; OR: OddsRatio, IC95%: Intervalo de confiança de 95%. 

 

Os acidentes de trânsito são decorrentes de um conjunto de circunstâncias e fatores 

ligados ao indivíduo, ao veículo e à via pública. Dentre os fatores ligados ao indivíduo, 

destacamos o consumo prejudicial do álcool. (ALMEIDA, 2015) 

Este estudo realizado com 200 condutores vítimas de acidente de motocicleta permitiu 

o conhecimento de dados importantes sobre esse evento no estado do Piauí. 

Segundo Waiselfisz (2013), 89,7% das vítimas letais de acidente envolvendo 

motocicleta no ano de 2011, no Brasil, eram do sexo masculino. Ganne et al (2010) em um 

estudo realizado no ano de 2010 em Corumbá – MS, observou a predominância de condutores 

acidentados pertencentes ao sexo masculino (82%). Rodrigues et al (2010), em outra pesquisa 

Variáveis N % 

Fratura exposta   

Sim 76 38,0 

Não 124 62,0 

Total 200 100,0 
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realizada no ano de 2008 com 754 prontuários de pacientes em Sorocaba- SP, também 

encontrou a maioria das vítimas do sexo masculino (77,8%). O presente estudo mostra uma 

conformidade com a literatura apresentando 81% das vítimas do sexo masculino. 

Pillon et al (2010) acreditam que essa predominância do sexo masculino pode ser 

atribuída à maior exposição, mediante o comportamento social e cultural dos homens, 

predispondo-os, em maiores proporções, aos riscos de lesões e mortes. 

Com relação à faixa etária, a pesquisa encontrou um predomínio de pessoas jovens,  em 

fase produtiva, sendo a grande parte (47,5%) de idade entre 18 e 30 anos. Os dados são 

compatíveis com pesquisas anteriores. Em um estudo realizado por Sado, Morais e Viana 

(2009) no Hospital de Urgências de Goiânia em 2007, foi visto que 54,9% dos acidentados 

pertenciam à faixa etária entre 19 e 30 anos. Resende Neta et al (2012) também constataram 

um predomínio de pessoas jovens, em seu estudo a faixa etária de 21 a 30 anos apresentou-se 

em 40% dos casos. 

Ao começar a dirigir, os jovens passam a constituir população de alto risco, 

especialmente pela inexperiência na condução de veículos, pela impulsividade característica 

da idade, além de outros fatores, como o consumo de álcool e outras drogas. (ANDRADE et 

al, 2009). 

No que diz respeito ao estado civil, Montenegro et al (2011) descreveram em seu estudo 

que entre 1996 a 2007, a maioria (68,1%) dos motociclistas traumatizados em acidentes de 

transporte que foram a óbito no Distrito Federal era solteira. Pordeus et al (2010), em estudo 

semelhante também constataram a predominância (57,7%) de solteiros em acidentados por 

motocicleta internados em um hospital de referência para trauma em Fortaleza. 

Diferente destes estudos, Barros (2008) e Magalhães (2014) descreveram em suas 

pesquisas um predomínio do estado civil casado / união estável, que representou 47,98% e 59% 

das vitimas respectivamente. No estudo em questão a grande parte (48%) dos acidentados era 

casado ou vivia em união estável, os solteiros também se destacaram aparecendo em segundo 

lugar com 43% das vítimas. 

Com relação à variável cor, a grande parte (48%) era da cor parda. Este dado está de 

acordo com os dados encontrados por Montenegro et al (2011) e Magalhães (2014) que 

observaram o predomínio dessa variável em 71% e 63,8% de seus pesquisados, 

respectivamente. 
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Este estudo revelou um dado significativo no que diz respeito à Escolaridade dos 

pacientes, mostrando que a maioria (58,5%) possuía um nível escolar muito baixo, apenas o 

ensino fundamental incompleto, sendo este dado semelhante ao encontrado na literatura. 

Souza e Rassi Neto (2008), em pesquisa realizada em Goiânia no ano de 2007 

demonstraram que o ensino fundamental incompleto apareceu como o nível de escolaridade 

mais freqüente (41%) entre os acidentados e Barros (2008) mostrou em seu estudo que grande 

parte (37,47%) dos acidentados de motocicleta possuía apenas este nível de escolaridade. 

Para Mascarenhas et al (2012) as diferenças étnicas associam-se a desigualdades sociais 

e condicionam a forma de viver e de morrer de grupos de pessoas. Dessa forma, a cor da pele 

e o nível de escolaridade permitem identificar as condições socioeconômicas consideradas de 

risco para a ocorrência de acidentes e violências. Em seu estudo descreveu as pessoas pardas e 

de baixa escolaridade como grupos mais vulneráveis para a ocorrência dos agravos em questão. 

A faixa de renda familiar mais encontrada foi de até dois salários mínimos, 

representando um percentual de 42,5% dos acidentados. O trabalho de Barros (2008) está de 

acordo com o encontrado, com 75,47%, demonstrando que a maioria dos acidentados de 

motocicleta possui uma renda baixa. Santos et al (2008) também descreveu em seu estudo que 

73,75 % dos acidentados tinha renda baixa, com renda per capta de até dois salários mínimos. 

De acordo com Barros (2008), a má distribuição de renda brasileira pode ser a causa 

para que a população utilize um veículo mais barato e menos seguro, estimulando a compra de 

motocicletas, especialmente pelas classes socioeconômicas menos favorecidas. 

Conduzir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) encontra-se em 

segundo lugar no ranking das infrações mais cometidas no mês de fevereiro deste ano (2015) 

na capital do Piauí. Foram contabilizados pela CIPTRAN 193 registros deste tipo de infração, 

que é considerada de natureza gravíssima. (SOARES, 2015) 

O estudo em questão evidenciou que dos 200 participantes, 143 (71,5%) não possuíam 

CNH, o que demonstra um dado alarmante de imperícia. Dados de outros trabalhos confirmam 

o encontrado. Pordeus et al (2010) descreveu em sua pesquisa que 55,8% dos acidentados não 

possuíam habilitação. 

Andrade et al (2009), também descreveram em seu trabalho uma predominância de 

acidentados sem CNH (51,6%). Segundo o trabalho, o baixo nível socioeconômico e a falta de 

fiscalização intensa em vários municípios favorecem o alto índice de condutores sem 

habilitação, assim sendo o usuário de motocicleta tentará burlar a fiscalização, tendo de 



16 
 
 

 

enfrentar estradas mal conservadas e caminhos obscuros, aumentando o risco da ocorrência de 

queda. E, ainda, sem conhecimento de direção defensiva e legislação específica, acabará 

desprovido de habilidade suficiente para se livrar dos perigos, nem disporá de informações de 

equipamentos de segurança, que poderiam auxiliar na prevenção dos acidentes. 

Em relação às regiões corpóreas mais afetadas nos acidentes motocilísticos Rodrigues 

et al (2010), Santos et al (2008) e Resende Neta et al (2012) observaram o predomínio das 

lesões em membros inferiores (MMII) com prevalência de 66,8%, 55% e 36%, 

respectivamente. 

Na pesquisa em questão pode-se observar maior ocorrência de Múltiplos Locais 

(41,5%), seguido por membros inferiores (30,5%). Credita-se o predomínio destas duas 

variáveis ao mecanismo do trauma no acidente de motocicleta. 

Uma moto pode sofrer colisão frontal ou lateral. No primeiro caso, a moto inclina-se 

para frente jogando o motociclista contra o guidom. Caso os pés e as pernas continuem fixos 

no pedal, a coxa será lançada contra o guidom podendo haver lesões bilaterais dos membros 

inferiores. Já no segundo caso, as lesões ocorrem devido à compressão das pernas e cintura 

pélvica contra o anteparo ou outro veículo. (OLIVEIRA, 2001). Desta forma, além das lesões 

em MMII, muitas vezes o condutor é jogado ao chão e pode ter lesões em mais de um sítio 

corpóreo. 

Quanto à localidade do acidente a grande parte (47,5%) das vítimas foi procedente de 

cidades do interior do estado do Piauí. 

Estudo de Andrade et al (2009) foi concordante, apresentando 63% dos acidentados de 

motocicleta oriundos do interior do estado do Ceará. Segundo o mesmo estudo, pode-se atribuir 

a causa disto, por exemplo, ao fato de se tratar de um local onde não existe tanta fiscalização 

no trânsito, e quando existe é defasada, talvez por interferência de fatores políticos locais. Com 

isso, as pessoas se sentem mais livres para dirigir uma moto, mesmo sem condições mínimas 

de segurança. 

Ao analisar o consumo de bebidas alcoólicas, pesquisas mostraram sua grande relação 

com o acontecimento de acidentes de trânsito. 

O álcool é responsável por cerca de 60% dos acidentes de trânsito e aparece em 70% 

dos laudos cadavéricos das mortes violentas. (KOWES, 2005) 
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Pillon et al (2010) descreveram em um trabalho realizado no Instituto de Medicina 

Legal (IML) da cidade do Rio de Janeiro que 88,3% das vitimas fatais de trânsito tinham teste 

de alcoolemia positivo. 

Outras pesquisas também demonstraram um numero expressivo de acidentados que 

haviam consumido bebidas alcoólicas, Pordeus et al (2010) mostroram que 40,9% dos 

motociclistas envolvidos em acidentes haviam feito uso de bebida alcoólica e Magalhães 

(2014) em seu estudo observou que 42,8% dos acidentados de trânsito atendidos pelo serviço 

de atendimento móvel de urgência de Arapiraca-AL no ano de 2011 haviam consumido álcool. 

Com uma maioria expressiva, o presente trabalho mostrou que 61,5% dos pesquisados 

haviam consumido bebidas alcoólicas antes do acidente. 

O estudo de Hoffmann, Carbonell e Montoro (1996) concluiu que o consumo de 

bebidas alcoólicas causa no condutor uma euforia, uma falsa segurança de si mesmo e um 

sentimento subjetivo de acreditar que tem uma melhor capacidade para dirigir, aumentando a 

tolerância ao risco, levando-o a tomar decisões mais perigosas do que a habitual. De acordo 

com o estudo, o álcool também retarda as funções cerebrais, necessitando assim mais tempo a 

nível mental para processar as informações e reagir mediante os fatos. 

O uso de bebidas alcoólicas também leva as vítimas a tomarem atitudes arriscadas e 

imprudentes que propiciam os acidentes, como foi observado por Santos et al (2008) em seu 

trabalho mostrando que entre os condutores de moto com antecedente de ingestão de álcool, 

71,2% não utilizavam capacete no momento do acidente, enquanto que entre aqueles sem 

antecedente de ingestão esta proporção foi de 43,3%. Assim, observou-se uma chance quatro 

vezes maior de não utilização desse equipamento de segurança entre aqueles que usavam 

bebida alcoólica. 

O fato é que, os acidentes de trânsito, na grande maioria, causam traumas de ordem 

psicológica e, principalmente, física, com ferimentos de leves a graves, incapacidade de 

locomoção momentânea ou definitiva e muitas mortes. (COSTA et al, 2012) 

Estudos mostram que os acidentes de trânsito são um dos mecanismos de trauma mais 

comum nas fraturas. Albuquerque et al (2012) em um estudo realizado com 1694 pacientes nos 

anos de 2006 e 2007 no Ceará, concluíram que este tipo de acidente foi o responsável pela 

maior parte (30,4%) de todas as fraturas, e destas 9,5% foram expostas. Em outro estudo 

realizado por Fernandes e Lima (2011), que colheu dados de prontuários de pacientes referente 
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ao período de 2007 a 2010 no estado de Minas Gerais, foi novamente demonstrado que os 

acidentes de trânsito foram o tipo de trauma que mais causaram fraturas (29,1%). 

O presente estudo não procurou avaliar todas as fraturas, apenas foram avaliadas as 

fraturas expostas. Sendo assim, foi observado que um número expressivo (38%) dos 

acidentados sofreu este tipo de trauma. 

Fraturas expostas são as que apresentam comunicação com o meio externo por meio de 

uma lesão de partes moles. São consideras emergências ortopédicas e têm como objetivo de 

seu tratamento a consolidação sem ocorrência de infecção. (GIGLIO et al, 2015) 

Para Vamerlati (2009) as fraturas expostas produzem hemorragias externas e 

dependendo da quantidade de sangue perdido, pode haver também choque hipovolêmico, 

quadro comum, por exemplo, nas fraturas de fêmur. As fraturas expostas correm o perigo de 

infecção. Neste trabalho este tipo de fratura foi usado como critério de gravidade para o trauma. 

Ao associar os dados de ocorrência de fratura exposta e resultado do teste de etilômetro, 

observou-se através de análise multivariada que os pacientes que tiveram resultado positivo 

para consumo de bebidas alcoólicas aumentaram em 2,05 vezes as chances de terem esse tipo 

de fratura. Mostrando assim que o álcool aumentou em mais de duas vezes a chance do 

acidentado sofrer uma lesão mais grave. 

 

CONCLUSÃO 

 

Mediante a realização deste estudo, observa-se, na população pesquisada, a 

predominância de vítimas do sexo masculino, na faixa etária adulto jovem, estado civil 

casado/união estável, pardo, com poucos anos de estudo (apenas ensino fundamental 

incompleto) e com renda familiar de até dois salários mínimos. 

Foi mostrado também que a maioria expressiva de motociclistas não possui carteira de 

habilitação, bem como a maioria das lesões é classificada como múltiplos locais e que a maioria 

das vítimas é procedente de cidades do interior. Segundo os dados a maioria dos acidentados 

estava sob efeito de bebidas alcoólicas e o consumo destas aumentou em mais de duas vezes 

as chances de acontecimentos de fraturas expostas. 
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INTRODUÇÃO  

 

A área de urgência e emergência constitui um importante componente da assistência à 

saúde. O atendimento aos casos graves, com potencial risco à vida é sempre priorizado.  

A situação dos serviços de emergência é hoje, motivo de preocupação para a 

comunidade sanitária e a sociedade em geral. Seu uso tem sido crescente nas últimas décadas 

em decorrência de mudanças demográficas, epidemiológicas e sociais, assim como por 

exemplo, do aumento do número de acidentes de trânsito, da violência urbana e de doenças 

crônicas não transmissíveis (OLIVEIRA et al, 2011).  

O atendimento às urgências e emergências constitui uma dentre as várias ações a serem 

desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Estes também formam os componentes da 

Política Nacional de Atenção às Urgências, cuja criação constitui um importante avanço na 

organização do Sistema de Saúde do País. O atendimento às urgências e emergências, deve ser 

planejado, programado e operacionalizado para atender os princípios do SUS (COELHO et al, 

2010).  

Amparado por um conceito ampliado de saúde, que consiste na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde, o SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira. Baseado 

nos preceitos constitucionais a construção do SUS se norteia pelos seguintes princípios 

doutrinários: universalidade – é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e 

qualquer cidadão; equidade - ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade 

que cada caso requeira, assim todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme 

suas necessidades; integralidade - é o reconhecimento de que cada pessoa é um todo indivisível 

e que as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo 

indivisível e não podem ser compartimentalizadas (BRASIL, 2007).  

Nesse contexto, o SUS criou a Política Nacional de Atenção às Urgências que engloba 

os serviços de urgência e emergência para atender o paciente, o mais breve possível, no sentido 
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de reduzir os índices de mortalidade, melhorando o prognóstico das vítimas e transportando-as 

de forma segura. Norteada pelos princípios do SUS, essa política estruturou-se em cinco eixos: 

promoção da qualidade de vida, organização em rede, operação de centrais de regulação, 

capacitação e educação continuada e humanização da atenção (DANTAS et al, 2014).  

O sistema brasileiro de atenção às urgências tem apresentado avanços em relação à 

definição de conceitos e incorporação de novas tecnologias visando à organização do 

atendimento em rede (GARLET et al,2009). 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) é o principal componente 

da Política Nacional de Atenção às Urgências, criada em 2003, que tem como finalidade 

proteger a vida das pessoas e garantir a qualidade no atendimento no SUS. O SAMU-192 é a 

forma pela qual o Ministério da Saúde implementa a assistência pré-hospitalar no âmbito do 

SUS (NETA; ALVES; LEÃO, 2012).  

As ações do SAMU são executadas por equipes de suporte básico e de suporte avançado, 

que asseguram a atenção no ambiente pré-hospitalar, com base na regulação médica das 

urgências. As equipes de suporte básico realizam medidas de suporte não invasivas, que 

correspondem à abordagem inicial da vítima, cuidados básicos de ventilação e circulação, 

imobilização e transporte aos serviços de emergência. As equipes de suporte avançado, 

compostas por condutores, enfermeiros e médicos, executam procedimentos invasivos de 

suporte ventilatório e circulatório, e realizam transporte de pacientes entre hospitais 

(MARQUES; LIMA; CICONET, 2011).  

Para a utilização adequada dos diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde é 

necessário estabelecer fluxo regionalizado, atendendo às necessidades dos usuários de maneira 

organizada. As Centrais de Regulação tem um papel indispensável para o resultado positivo do 

atendimento. A regulação médica do atendimento pré-hospitalar pode contribuir para estruturar 

a relação entre os serviços e os fluxos dos pacientes, bem como para identificar os determinantes 

dos problemas e auxiliar no planejamento da assistência às urgências (MACHADO; 

SALVADOR; DWYER, 2011).  

A Central de Regulação do SAMU permite que se estabeleça uma porta aberta de 

comunicação do público com o Sistema de Saúde, que deve ter o pedido de socorro acolhido, 

priorizado e atendido no menor intervalo de tempo possível, no local mais adequado à resolução 

do problema de saúde (VIEIRA; MUSSI,2008).  
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Pesquisas recentes apontam problemas, na implantação do SAMU relativos a condições 

estruturais, gestão, integração na rede e capacitação dos profissionais. Por outro lado, também 

mostram avanços e incorporação de tecnologia visando mais eficácia nos atendimentos. O 

SAMU Aéreo, criado recentemente no Piauí, em junho de 2013, vem permitindo que casos 

graves registrados no interior e que exigem deslocamento para Teresina sejam atendidos 

rapidamente, em função de o Piauí ser um estado longo em seu maior eixo, o SAMU Aéreo do 

Piauí foi estruturado com aeronave de asa dura, sendo único do país neste molde. 

Vários estudos apontam acerca do perfil das ocorrências atendidas pelo SAMU em 

diferentes estados, porém não há informações consolidadas sobre o perfil dos agravos clínicos 

realizados pelo SAMU aéreo no Piauí (DANTAS et al, 2014). A caracterização de tais agravos 

possibilita aprofundar questões ainda pouco exploradas na atuação do pré-hospitalar aéreo na 

atenção às urgências neste estado do Nordeste brasileiro. Essa problemática do estudo 

possibilitará apresentar os principais agravos clínicos atendidos e o desfecho dos pacientes após 

a entrada no serviço de referência deste estado, bem como a sua eficácia em relação aos 

atendimentos realizados.  

O SAMU Aéreo, é um serviço inovador implantado pela primeira vez no estado do 

Piauí. Tem como principal objetivo atender vítimas graves, que necessitem de UTI e que 

estejam impossibilitados de ser transferidos via terrestre tem a finalidade de salvar vidas de 

pacientes que residem em cidades distantes com rapidez e qualidade no atendimento e boa 

resolutividade.  

Dessa forma, é importante intensificar pesquisas a respeito deste tema, que tem grandes 

repercussões no serviço de urgência e emergência no estado do Piauí. Os resultados servirão 

para avaliar a qualidade deste serviço, como também poderão estimular - e subsidiar - outras 

pesquisas futuras acerca deste assunto. Por outro lado, seria viável para fomentar o 

desenvolvimento de políticas públicas que possam planejar estratégias de atendimento para esse 

tipo específico de serviço de urgências no estado.  

Esse estudo teve como objetivo geral analisar o desfecho dos pacientes transferidos pelo 

SAMU Aéreo do Piauí e como objetivo específico traçar o perfil sócio demográfico dos 

pacientes transferidos do SAMU aéreo, identificar os agravos clínicos que incidem com maior 

frequência, descrever os fatores clínicos que interferem no desfecho dos pacientes transferidos 

pelo SAMU Aéreo do Piauí.  
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METODOLOGIA  

 

O local de pesquisa foi o SAMU Estadual do Piauí e o Hospital de Urgências de Teresina 

Prof. Zenon Rocha (HUT), localizada na cidade de Teresina-PI, que possui três Unidades de 

Terapia Intensiva totalizando 26 leitos, sendo oito leitos na UTI clínica, oito leitos na UTI 

neurocirúrgica, dez leitos na UTI pediátrica; no centro Cirúrgico existem nove salas equipadas 

para cirurgias gerais, neurológicas, videolaparoscópicas, ortopédicas e oftalmológicas e uma 

Sala de Recuperação com nove leitos; possui enfermarias divididas entre Clínica Médica, 

Cirúrgica, Neurológica, Ortopédica, Pediátrica e Unidade de Tratamento de Queimados. A 

Unidade de Suporte Avançado Aéreo é constituída por um avião SENECA III com capacidade 

para 02 pilotos, 01 medico e 01 enfermeiro além de local (maca) para o transporte do paciente.  

A construção da amostra populacional estudada teve como base um levantamento no 

banco de dados do SAMU estadual do Piauí, de todos os prontuários dos pacientes transferidos 

pelo SAMU Aéreo e atendidos no Hospital de Urgência de Teresina no período de 01 de junho 

de 2013 a 01 de junho de 2014, que totalizou 95 prontuários, levando em consideração uma 

média de 10 atendimentos mensais neste período. A amostra foi formada por todos os pacientes 

que foram transferidos pelo SAMU Aéreo neste período.  

Foi aplicado um roteiro com perguntas elaboradas pelos pesquisadores para avaliação 

dos prontuários. Neste roteiro foi avaliado idade, gênero, procedência, tipo de agravo clínico 

atendido, o estado clinico de chegada do paciente no HUT, tempo de Internação em UTI, 

realização de cirurgia, tempo de Internação geral, e o desfecho final do paciente.  

A pesquisa foi realizada após submissão do projeto de pesquisa à Plataforma Brasil e 

análise e aprovação do mesmo pelo Comitê de Ética em Pesquisa cadastrado na CONEP, em 

27 de abril de 2015 sob o numero CAAE : 43923515.0.0000.5210 em consonância com a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta as questões operacionais 

e éticas dos trabalhos científicos envolvendo seres humanos.  

Os dados obtidos nos prontuários analisados foram registrados primeiramente em 

planilha de Microsoft Excel e em seguida exportados para o programa IBM SPSS 18.0. A 

análise estatística foi do tipo descritiva, onde as variáveis quantitativas foram descritas através 

de medidas de posição (média) e de dispersão (desvio padrão) e as variáveis qualitativas serão 

descritas pela leitura das frequências absolutas (n°) e relativas (%). O teste utilizado foi o qui-

quadrado, que pode estar enviesado pela presença de frequências menor do que 5.  
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A apresentação dos resultados foi feita através de tabelas e gráficos, bem como por meio 

de discussão acerca das informações geradas pelo estudo e comparando-as com os dados já 

existentes na literatura nacional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados 95 prontuários de ocorrências referentes às vítimas atendidas pelo 

SAMU Aéreo do Piauí, no período de 01 de junho de 2013 a 01 de junho de 2014. É relevante 

afirmar que todo processo de construção é caracterizado por estratégias as quais ainda estão se 

consolidando. É importante esclarecer que todos os pacientes referentes aos prontuários de 

ocorrência são considerados graves, sendo o transporte SAMU aéreo uma unidade de suporte 

avançado de vida.  

 

Tabela 1. Caracterização da amostra dos dados referentes ao perfil sócio demográfico dos pacientes transferidos 

pelo SAMU Aéreo no período de 01 de junho de 2013 a 01 de junho de 2014. 

Mas 58 61,05 

Sexo Fem 37 38,95 

Total 95 100,00 

 0 |---- 10 18 18,95 

10 |---- 20 6 6,32 

                     20 |---- 25 

 

Faixa etária (anos) 

4 4,21 

25 |---- 60 41 43,16 

60 ou + 26 27,37 

Total 95 100,00 

Sudoeste 55 57,89 

Sudeste 

Região 
22 23,16 

Norte 18 18,95 

Total 95 100,00 

Fonte: SAMU, Piauí. 

 

A Tabela 1 mostra a faixa etária que mais prevaleceu entre os atendidos pelo SAMU 

Aéreo foi à compreendida entre os 25 e 60 anos, responsáveis por 43,16%. O sexo masculino 

prevaleceu nos atendimentos representando 61,05% dos atendimentos. A região que mais 

transferiu paciente foi a sudoeste com 57,89% dos chamados. 
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A Tabela 2 mostra os principais tipos de ocorrências atendidos pelo SAMU Aéreo, as 

causas clínicas foram as mais frequentes em ambos os sexos totalizando um total de 50 

atendimentos (52,63%). O maior número de pacientes (23) clínicos encontra-se na faixa 

etária entre 25 a 60 anos. Na faixa etária entre 20 a 25 anos predominou atendimentos 

traumatológicos (75%) dos atendidos. Todas as regiões transferiram mais pacientes clínicos. 

 

Tabela 2.  Tipos de ocorrência por sexo, faixa etária, região dos transferidos pelo SAMU Aéreo no período de 

01 de junho de 2013 a 01 de junho de 2014. 

  
Tipos de ocorrência 

 

Clínica Traumatológica Obstétricas Não especificadas Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

  

Mas 

 

31 

 

53,4

5 

 

21 

 

36,2

1 

 

- 

 

- 

 

6 

 

10,34 

 

5

8 

 

100,0

0 

Sexo  

Fem 

 

19 

 

51,3

5 

 

4 

 

10,8

1 

 

7 

 

18,92 

 

7 

 

18,92 

 

3

7 

 

100,0

0 

 Total 50 52,6

3 

25 26,3

2 

7 7,37 13 13,68 9

5 

100,0

0 

  

0 |---- 

10 

 

4 

 

22,2

2 

 

2 

 

11,1

1 

 

1 

 

5,56 

 

11 

 

61,11 

 

1

8 

 

100,0

0 

Faixa 

etária 

(anos) 

10 |---

- 20 
1 16,6

7 

2 33,3

3 

3 50,00 - - 6 100,0

0 

20 |---- 

25 
1 25,0

0 

3 75,0

0 

- - - - 4 100,0

0 

25 |---- 

60 
23 56,1

0 

15 36,5

9 

3 7,32 - - 4

1 

100,0

0 

 60 ou 

+ 
21 80,7

7 

3 11,5

4 

- - 2 7,69 2

6 

100,0

0 

 Total 50 52,6

3 

25 26,3

2 

7 7,37 13 13,68 9

5 

100,0

0 

  

Sudo

este 

 

30 

 

54,5

5 

 

14 

 

25,4

5 

 

6 

 

10,91 

 

5 

 

9,09 

 

5

5 

 

100,0

0 

Região Sudes

te 
11 50,0

0 

9 40,9

1 

- - 2 9,09 2

2 

100,0

0 

 Norte 9 50,0

0 

2 11,1

1 

1 5,56 6 33,33 1

8 

100,0

0 

 Total 50 52,6

3 

25 26,3

2 

7 7,37 13 13,68 9

5 

100,0

0 

Fonte: SAMU, Piauí. 
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A Tabela 3 mostra que os pacientes que foram a óbito não tiveram internação em UTI e 

71,43% dos que foram a óbito não realizaram cirurgia e 57,14% deram entrada no hospital com 

Glasgow menor que 8, tendo um tempo médio de 6 dias de internação. Os pacientes que tiveram 

alta melhorado a maior parte (85,71%) não teve internação em UTI, como também não 

realizaram cirurgia (71,43%) e (64,29%) deram entrada no hospital com glasgow maior que 8, 

tendo um tempo médio de internação de 11 dias. Os pacientes transferidos para outros hospitais 

não tiveram internação em UTI, a maior parte não realizou cirurgia (92,86%) e (71,43%) deram 

entrada no hospital com Glasgow maior que 8. 

Tabela 3. Fatores clínicos que interferem no desfecho dos pacientes transferidos pelo SAMU Aéreo e que foram 

atendidos no Hospital de Urgência de Teresina no período de  01 junho 2013 a 01 de junho 2014. 

 

Desfecho 

Óbito Alta melhorado Transferido Total 

Nº % Tempo Nº % Tempo Nº % Tempo    Nº % Tempo 

 Sim 0 0 2 14,29 0 0 2 5,71 

 Não 7 100,00 12 85,71 14 100,00 33 94,29 

UTI Não 

especificado 

- - - - - - - - 

 Não foi para o 

HUT 

- - - - - - - - 

 Total 7 100,00 14 100,00 14 100,00 35 100,00 

  

 

Ortopédica 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

7,14 

 

 

1 

 

 

7,14 

 

 

2 

 

 

5,71 

 Geral 2 28,5

7 

0 0 0 0 2 5,71 

 Neuro - - 3 21,43 - - 3 8,57 

Cirurg

i 

a 

Não realizou 5 71,43 10 71,43 13 92,86 28 80,00 

 Não foi para o 

HUT 

- - - - - - - - 

 Não 

especificado 

- - - - - - - - 
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 Total 7 100,00 14 100,00 14 100,00 35 100,00 

Tempo de internação 6 11 10 9 

 < 8 4 57,1

4 

5 35,71 4 28,5

7 

1

3 

37,14 

 > 8 3 42,8

6 

9 64,29 10 71,4

3 

2

2 

62,86 

Glasg

ow 

Não 

especificado 

- - - - - - - - 

 Não foi para o 

HUT 

- - - - - - - - 

 Total 7 100,0

0 

14 100,00 14 100,

00 

3

5 

100,00 

Fonte: SAMU, Piauí e Hospital de Urgência de Teresina – HUT 

A Tabela 4 mostra o desfecho dos pacientes atendidos pelo SAMU Aéreo do Piauí 

que foram atendidos no Hospital de Urgência de Teresina, foram transferidos para outro 

estabelecimento de saúde (40%), os que receberam alta melhorado representam (40%) e os 

que foram à óbito representam (20%) dos atendidos no HUT. 

Tabela 4. Desfecho final dos pacientes * por sexo, faixa etária e região que foram transferidos pelo SAMU Aéreo 

e que foram atendidos no Hospital de Urgência de Teresina no período de 01 de junho de 2013 a 01 de junho de 

2014. 

 

Desfecho 

Óbito Alta melhorado Transferido Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 
Mas 5 19,23 12 46,15 9 34,62 26 100 

Sexo Fem 2 22,22 2 22,22 5 55,56 9 100,

00 

 Total 7 20,00 14 40,00 14 40,00 35 100,

00 

 0 |---- 10 - - 3 60,00 2 40,00 5 100,
00 

 
10 |---- 20 1 100,00 - - - - 1 100,

00 

Faixa 

etária 
20 |---- 25 - - 1 100,00 - - 1 100,

00 

(anos) 25 |---- 60 4 20,00 8 40,00 8 40,00 20 100,

00 

 60 ou + 2 25,00 2 25,00 4 50,00 8 100,



30 
 
 

 

00 

 Total 7 20,00 14 40,00 14 40,00 35 100,

00 

 Sudoeste 6 30,00 7 35,00 7 35,00 20 100,

00 

 
Região Sudeste 1 8,33 6 50,00 5 41,67 12 100,

00 

 Norte - - 1 33,33 2 66,67 3 100,

00 

 Total 7 20,00 14 40,00 14 40,00 35 100,

00 

Fonte: SAMU, Piauí e Hospital de Urgência de Teresina - HUT. * Não foram considerados os 

desfechos não especificados e os que não foram encaminhados para o HUT. 

 

De acordo com Mariano, 2007 a vítima grave necessita de tratamento disponível em 

um hospital de referência viabilizando a continuidade do cuidado prestado na rua. À medida 

que se escolhe uma modalidade de transporte, avaliam-se as condições clínicas do enfermo, 

suas necessidades de suporte avançado com um tempo-resposta reduzido, bem como as 

características geográficas do local onde se encontra o mesmo. A partir disso, serão 

analisados os riscos e benefícios desse tipo de translado, com a finalidade de determinar o 

uso do serviço ou não. 

A faixa etária predominante foi entre 25 á 60 anos responsáveis por 43,16%, existe 

associação entre o tipo de ocorrência e a faixa etária (P=0,00), assim como referenciado por 

Mariano em 2008, os adultos jovens são os mais vulneráveis a agravos clínicos, acidentes e 

violência, interferindo nos custos pessoais e sociais, pois diminui a força de trabalho bruto 

pelo comprometimento da qualidade de vida. 

Tal como citado por Rique (2005) a faixa etária está relacionada com o tipo de vínculo 

que vai ser estabelecido com as normas da comunidade nela inserido, quanto mais jovem 

mais instável essa relação, fato que se agrava quando esse indivíduo não tem referências 

culturais, como a família e uma religião, ou mesmo pela falta de perspectiva de vida, fato que 

incentiva essa desagregação social e o aumento do risco de um desfecho fatal. 

Segundo Ladeira e Barreto (2008) ao se avaliar o gênero das vítimas percebe-se uma 

prevalência maior entre o sexo masculino (61,05%) dos atendimentos, existe associação entre 

o tipo de ocorrência e sexo (P=0,00). De acordo com a literatura tem-se observado ao longo 

da evolução que o sexo masculino tende a ser mais violento por injunção principalmente 

cultural e biológica, propiciando o fato dele ser mais vulnerável à morte por causas externas, 
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como por exemplo, na condução de veículos, como maior velocidade, manobras mais 

arriscada, uso de álcool, entre outros. 

Verificando-se a localidade predominante de acionamento do SAMU aéreo a região 

que mais transferiu paciente foi a Sudoeste com 57,8% dos casos, seguidos da região Sudeste 

com 23,1% enquanto que a região Norte de 18,5%. Não existe associação entre tipo de 

ocorrência e região (P=0,054). Esses dados são condizentes com os estudos realizados por 

Rodovialho (2009) que refere que mais de 50% dos casos são de regiões mais afastadas do 

centro de saúde por possuírem menores condições estruturais para o atendimento da vítima 

grave. O Estado do Piauí conta com 11 hospitais de referencia ao todo como porta de entrada 

no interior, entretanto o que se observa é a falta de condições de trabalho e a falta de 

profissionais médicos para esses locais, diante deste problema o SAMU aéreo é utilizado para 

tentar suprir esse problema. 

Outra abordagem sobre o sexo dos pacientes atendidos nesse tipo de serviço é de 

Jorge (2007) que cita que em relação às vítimas femininas, verifica-se que a maioria se expõe 

menos em acidentes de trânsito e tendem a ter maiores cuidados com a saúde. Esse cenário 

nos faz refletir sobre as normas socialmente aceitas, onde o homem assume a condução do 

veículo na maioria das situações e possuem menos cuidados com sua saúde. Necessitando, 

outrora, de um olhar especial no atendimento da saúde do homem e sua formação de 

condutores, sobretudo quanto aos riscos relacionados ao trânsito. 

Verificou-se no presente estudo que as ocorrências clínicas foram as mais prevalentes 

representando 52,63% (50) dos atendimentos, em seguida as traumatológicas representando 

26,32% (25) dos atendimentos, Obstétricas 7,7% (7), e não especificadas com 13,68% (13). 

Houve dois tipos de ocorrências, sendo elas, 1 entrega de medicação e 1 simulação, portanto 

ambos não influenciaram na pesquisa. Diante disso, Barcellos (2010), em um estudo 

realizado com pacientes graves transferidos em serviço de urgências do estado de 

Pernambuco evidenciou a maior taxa de pacientes de tratamento clínico. Segundo o autor, a 

maior demanda de paciente que necessitam de maiores cuidados e recursos seja estrutural ou 

profissional. Assim, esse estudo é compatível com o presente estudo. 

Outra abordagem é de Bau (2007), citando que existe um número elevado de causas 

traumatológicas. Este é justificado por esta ser a terceira maior causa de morbimortalidade 

no país, sendo os acidentes automobilísticos o destaque quanto à mortalidade e incapacidades 

no país, além do alto custo socioeconômico por serem, geralmente, vítimas em idade 
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produtiva. No presente estudo as causas traumatológicas ficaram em segundo lugar de causa 

de transporte emergencial aéreo sendo discordante quanto ao estudo supracitado. 

Ao analisar os fatores clínicos que interferem no desfecho dos pacientes relacionados 

para um pior prognóstico (100%) dos pacientes possuíam tempo de internação maior que 5 

dias, (57,14%) apresentavam Escala de coma de Glasgow < 8 na admissão, (71,43%) não 

foram submetidos a alguma cirurgia e (0%) foram encaminhados a UTI. 

Analisando o prognóstico dos pacientes e as correlações clínicas Goldim (2008),  fez  

a correlação da Escala de coma de Glasgow e constatou que esta é diretamente ligada a lesões 

cranianas graves que causam injúrias cerebrais com efeitos devastadores que apresentam uma 

tendência a instabilidade hemodinâmica, assim, considerando o pior prognóstico. Sendo 

compatível com o estudo em questão. Além disso, um dos únicos trabalhos clínicos 

randomizados encontrado em literatura é o de Rumbak et al.,(2004) que mostraram 

malefícios em termos de mortalidade e tempo de internação, cirurgias prévias e internação 

em UTI.  

Dessa, forma o estudo corresponde diretamente com a literatura atual. Nota-se, por 

conseguinte, que esses fatores têm grande correlação avaliação do estado das vítimas e 

prognóstico. 

Desfecho final dos pacientes em relação ao óbito foi de 20% (7), alta melhorado 40% 

(14), transferido 40% (14), estes transferidos para outras unidade que não foram 

especificadas pois, não era interesse do estudo. A taxa de sobrevivência foi de 80% (28) por 

outro lado a taxa de óbito foi de 20% (7). 

Dentro dessas concepções Nitschke (2015) diz que a análise conjunta desses índices, 

associada à idade, tempo de internação, internação em UTI, cirurgias prévias e doenças 

preexistentes, formam a e determinam a taxa de sobrevida desses pacientes. 

A taxa de sobrevivência de 80% demostrou eficiência no serviço emergencial. 

Contudo, o SAMU como um todo, terrestre e aéreo, enfrenta dificuldades relativas ao 

conhecimento da população e dos parceiros de serviços de saúde quanto aos reais papéis 

individuais a serem desempenhados para que se componha o trabalho em equipe e esse 

serviço flua. É frequente o acionamento da unidade móvel avançada para atendimentos de 

baixa complexidade, onde na maioria das vezes, as funções são confundidas. Atualmente, 

esse segmento da saúde enfrenta um problema grave no contexto de articulações públicas 

que viabilizem um atendimento dentro dos padrões internacionais. Neste cenário estão às 
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vítimas de acidentes e violência, os quais atingem proporções epidêmicas, sobretudo aquelas 

traumatizadas, onde a reabilitação desse paciente depende diretamente do sucesso do 

atendimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os tipos de ocorrências mais frequentes são os de resgate para atender a causas 

clínicas e a maioria dos atendimentos está na faixa etária dos 25 a 60 anos, prevalecendo o 

sexo masculino. A maior parte dos pacientes foi oriunda da região Sudoeste do estado. Os 

principais fatores clínicos que influenciam o desfecho do paciente foram nível da escala de 

coma de Glasgow, tempo de internação e cirurgias. A predominância de desfecho foi a alta 

melhorado e transferência para outras unidades e a Taxa de sobrevivência esteve em um 

percentual maior demonstrando um papel eficaz e relevante na implementação do sistema 

único de saúde emergencial. 
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INTRODUÇÃO  

 

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), criado em 2003, implementa a 

assistência pré-hospitalar prestada em um primeiro nível de atenção, aos indivíduos com 

quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, quando ocorrem fora do 

ambiente hospitalar, podendo acarretar sofrimento, sequelas ou morte (VIEIRA; MUSSI, 2008; 

COSTA; MIRANDA; SOUZA, 2013).  

As causas externas compõem com destaque a taxa de mortalidade de jovens e crianças 

maiores de um ano (MALTA et al., 2012). Segundo o DATASUS, no período de 2013, 

ocorreram 147 óbitos por causas externas englobando a faixa etária até 19 anos no munícipio 

de Teresina – PI (BRASIL, 2015).  

O atendimento pré-hospitalar em criança necessita de uma equipe especializada, pois 

nessa faixa etária, há características biológicas e psicológicas próprias (COSTA; MIRANDA; 

SOUZA, 2013). Quando o paciente é uma criança, o envolvimento emocional e as reações 

podem ser diferentes de quando se trata de um adulto, além do que o paciente pediátrico é mais 

propenso a não colaborar com os socorristas (ABIB; SCHETTINI; FIGUEIREDO, 2006).  

Segundo Albuquerque (2014), para otimizar o atendimento emergencial pediátrico 

classificam-se as diversas doenças pediátricas em 5 grupos, dependendo da característica clínica 

e do mecanismo da lesão: trauma, choque, dificuldade respiratória, alteração de consciência e 

convulsões.  

Dentre as principais situações emergenciais que envolvem a população pediátrica 

encontram-se as doenças respiratórias, os estados convulsivos, as intoxicações, os acidentes e 

traumas (COSTA; MIRANDA; SOUZA, 2013).  

As crianças estão mais predispostas a eventos traumáticos devido à curiosidade, 

necessidade de exploração do meio, busca por conhecimentos, além de uma coordenação 

motora e de equilíbrio ainda em desenvolvimento (ALBUQUERQUE, 2014).  
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As ocorrências pediátricas podem afetar o desenvolvimento e crescimento das crianças, 

deixando sequelas cognitivas com alterações sociais e afetivas, sendo então necessária uma 

recuperação psicológica e fisiológica do indivíduo. Outra consequência refere-se aos familiares, 

uma vez que o incidente pode atingir a estrutura familiar, causando ônus financeiro (MALTA, 

2012; ALBUQUERQUE, 2014). 

A literatura relacionada ao atendimento pediátrico pré-hospitalar ainda é limitada. 

Analisar o perfil dos atendimentos pré-hospitalares, evidenciando suas causas, contribui para 

melhores políticas de prevenção à saúde dessa população.  

O trabalho tem como objetivo geral descrever as principais ocorrências pediátricas no 

atendimento pré-hospitalar realizado pelo SAMU de Teresina. E como objetivos específicos 

identificar as ocorrências mais prevalentes atendidas pelo SAMU, associar os tipos de 

ocorrências com o ambiente para o qual foi solicitado atendimento, relacionar os tipos de 

ocorrências e a faixa etária prevalente e identificar a evolução imediata do paciente após o 

atendimento pelo SAMU.  

 

METODOLOGIA  

 

O estudo é do tipo descritivo transversal utilizando dados da ficha de atendimento de 

pacientes pediátricos atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU de 

Teresina – PI durante o mês de julho de 2015, o qual foi escolhido aleatoriamente por sorteio.  

A estatística do SAMU de Teresina estima, aproximadamente, 200 atendimentos 

pediátricos mensais, incluindo solicitações primárias, oriundas de cidadãos, e secundárias, 

oriundas de Centros de Saúde.  

A amostragem para selecionar a amostra considerou o mês de julho de 2015, o qual foi 

escolhido aleatoriamente por sorteio. O tamanho de amostra (n), para um nível de confiança de 

95% (z =1,96), em amostragem casual simples, teve margem de erro (E), considerando o valor 

de parâmetro (P=0,50, Q = 1 – 0,50 = 0,50) e a fórmula E = 1,962x [(0,50 x 0,50)] / √200 = 

0,0679. Em percentagem a margem de erro foi de 6,79%.  

Assim sendo, o tamanho da amostra do estudo foi de 200 fichas de atendimento. 

Entretanto, o estudo foi realizado com amostra de 276 fichas de atendimento de pacientes com 

faixa etária menor que 18 anos atendidos pelo SAMU de Teresina.  
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Para a realização do estudo, conforme o projeto de pesquisa apresentado, deveria ter 

sido enviado uma carta, lacrada, selada e serviço de pagamento na entrega e aviso de 

recebimento, contendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os pais ou 

representantes legais dos pacientes em estudo, assim como o Termo de Assentimento para os 

pacientes de 6 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, solicitando autorização para a utilização dos dados 

das fichas dos pacientes pediátricos que foram atendidos pelo SAMU em julho de 2015. 

Entretanto, os pesquisadores foram informados, pelos profissionais e coordenadores do SAMU 

de Teresina, que o endereço que constava na ficha de atendimento do paciente era o endereço 

da ocorrência e que o telefone registrado na instituição do SAMU era o telefone de origem da 

ligação para solicitação de atendimento, não havendo registro do endereço de residência e 

telefone dos pacientes na instituição do SAMU, o que tornou inviável o envio das cartas 

contendo o TCLE e Termo de Assentimento para os pacientes e/ou para os pais ou 

representantes legais dos pacientes em estudo.  

Diante disso, para que não houvesse acesso dos pesquisadores às fichas de atendimento, 

um dos profissionais do SAMU de Teresina repassou os dados necessários à pesquisa para os 

pesquisadores, omitindo a identificação do paciente.  

Os dados analisados nas fichas de atendimento foram a idade, sexo, local da ocorrência, 

sintomatologia ou motivo do atendimento e destino ou evolução imediata do paciente após o 

atendimento realizado pelo SAMU. Os dados foram coletados apenas pelos pesquisadores 

participantes do estudo, preenchendo uma ficha de coleta de dados, omitindo a identificação do 

paciente, para gerar uma planilha Microsoft Excel® 2016 e, então, exportados para o programa 

IBM SPSS Statistics 20.  

Foram inclusas no estudo todas as fichas de atendimento de pacientes com faixa etária 

de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, que foram atendidos em julho de 2015 no SAMU de 

Teresina-PI.  

Foram excluídas do estudo as fichas de atendimento daqueles pacientes com faixa etária 

igual ou maior que 18 anos, pacientes que se evadiram do local para onde foi solicitado 

atendimento antes da chegada do SAMU, pacientes que foram a óbito antes da chegada do 

atendimento do SAMU e as fichas de atendimento que foram preenchidas de forma incompleta.  

A análise estatística se baseou na leitura das frequências absolutas (Nº) e relativas (%), 

tendo o qui-quadrado como teste de associação com nível de confiança de 95%. Os resultados 

foram processados em tabelas e gráficos.  
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O protocolo para realização da pesquisa foi adequado aos critérios éticos estabelecidos 

pela Comissão de Ética em Pesquisa da Fundação Hospitalar de Teresina e pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Centro Universitário UNINOVAFAPI, recebendo aprovação sob o número 

CAAE 54703116.1.0000.5210, de acordo com as normas da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde e avaliado pelas leis, normas e resoluções presentes a Plataforma Brasil, que 

regulamentam as questões operacionais e éticas dos trabalhos científicos envolvendo seres 

humanos e todos os aspectos éticos vigentes no país.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Em julho de 2015 foram registrados 1357 atendimentos realizados pelo Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU de Teresina. Dos quais, 309 (22,77%) foram 

atendimentos pediátricos. E desses registros, 276 fichas de atendimento pediátrico preencheram 

os critérios de inclusão para o estudo.  

Para facilitar a discussão, os resultados foram divididos entre causas externas e causas 

clínicas, uma vez que a maioria dos estudos encontrados estabeleceram essa divisão.  

Dessa forma, as causas externas foram representadas por acidentes de trânsito, agressões 

físicas e quedas. Já nas causas clínicas foram englobadas as urgências clínica, obstétrica e 

psiquiátrica.  

O gráfico 1 apresenta os motivos do chamado para atendimento, mostrando que o 

SAMU de Teresina teve mais chamados para a realização de atendimentos por causas clínicas 

(35,14%), seguido em menor proporção por realização de transferências (33,7%) de hospital a 

hospital e atendimentos por causas externas (26,82%).  

Sendo os motivos de chamados analisados individualmente, as transferências ocupam o 

local de maior destaque (33,7%), seguido em menor proporção por urgência clínica (19,93%), 

acidente de trânsito (15,22%) e urgência obstétrica (13,04%). Sendo que 20,21% dessas 

transferências, como é mostrado na tabela 1, se deu por motivo de falta de vaga e de suporte 

para cuidados intensivos no hospital de origem, seguido, em menor proporção, por piora de 

quadro clínico (15,96%), avaliação cirúrgica (14,89%), trauma (11,7%) e avaliação ortopédica 

(11,7%) em serviço especializado.  

Acredita-se que a predominância das transferências pode ser explicada pelo fato de 

haverem poucos hospitais de referência para alta complexidade em Teresina, o que leva os 
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hospitais de periferia, na maioria das vezes, solicitarem transferência para outros serviços mais 

especializados.  

No estudo realizado por Cabral e Souza (2008), envolvendo o atendimento realizado 

pelo SAMU de Olinda, foi mostrado que, na faixa etária de 0 a 19 anos, os atendimentos para 

as causas clínicas tiveram mais incidência do que para as causas externas, o que foi justificado 

pelo fato de os serviços de urgência e emergência serem utilizados pelos pacientes pediátricos, 

muitas vezes, devido causas clínicas. 

Gráfico 1. Motivos do chamado para atendimento do SAMU Teresina em menores de 18 anos. Teresina – PI, 

julho 2015. 

 
Fonte: Fichas de Atendimentos Pediátricos do SAMU Teresina. Teresina – PI, julho 2015. 

*Outros: Corpo estranho, queimadura, afogamento e transporte para realização de exames. 

 
Tabela 1.  Motivos de transferências realizadas pelo SAMU Teresina em menores de 18 anos. Teresina – PI, julho 

2015. 

  Nº         % 

 Piora do quadro clínico 15 15,96 

 Crise convulsiva 7 7,45 

 Trauma 11 11,70 

MOTIVO DA 

TRANSFERÊNCIA 

Corpo estranho 3 3,19 

Doenças infectocontagiosas 9 9,57 

Urgência obstétrica 5 5,32 

 Avaliação ortopédica 11 11,70 

 Avaliação cirúrgica 14 14,89 

 Outros * 19 20,21 

 Total 94 100,00 

Fonte: Fichas de Atendimentos Pediátricos do SAMU Teresina. Teresina – PI, julho 2015. 
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*Outros: Falta de vaga no hospital, falta de suporte intensivo, falta de aparelho para exames, falta de médico 

especialista. 

 

Nos estudos realizados por Malta et al. (2009; 2012) que analisaram os atendimentos de 

emergência por acidentes envolvendo crianças e adolescentes, mostram que, levando em 

consideração as causas externas, as quedas e os acidentes de transporte são os mais prevalentes, 

sendo também apresentado queimaduras, engasgamento, afogamento, ferimentos por objetos 

cortantes, em menores proporções. 

Costa, Miranda e Souza (2013), em um estudo abordando a assistência pré-hospitalar 

pediátrica realizada pelo SAMU em menores de 10 anos, também mostram que, entre as causas 

externas, as quedas são as ocorrências mais prevalentes (28,7%), seguidas por acidentes 

evolvendo transportes (atropelamentos (22,9%), acidentes de bicicleta (11,5%) e acidentes 

automobilísticos (9,5%). Além disso, Costa, Miranda e Souza (2013), mostraram que apenas 

12,9% das ocorrências foram devido às transferências de hospital a hospital.  

A tabela 2 evidencia que a maioria dos chamados foram para ocorrências em hospital 

(109 ocorrências), sendo 83,49% desses para solicitação de transferência de hospital a hospital. 

Noventa e três ocorrências foram em ambiente domiciliar, sendo 74,19% desses chamados para 

atendimento por causas clínicas. Quarenta e nove ocorrências foram em ruas e avenidas, sendo 

91,84% desses chamados para atendimento por causas externas.  

O fato da elevada quantidade de ocorrências em hospitais devido às transferências se 

deve, na maioria dos casos, pela falta de suporte necessário dos hospitais de periferia de 

Teresina, fazendo com que haja grande quantidade de transferência para um centro de Saúde 

mais especializado.  

Dentre as ocorrências em domicílio, 39,78% desses chamados foram para atendimento 

de urgência clínica, seguido em menor proporção por urgência obstétrica (27,96%) e queda 

(13,98%).  

Dentre as ocorrências em ruas e avenidas, 75,51% dos chamados foram para 

atendimento por acidente de trânsito, seguido em menor proporção por agressão física (14,29%) 

e urgência clínica (8,16%).  

Costa, Miranda e Souza (2013), em um estudo abordando a assistência pré-hospitalar 

pediátrica realizada pelo SAMU em menores de 10 anos, apresentaram que a maioria das 

ocorrências foram no domicílio (57,1%), devido quedas. 20,7% das ocorrências foram em vias 
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públicas, devido aos acidentes por transporte. Devido às transferências de hospital a hospital, 

12,9% dos chamados foram para ocorrências em hospitais.  

Nos estudos realizados por Malta et al. (2009; 2012) mostram que as quedas são mais 

prevalentes na faixa etária de 0 a 14 anos, sendo o domicílio o local de maior ocorrência, e os 

acidentes de transporte são mais prevalente na faixa etária de 15 a 19 anos, o que traduz o fato 

de vias públicas serem um dos locais prevalentes para ocorrências do SAMU. 

Pedrosa et al. (2012) mostram em seu estudo, que aborda os atendimentos por causa 

acidentais, que a maioria das ocorrências em menores de 20 anos ocorrem em ambiente 

domiciliar (54,6%).  

Tabela 2 . Motivos do chamado para atendimento do SAMU Teresina por local de ocorrência em menores de 18 

anos. Teresina – PI, julho 2015. 

 

Comparando-se os motivos da ocorrência e a faixa etária, observou-se, como mostra a 

tabela 3, que dentre os pacientes no primeiro ano de vida, 71,05% correspondiam as 

transferências, 18,42% a outros motivos e 10,53% a urgências. Em relação as crianças no 

segundo ano de vida, as transferências e urgências clínicas corresponderam a 40% dos 

chamados cada, enquanto as quedas totalizaram 20%. Em relação a faixa etária dos pré-

 
LOCAL DE OCORRÊNCIA 

 

MOTIVO DO 

CHAMADO 

Zona 

Rural 

Ruas e 

Avenidas 
Casa Hospital Escola 

Espaço de 

Lazer 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Urgência 

clínica 
3 20 4 8,16 37 39,78 7 6,42 2 50 2 33,33 

Urgência 

obstétrica 
5 33,33 - - 26 27,96 3 2,75 1 25 1 16,67 

Urgência 

psiquiátrica 
- - - - 6 6,45 - - - - - - 

Acidente de 

trânsito 
2 13,33 37 75,51 1 1,08 1 0,92 - - 1 16,67 

Agressão 

física 
1 6,67 7 14,29 4 4,30 - - - - - - 

Queda 2 13,33 1 2,04 13 13,98 1 0,92 1 25 2 33,33 

Transferência - - - - 2 2,15 91 83,49 - - - - 

Outros * 2 13,33 - - 4 4,30 6 5,50 - - - - 

Total 15 100 49 100 93 100 109 100 4 100 6 100 
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escolares, as transferências foram mais frequentes com 55,26% dos chamados, seguidas pelas 

urgências clínicas (18,42%), acidente de trânsito (13,16%), outros (7,89%) e quedas (5,26%). 

Na fase escolar, prevaleceram as transferências com 32,35% das ocorrências, seguidas pelas 

urgências clínicas (29,41%), quedas (17,65%), acidentes de trânsito (14,71%), agressões físicas 

(2,94%) e outros motivos (2,94%). Quanto aos adolescntes, foram verificados predomínio da 

urgência obstétrica com 21,74% das ocorrências nessa faixa etária, seguidas das transferências 

(20,5%), urgência clínica (19,88%), acidente de trânsito (19,88%), agressão física (6,83%), 

quedas (6,83%), urgência psiquiátrica (3,73%) e outros motivos (0,62%).  

 

Tabela 3. Motivos do chamado para atendimento do SAMU Teresina por faixa etária em menores de 18 anos. 

Teresina – PI, julho 2015. 

 

No estudo observou-se que dentre as causas externas observadas até o segundo ano de 

vida, as quedas foram as únicas ocorrências apresentadas. Para Costa, Miranda e Souza (2013), 

em um estudo abordando a assistência pré-hospitalar pediátrica realizada pelo SAMU em 

menores de 10 anos, observou-se que dentre as causas externas em menores de 2 anos, as quedas 

corresponderam aos atendimentos mais frequentes.  

 
FAIXA ETÁRIA 

MOTIVO DO 

CHAMADO 

1º ano de 

vida 

2º ano de 

vida 
Pré-escolar Escolar Adolescência 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Urgência 

clínica 
4 10,53 2 40 7 18,42 10 29,41 32 19,88 

Urgência 

obstétrica 
- - - - - - - - 35 21,74 

Urgência 

psiquiátrica 
- - - - - - - - 6 3,73 

Acidente de 

trânsito 
- - - - 5 13,16 5 14,71 32 19,88 

Agressão 

física 
- - - - - - 1 2,94 11 6,83 

Queda - - 1 20 2 5,26 6 17,65 11 6,83 

Transferência 27 71,05 2 40 21 55,26 11 32,35 33 20,50 

Outros * 7 18,42 - - 3 7,89 1 2,94 1 0,62 

Total 38 100 5 100 38 100 34 100 161 100 
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Em um estudo abordando quedas na infância realizado por Martins e Andrade (2010), 

observou que o risco desse evento é maior na faixa etária de 1 a 3 anos de idade. Entre os 

acidentes infantis, as quedas têm sido apontadas por vários autores como o tipo de acidente 

mais frequente, sendo a principal causa de atendimento hospitalar e de internação. Esse 

resultado justifica-se, pois nessa faixa etária, as crianças estão na fase de desenvolvimento, 

aprendendo a conhecer o espaço, seus limites, adaptando-se ao meio e firmando a deambulação. 

As quedas nas faixas etárias acima de 4 anos podem estar relacionadas às atividades de lazer e 

esportes (COSTA; MIRANDA; SOUZA, 2013).  

Observou-se que os chamados por causas clínicas foram mais frequentes do que por 

causas externas, exceto no grupo dos escolares. Cabral e Souza (2008) no estudo envolvendo o 

atendimento realizado pelo SAMU de Olinda, também observou essa superioridade nos 

atendimentos a menores de 19 anos. Acredita-se que isso se deve ao fato de não haver locais 

próximos para atendimento pediátrico nas proximidades da residência (CABRAL; SOUZA, 

2008).  

Os atendimentos por urgência obstétrica ocorreram exclusivamente no grupo dos 

adolescentes, ocupando o principal motivo do chamado nesse grupo. No estudo de Cabral e 

Souza (2008), envolvendo o atendimento realizado pelo SAMU de Olinda, as ocorrências por 

motivos obstétricos destacaram-se dentre as causas clínicas. Atribui-se esse destaque ao alto 

índice de adolescentes gestantes e ao maior risco de complicações na gravidez durante a 

adolescência, pois segundo o IBGE (2015), a maternidade na adolescência em 2014 diminuiu 

comparando-se aos dados de 2004, porém a representatividade das adolescentes na taxa de 

fecundidade do país ainda é alta em relação aos padrões internacionais. Além disso, as 

adolescentes são mais propícias a complicações durante a gestação do que as mulheres adultas 

(AZEVEDO et al., 2015).  

Os acidentes de trânsito foram observados a partir do segundo ano de vida até a 

adolescência, com predomínio nos atendimentos aos adolescentes. Neste grupo, os acidentes de 

trânsito ocuparam o segundo lugar, juntamente com as urgências clínicas. Malta et al. (2012), 

em um estudo sobre causas externas em adolescentes: atendimentos em serviços sentinelas de 

urgência e emergência, demonstrou que os acidentes de trânsito foram causa importante de 

atendimentos de emergência por causas externas acidentais entre adolescentes, correspondendo 

a cerca de um quarto das ocorrências. Esses resultados demonstram o não cumprimento da 

legislação brasileira, uma vez que a habilitação para dirigir veículo automotor é permitida 
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apenas a partir de 18 anos. Além disso, o aumento progressivo da frota de veículos, inclusive 

de motocicletas, as condições das vias, o estado de manutenção dos veículos, os 

comportamentos de risco dos motoristas como: uso do álcool, desrespeito às leis de trânsito, 

não uso de equipamentos de segurança representam riscos a ocorrência de acidente de trânsito 

(MALTA et al., 2012). 

Com relação ao destino após o atendimento realizado pelo SAMU, observou-se, como 

é apresentado no gráfico 2, que 95,65% dos atendimentos foram encaminhados ao hospital, 

3,26% recusaram ou evadiram do local de ocorrência, 0,73% foi liberado e 0,36% foi a óbito.  

 

Gráfico 2.  Evolução imediata dos pacientes pediátricos após atendimento do SAMU Teresina em menores de 

18 anos. Teresina – PI, julho 2015. 

 

Fonte: Fichas de Atendimentos do SAMU Teresina. Teresina – PI, julho 2015. 

 

Acredita-se que a grande quantidade de encaminhamentos para hospital se deve a ao 

elevado número de transferências entre os serviços, o que também ocorreu em um trabalho 

realizado por Marques, Lima e Ciconet (2011), abordando os agravos clínicos atendidos pelo 

SAMU de Porto Alegre, em que se observou que os pacientes em sua maioria foram destinados 

a hospitais públicos específicos. A supremacia de apenas dois hospitais como porta de entrada 

de pacientes do SAMU indica dificuldades na central de regulação, pois a participação das 

instituições e dos serviços ainda é muito limitada.  

100% 80% 60% 40% 20% 0% 

Óbito 0,36% 

Liberado 0,73% 

3,26% Recusa/Evadiu-se 

95,65% Hospital 
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O estudo mostrou que apenas 0,73% dos atendimentos, os pacientes foram liberados, 

enquanto no estudo de Marques, Lima e Ciconet (2011), abordando os agravos clínicos 

atendidos pelo SAMU de Porto Alegre, 5,13% dos pacientes não foram deslocados para serviço 

de saúde. Em ambos, os pacientes foram liberados por melhora ou estabilização do quadro de 

saúde.  

 

CONCLUSÃO 

  

O tipo de ocorrência predominante atendida pelo SAMU foram as transferências, que 

correspondem a solicitação secundária, seguido pela urgência clínica. O local onde mais 

ocorreu solicitação de chamado do SAMU foi o hospital. Em segundo lugar, a casa. 

Relacionando os tipos de ocorrências com as faixas etárias, as transferências foram os mais 

frequentes chamados nas faixas etárias determinadas, exceto nas crianças pré-escolares em que 

esse motivo de solicitação se igualou as urgências clínicas. A evolução após atendimento 

realizado pelo SAMU mais frequente foi o transporte ao hospital para atendimento 

especializado.  

Dentre as causas clínicas, observou-se a predominância das urgências obstétricas na 

adolescência. Portanto, observa-se a necessidade de políticas mais eficazes de prevenção de 

gravidez na adolescência a fim de diminuir os riscos de complicações nesse grupo, além de 

diminuir a demanda para atendimentos pediátricos realizados pelo SAMU.  

Para as causas externas, no presente estudo, os acidentes de trânsito predominaram. A 

notoriedade dos acidentes de trânsito na adolescência retrata principalmente o descumprimento 

das leis de trânsito. Para isso, necessita-se de uma fiscalização mais eficiente dos órgãos 

públicos responsáveis, contribuindo para diminuição da morbimortalidade por esse agravo, o 

que reduz a solicitação por atendimento do SAMU. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Traumatismo cranioencefálico (TCE) compreende qualquer tipo de lesão traumática 

que comprometa, anatômica ou funcionalmente, o couro cabeludo, o crânio, as meninges, o 

encéfalo ou os seus vasos (MACEDO, 2006). Atualmente, é um importante problema de saúde 

pública mundial, e, no Brasil, representa importante causa de morte em crianças acima de cinco 

anos de idade (CARVALHO et al., 2007). Além disso, o TCE também é responsável por um 

grande número de internações hospitalares, elevando os custos do tratamento e reabilitação 

destes pacientes (LÖHR JUNIOR et al., 2002).  

Os mecanismos que proporcionam a ocorrência de um TCE são variáveis, mas os 

acidentes de trânsito, as quedas e as agressões estão entre as mais frequentes. Entre essas causas, 

as duas primeiras destacam-se como mecanismos predominantes de TCE em crianças 

internadas, indicando possibilidades para prevenção, visto que são, em geral, eventos 

preveníveis (KOISUMI, 2001). Dentre as estratégias de prevenção desse tipo de trauma, as leis 

de trânsito são apontadas como elementos que reduzem os elevados índices de 

morbimortalidade no Brasil (MACHADO FILHO et al., 2012).  

Outro fator que influencia significativamente no desfecho das vítimas de TCE é a 

abordagem clínica destes pacientes. A assistência adequada deve ser realizada desde o 

atendimento primário até o transporte para um serviço especializado (MALDAUN, 2002). 

Muitas vezes essa assistência envolve a realização de exames complementares, sendo que a 

tomografia de crânio (TC) é o exame inicial de escolha para o diagnóstico e para a avaliação da 

extensão dos danos encefálicos nestes casos (MACEDO, 2006).  

Evidências científicas corroboram com essa indicação, visto que recomendam a 

realização deste exame na maioria   dos casos de TCE, sobretudo nos traumas classificados 

como moderado ou grave (ROCHA, 2006; GENTILE, 2011). O TCE é, portanto, uma 
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importante causa de atendimento médico de urgência em crianças e adolescentes. Diante disso, 

esse estudo objetivou avaliar o perfil epidemiológico das crianças com TCE em um hospital de 

referência no atendimento de vítimas de trauma, além de verificar os principais achados 

tomográficos e as condições de saída destes pacientes. 

 

METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo observacional, descritivo e retrospectivo em que foram avaliados 

os prontuários dos pacientes pediátricos atendidos no Hospital de Urgência de Teresina Doutor 

Zenon Rocha (HUT) no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014 com diagnóstico de 

TCE. As informações foram coletadas a partir do banco de dados deste hospital.  

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL. Lei 8.069, 1990, art. 2), 

criança é todo individuo com idade até doze anos incompletos. Dessa forma, foram incluídos 

no trabalho todos os indivíduos nessa faixa etária que tiveram TCE e que foram atendidos no 

HUT no período supracitado.  

Foram incluídos os prontuários que continham os dados como idade, sexo, procedência, 

mecanismo do trauma, tempo de internação, tratamento (clínico ou cirúrgico), achados 

tomográficos e condições de saída (alta, óbito, evasão). Foram excluídos aqueles que não 

tiveram todos os dados avaliados no estudo disponíveis no prontuário, aqueles que fizeram 

tomografia de crânio, mas que o laudo não foi encontrado e aqueles que não preencheram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No total, 797 crianças foram atendidas 

no intervalo em estudo. No entanto, 79 prontuários foram excluídos e 718 foram utilizados no 

trabalho, porquanto atenderam aos critérios de inclusão.  

Na análise dos dados foi utilizada estatística descritiva por meio do cálculo das 

frequencias simples e relativas. Os dados foram tabulados no software Excel (Microsoft© 2010) 

e a análise estatística realizada no software IBM SPSS statistic (IBM SPSS Statistics for 

Windows, version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.).  

Esta pesquisa seguiu as normas e diretrizes estabelecidas para projetos de pesquisa 

envolvendo seres humanos – resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e foi 

aprovada pelo Comitê de ética sediado no Centro Universitário UNINOVAFAPI, CAAE 

47534815.3.0000.5210. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os dados desta pesquisa mostram que houve predominância do sexo masculino 

(58,91%) e a faixa etária mais acometida foi a de 3 a 5 anos (27%) (Tabela 1). 

Tabela 1. Perfil das crianças vítimas de TCE atendidas no Hospital de Urgência de Teresina no período de janeiro 

de 2013 a dezembro de 2014. 

  Nº % 

 
Masculino 423 58,91 

Sexo Feminino 295 41,09 

 Total 718 100,00 

 
Menos de 1 90 12,53 

 1 a 2 166 23,12 

Faixa etária (anos) 
3 a 5 194 27,02 

 6 a 8 150 20,89 

 9 a 12* 118 16,43 

 Total 718 100,00 

Fonte: Banco de Dados do Hospital de Urgência de Teresina, 2013-2014 
*Pacientes com até 12 anos incompletos. 

 

 

O predomínio do sexo masculino também foi verificado no estudo de Koisumi (2001) 

que ao avaliar as internações devido a traumas no ano de 1998, tendo como base de dados o 

Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS), verificou que 

cerca de 13% das internações foram por TCE e destes, 20,7% eram crianças com menos de dez 

anos. O perfil destas crianças evidenciou um predomínio do sexo masculino (62,6%). Além 

disso, Löhr Junior (2002) realizou uma revisão bibliográfica analisando, dentre outros aspectos, 

a epidemiologia do trauma craniano em crianças e também observou predominância do sexo 

masculino, na razão 1,5:1.  

O estudo realizado por Filócomo e colaboradores em 2002 em um pronto socorro 

infantil na cidade de São Paulo também evidenciou uma prevalência do sexo masculino entre a 

faixa etária de 1 a 11 anos, porém, em menores de um ano, a prevalência foi maior no sexo 

feminino. Para Filócomo e colaboradores, o desenvolvimento do sexo masculino é mais lento, 

com tendência em andar e falar mais tardiamente quando comparado ao sexo feminino, fato 

esse que deixa o sexo masculino mais exposto a traumas, especialmente às quedas.  
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Outro fator importante no predomínio dos traumas no sexo masculino é o sociocultural 

em que eles se expõem a atividades de maior risco e adquirem liberdade mais precocemente em 

relação ao sexo feminino. Isso facilita a realização de atividades com menor supervisão direta 

dos adultos, tendo, então, um maior tempo de exposição a situações que predispõe à ocorrência 

de acidentes (FILÓCOMO et al., 2002).  

Em relação a idade há divergências na literatura quanto a faixa etária mais acometida 

como o trabalho de Filócomo e colaboradores (2002) que avaliou o trauma em crianças de 0 a 

12 anos de idade e observou que a faixa etária mais atingida foi de 7 a 11 anos (41,0%). Por 

outro lado, outros trabalhos mostraram resultados concordantes como o de Rocha (2006) que 

observou uma incidência crescente de TCE na faixa etária abaixo dos 10 anos de idade e o 

trabalho de Ruy e Rosa (2011) que afirmam que a faixa etária de zero a quatro anos é uma das 

que apresenta taxas de TCE mais elevadas.  

Os mecanismos do trauma observados foram as quedas (66,57%), acidente de trânsito 

(30,92%), agressões (0,70%), acidentes por arma branca (0,70%), acidente envolvendo animal 

(0,70%) e acidente por arma de fogo (0,42%) (Figura1). 

 

Figura 1. Mecanismo do trauma das crianças vítimas de TCE atendidas no Hospital de Urgência de 

Teresina no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de Dados do Hospital de Urgência de Teresina, 2013-2014 

 

As quedas se configuram como importante causa de acidente em crianças, bem como 

um dos principais motivos de óbitos nessa idade (GAUDÊNCIO, 2013). O estudo de  Filócomo 

e colaboradores (2002) observou que as quedas foram as principais causas de TCE em menores 

de 3 anos e afirma que tal fato se justifica pela fase de maturação motora, cognitiva e 
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psicossocial destas crianças, que ainda estão aprendendo a conhecer os seus limites e 

adaptando-se ao meio.  

Outro importante mecanismo foi o acidente de trânsito. No presente estudo, do total de 

pacientes vítimas de acidentes de trânsito, 13,37% foram vítimas de atropelamento e 17,5% de 

acidentes envolvendo motocicletas. Os acidentes de trânsito são eventos potencialmente 

evitáveis e decorrentes de fatores como aumento da frota de veículos e falhas humanas 

(FREITAS et al., 2007). No Brasil, estima-se que entre 15 a 20% de todas as mortes de pessoas 

até 19 anos sejam por atropelamento. Na faixa etária pediátrica esse risco aumenta visto que as 

crianças estão mais expostas aos acidentes (SANTOS, 2008).  

Apesar das crianças menores de 11 anos serem capazes de compreender e detectar os 

riscos do trânsito elas carecem de habilidade para quantificá-lo em situação real, além de 

possuírem muita dificuldade em avaliar a velocidade dos veículos. Esse fato confirma a 

necessidade de educação precoce quanto às regras e segurança no trânsito diminuindo assim a 

exposição aos riscos desse evento (SANTOS, 2008).  

Com relação a evolução do caso das vítimas de TCE, 511 (71,17%) crianças receberam 

alta após o atendimento inicial no pronto atendimento. Entre os que foram internados 181 

(25,21%) receberam tratamento clínico e 26 (3,62%) receberam tratamento cirúrgico. A 

avaliação das condições de saída dessas crianças evidencia que 98,75% das crianças vítimas de 

TCE receberam alta hospitalar, 0,83% evoluíram à óbito e 0,42% evadiram-se do hospital. De 

forma geral, as taxas de mortalidade do TCE grave em pediatria variam de 10% a 50%. Essa 

ampla variação deve-se, em parte, à diferença dos métodos e dos critérios de seleção utilizados, 

as diferenças inerentes a cada serviço de referência, da gravidade dos pacientes, do atendimento 

pré- hospitalar e recursos disponíveis (CARVALHO et al., 2007).  

Com esses resultados é possível inferir que a incidência de acidentes de alta gravidade 

na população em estudo atendidos neste serviço não foi elevada e que a maioria das crianças 

após receber o atendimento, estava em condições de alta. Uma parcela menor necessitou de 

internação e, em alguns casos, de cirurgia.  

A média de tempo de internação foi de 5 dias, sendo no mínimo 1 dia e o máximo 36 

dias. O parâmetro tempo de internação geralmente mostra resultados discordantes na literatura 

como no trabalho de Koisumi (2001) em que o tempo de permanência no hospital foi de um a 

três dias. Estas discordâncias são comuns visto que o tempo de internação é uma variável que 

está muito relacionada com a gravidade do trauma (Tabela 2). 
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Tabela 2. Tempo médio, máximo, mínimo de internação das crianças vítimas de TCE atendidas no Hospital de 

Urgência de Teresina no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. 

Mecanismo do trauma Tempo de internação (dias) 

 Média Máximo Mínimo 

Acidente arma de fogo / arma branca 6 10 3 

Acidente de trânsito 5 31 1 

Quedas 4 36 1 

Agressões 3 3 3 

Acidente envolvendo animal 3 5 2 

Total 5 36 1 

Fonte: Banco de Dados do Hospital de Urgência de Teresina, 2013-2014  

 

A avaliação dos achados tomográficos nesse estudo observou a presença de hematoma 

extradural agudo (HEDA); hematoma subdural agudo (HSDA); fraturas lineares; fraturas com 

afundamento; pneumoencéfalo; hemorragia subaracnóide traumática (HSAT); hemorragia 

intraventricular (HIV); hemorragia intraparenquimatosa (HIP); contusão cerebral; lesão axonal 

difusa (LAD), presença de ferida por arma de fogo (PAF) e a presença de lesões múltiplas 

(quando o paciente apresenta mais de uma alteração na tomografia). Não foram considerados 

os achados tomográficos não relacionados ao TCE e nas tomografias em que não mostraram 

nenhuma das alterações supracitadas, foram consideradas como sem alterações aparentes 

(normal). Do total de prontuários avaliados, 665 (92,62%) realizaram exame de tomografia 

computadorizada de crânio, destes 463 (69,62%) tiveram um exame normal e em 202 (30,38%) 

foram encontrados alterações (Tabela 3). 
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Tabela 3. Achados tomográficos por sexo das crianças vítimas de TCE atendidas no Hospital de Urgência de 

Teresina no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. 

Achados tomográficos    Sexo   

 Masculino Feminino  Total 

 Nº % Nº % Nº % 

Normal 265 67,26 198 73,06 463 69,62 

Fratura linear 38 9,64 19 7,01 57 8,57 

Lesões múltiplas 29 7,36 15 5,54 44 6,62 

HEDA 25 6,35 16 5,90 41 6,17 

Contusão 11 2,79 4 1,48 15 2,26 

HSAT 6 1,52 6 2,21 12 1,80 

Fratura com afundamento 5 1,27 7 2,58 12 1,80 

HSDA 9 2,28 2 0,74 11 1,65 

HIP 2 0,51 1 0,37 3 0,45 

LAD 1 0,25 1 0,37 2 0,30 

Pneumoencéfalo 2 0,51 - - 2 0,30 

PAF 1 0,25 1 0,37 2 0,30 

HIV - - 1 0,37 1 0,15 

Total 394 100,00 271 100,00 665 100,00 

Fonte: Banco de Dados do Hospital de Urgência de Teresina, 2013-2014 

Legenda: HEDA (hematoma extradural agudo), HSDA (hematoma subdural agudo), HIV (hemorragia 

intraventricular), LAD (lesão axonal difusa), HSAT (hemorragia subaracnóide traumática), PAF (ferida por arma 

de fogo) e HIP (hemorragia intraparenquimatosa). 

 

Nas tomografias que evidenciaram alterações, observou-se que as principais lesões 

identificadas foram as fraturas lineares (8,57%), seguido pelas lesões múltiplas (6,62%) e pelo 

HEDA (6,17%). Dentre as alterações tomográficas avaliadas o hematoma extradural é uma das 

mais letais, pois ocorre classicamente pela ruptura da artéria meníngea média que causa 

sangramento arterial que pode aumentar a pressão intracraniana e causar lesão celular e dano 

cerebral (ARAUJO et al., 2012). Porém, são sangramentos que ocorrem em baixa incidência, 

especialmente em menores de dois anos, pelo fato do sulco ósseo que aloja a artéria meníngea 

média ainda não está formado nessa faixa etária (TAVARES et al., 2014). Entretanto, quando 

a HEDA está presente, o diagnóstico precoce por TC de crânio permite tratamento eficaz desta 

complicação do TCE melhorando significativamente o prognóstico destes pacientes.  

A avaliação dos casos de TCE por imagem contribui na determinação do diagnóstico de 

lesões traumáticas intracranianas, auxiliando na definição da conduta terapêutica clínica ou  
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cirúrgica, na monitorização e estimativa do prognóstico do paciente. Essa avaliação é feita, 

frequentemente, pelo exame de TC de crânio visto que é um exame disponível e de ótima 

sensibilidade na detecção das principais lesões traumáticas intracranianas agudas, permitindo 

rapidamente a identificação de lesões potencialmente fatais que necessitam de tratamento 

cirúrgico imediato (GATTÁS, 2011).  

Por outro lado, as indicações de TC de crânio na população pediátrica ainda não são 

consenso. Ghizoni (2013) defende que como a maioria dos pacientes pediátricos vítimas de 

TCE apresenta grau leve, nesse caso não seria necessário a realização de um exame de imagem, 

pois existe uma baixa incidência de lesões cerebrais. Em contraste, Takemoto e colaboradores 

(2005) afirmam que embora a maioria das crianças assintomáticas evolua bem com uma 

conduta conservadora, uma pequena parcela delas poderá requerer uma terapia específica, 

sendo que as crianças mais jovens têm um risco aumentado para lesão craniana, sendo assim, 

todas necessitarão de algum exame de imagem, principalmente TC de crânio. Outra variável 

analisada foi a procedência dos pacientes.  

Observa-se que 90,95% são do estado do Piauí, 8,5% do Maranhão e menos de 1% são 

de outros estados. Daqueles provenientes do Estado do Piauí, 84,67% eram da mesorregião 

centro-norte, 7,83% da norte, 4,33% da sudoeste e 3,17% da sudeste. Essa divisão em 

mesorregiões foi estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

segundo essa divisão, a mesorregião centro-norte abriga a capital do estado do Piauí, é a mais 

populosa e talvez por esse motivo, tenha sido a mesorregião de procedência da maior parte da 

população em estudo.  

 

CONCLUSÃO  

 

O perfil epidemiológico das crianças vítimas de TCE atendidas no HUT nos anos de 

2013 e 2014 mostra um predomínio no sexo masculino, de 3 a 5 anos, vítimas de quedas, com 

exame de tomografia normal e que não necessitaram de internação hospitalar. A procedência 

foi predominantemente do estado do Piauí e de crianças que receberam alta hospitalar após o 

atendimento inicial, com uma taxa de letalidade de 0,83%. Naqueles pacientes que 

apresentaram alterações tomográficas foi possível observar que as fraturas lineares, lesões 

múltiplas e o hematoma extradural agudo foram as lesões mais prevalentes. Tais resultados são 
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relevantes para o sistema de saúde local, pois são informações importantes para o planejamento 

de estratégias de prevenção de novos casos de TCE. 
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INTRODUÇÃO 

 

A população brasileira está vivenciando o processo de transição demográfica com 

tendência à inversão da pirâmide etária devido ao aumento do número de idosos no país. Esse 

aspecto está aliado a diversos fatores, tais como: aumento da expectativa de vida, educação da 

taxa de natalidade, melhorias na qualidade de vida e nos cuidados à saúde, avanços 

tecnológicos que produzem novos medicamentos e modernos recursos para intervir no corpo 

humano, que contribuem para o prolongamento da vida (MASCARENHAS; CHEUNG; 

MATHERS et al., 2012; AFFELDT, 2011). 

A violência nesse contexto torna-se facilmente concedida e condenada quando se 

expressa de forma extrema, mas as violências sutis tendem a permanecer na invisibilidade, e 

quando o agressor é uma pessoa desconhecida ou distante, o ato é facilmente reconhecido do 

que aquele praticado por uma pessoa das relações próximas (WANDERBROOCKE; MORÉ, 

2012). 

Vale destacar ainda que fatores como o uso de álcool e outras drogas atuam como um 

forte agravante no conflito intrafamiliar. Estudos revelam um alto índice de correlação entre o 

abuso de substâncias psicoativas e a violência doméstica, indicando que seu uso deve ser levado 

em consideração na dinâmica relacional do idoso com os familiares (NOTO; DRUMHELLER, 

2012). 

O papel das políticas públicas de saúde é o de reforçar a necessidade da atenção integral, 

ações intersetoriais, qualidade em saúde, fortalecimento do controle social pelos idosos e 

educação permanente dos profissionais de saúde. No Brasil, o Estatuto do Idoso visa garantir 

os direitos da pessoa idosa, com acesso à rede de serviços de saúde. A Política Nacional de 

Saúde para os Cidadãos Idosos foi desenvolvida com a finalidade de recuperar, manter e 

promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas 
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coletivas e individuais de saúde para esse fim, sendo que a qualificação da gestão e das redes 

de atenção está prevista no Pacto de Saúde (WITT; ROOS; CARVALHO; et al., 2014). 

A vigilância continuada, suas particularidades e a obrigatoriedade das notificações de 

violência, bem como sua finalidade de promover a articulação com a rede de atenção e proteção 

social para as vítimas, foram aspectos fundamentais para que o VIVA (Sistema de Vigilância 

de Violências e Acidentes) passasse a fazer parte do Sistema de Informação de Agravos 

Notificáveis (SINAN NET), por se constituir em um sistema consolidado e de abrangência 

nacional. As notificações de violência passaram a ser realizadas nesse sistema a partir de 

janeiro de 2009 (SOARES; SANTOS; FONSECA; et al., 2013). 

A atenção básica atua de acordo com os princípios do SUS, visando à promoção da 

saúde, à prevenção e tratamento de doenças e à redução de danos ou de sofrimentos que possam 

comprometer a qualidade de vida das pessoas. A saúde da família vem como principal 

estratégia por proporcionar um vínculo maior entre profissional de saúde e usuário de acordo 

com a delimitação de territórios. É voltada para a família e a comunidade, em um modelo 

coletivo, multiprofissional, para uma compressão integral na dimensão individual, familiar e 

coletiva. Assim, compete aos profissionais atuantes nas Unidades de Saúde da Família o 

acompanhamento da população idosa de sua área de abrangência como alicerce para uma 

assistência integral e equânime na saúde (COUTINHO; POPIM; CARREGA; et al., 2013). 

Essas agressões correspondem a todo e qualquer tipo de violação aos direitos adquiridos 

pelos idosos, assegurados na constituição federal, no estatuto do idoso e na política nacional 

do idoso. Devido ao preconceito cultural existente em nossa sociedade, o aumento da 

dificuldade na identificação da violência contra os idosos torna-se essencial que os 

profissionais estejam capacitados na prevenção, identificação e tratamento dos maus-tratos, 

uma vez que a atenção primária é considerada a porta de entrada (FIGUEIREDO; SAOUZA; 

NJAINE; et al., 2010).  

Tomando por base pesquisas cujo objeto do estudo está vinculado ao significado, 

Corona e Carvalho (2005) analisaram o significado para o docente sobre o ensino do processo 

de enfermagem. Os dez docentes pesquisados conhecem, ensinam e aplicam o Processo de 

Enfermagem (PE). Além disso, referem a importância de seu ensino e prática pelos 

profissionais de enfermagem. Percebeu-se uma tendência dos professores em reconhecê-lo 

como um método científico e um instrumento importante na ação do profissional de 
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enfermagem. Quanto ao significado do ensino do PE, considera-se como ensino fundamentado 

e indispensável, desde que sejam integradas as cinco etapas. 

Na pesquisa realizada por Landim et al (2011), objetivou-se identificar o significado 

dos aspectos relacionados ao processo ensino-aprendizagem e à ajuda percebida pela estratégia 

(símbolo), elementos relacionados (referente) e o reconhecimento do acompanhamento, 

tranquilidade, atenção e tempo para o esclarecimento de dúvidas (pensamento). Neste sentido, 

o presente estudo busca descrever o símbolo, o referente e o pensamento da violência contra o 

idoso na perspectiva de estudantes de enfermagem. O interesse pelo objeto de estudo surgiu 

após as aulas da disciplina de saúde do idoso no curso de graduação em Enfermagem, onde 

observou-se por meio das discussões dos textos que a ocorrência de violência contra o idoso é 

muito negligenciada. Posteriormente, foram realizadas leituras em bases de dados e pesquisas 

relacionadas à temática, nas quais foram observados índices significativos de maus tratos e 

violência contra os idosos, principalmente em ambiente domiciliar, podendo está associados à 

negligência do atendimento em unidades básicas e/ou pela falta de identificação dos 

profissionais de saúde. 

Neste contexto, surgiram os questionamentos sobre a problemática e o interesse em 

investigar sobre esse tipo de violência na perspectiva de estudantes de enfermagem: O que os 

alunos conhecem a respeito? O que seria violência contra o idoso? Qual o significado da mesma 

para esses alunos? O que eles sabem a respeito? 

A partir destes questionamentos, esta pesquisa foi considerada relevante, pois na 

literatura internacional e nacional são contempladas muitas pesquisas sobre a temática de 

violência contra o idoso, porém, há uma lacuna de produções científicas sobre a temática na 

perspectiva de estudantes de enfermagem. Com base na lacuna identificada, busca ressaltar a 

importância do significado da violência contra o idoso na perspectiva de estudantes de 

enfermagem, pois poderá esclarecer vários aspectos relacionados à violência contra o idoso, 

tais como as causas e consequências relacionadas além de demonstrar a relevância para a 

população, profissionais de saúde, especialmente enfermeiros, e comunidade científica sobre 

os malefícios desta violência provocados na vida dos idosos e sua família. 

Os resultados deste estudo poderão contribuir para nortear o significado do que diz ser 

violência contra à pessoa idosa, destacando os conhecimentos já compostos e/ou formulados 

pelos estudantes de enfermagem, podendo contribuir para o conhecimento acadêmico e a 
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prática profissional. Para a comunidade científica, o estudo torna-se extremamente importante 

e poderá ser utilizado como subsídio para embasar pesquisas futuras da mesma temática.  

Este estudo teve como objetivos: caracterizar os participantes do estudo quanto aos 

aspectos sociodemográficos (gênero, idade, cor/raça, procedência, estado civil, renda familiar 

e religião); descrever o significado da violência contra o idoso na perspectiva dos estudantes 

de enfermagem; e  identificar os possíveis fatores associados à ocorrência de violência contra 

o idoso na perspectiva dos estudantes de enfermagem. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi realizado uma pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa. Nesse 

sentido, a pesquisa qualitativa tem como objetivo investigar os elementos que particularizam e 

complicam fatos e fenômenos. O objetivo deixa de ser a quantificação e passa a ser apontar as 

características de um fenômeno simplesmente indisponível em qualquer lugar (SILVERMAN, 

2009). Isso significa que pesquisadores qualitativos podem estudar realidades constituídas 

localmente. 

Quanto à parte exploratória é estabelecido critérios, métodos e técnicas para a 

elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações sobre o objeto desta e orientar a 

formulação de hipóteses (CERVO; BERVIAM; SILVA, 2007). O objetivo dessa pesquisa foi 

familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado e que ao final da 

pesquisa você conheça mais sobre aquele assunto, e estará apto a construir hipóteses. Como 

qualquer exploração, a pesquisa exploratória depende da intuição do explorador (GIL, 2008). 

Na parte da descrição da pesquisa, realizou-se o estudo, a análise, o registro e a 

interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador (BARROS; 

LEHFELD, 2007). A finalidade desta parte da pesquisa é observar, registrar e analisar os 

fenômenos ou sistemas técnicos, sem, contudo, entrar no mérito dos conteúdos. Os 

pesquisadores apenas descobrem a frequência com que o fenômeno acontece ou como se 

estrutura e funciona um sistema, método, processo ou realidade (PEROVANO, 2014). 

A abordagem qualitativa baseia-se na premissa de que os conhecimentos sobre os 

indivíduos só são possíveis com a descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e tal 

como ela é definida por seus próprios autores (CERVERA; ESPUNYVIDAL; MARTÍNEZ, 

2011). O sentido ético das pesquisas antropológicas e qualitativas é dado pelo seu caráter 

http://oferta.vc/omia
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http://oferta.vc/omib
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humanístico, inter-relacional e empático. No campo da saúde, elas oferecem subsídios para a 

compreensão do ponto de vista dos usuários, profissionais e gestores sobre os mais diferentes 

aspectos: a lógica do sistema, a qualidade dos serviços, as concepções envolvidas nas tomadas 

de decisões e na prestação de serviços e nas representações sobre saúde, adoecimento, morte, 

dentre outros (MINAYO, 2014). 

Esta pesquisa foi desenvolvida em um Centro Universitário, de caráter privado, situado 

na cidade de Teresina/PI, Brasil. Trata-se de uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

credenciada pela Portaria MEC nº 1.130 de 11/09/2012. A Instituição iniciou suas atividades 

acadêmicas em 12 de fevereiro de 2001 com os cursos de Enfermagem e Odontologia que 

haviam sido autorizadas, respectivamente, em maio e junho de 2000. Atualmente, o Centro 

Universitário oferece os seguintes cursos de Graduação na área da saúde: Medicina, 

Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia, Biomedicina, Nutrição, Fonoaudiologia e Educação 

Física, sendo considerado um campo vasto propício para a realização deste estudo. 

A escolha em desenvolver esse estudo especialmente nessa IES aconteceu de forma 

intencional, por tratar-se de uma referência do Estado do Piauí como centro de excelência, de 

caráter privado, em ensino superior, reafirmando a qualidade de ensino bem como a 

contribuição da Instituição para a elevação do padrão de qualidade na formação de profissionais 

para o Estado do Piauí e região. 

Foram participantes incluídos nesse estudo todos os estudantes do curso de Graduação 

em Enfermagem do 8º período, que tinham concluído regularmente a disciplina de saúde do 

idoso na IES selecionada, no município de Teresina, Piauí, Brasil. Foram excluídos os 

estudantes do curso de graduação em Enfermagem cursando do 1º ao 6º período, por não terem 

concluído ainda a disciplina de saúde do idoso; os do 7º período, pois ainda estavam com a 

disciplina de saúde do idoso em curso; além dos que não estavam regularmente matriculados 

na IES. 

A seleção dos participantes ocorreu considerando a disponibilidade e o interesse dos 

mesmos em participarem da pesquisa. Foi realizado um primeiro contato pessoal pela própria 

pesquisadora a fim de oficializar o convite. Ao concordarem, assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual por sua vez, obedecerá aos aspectos éticos 

e legais, conforme determinação da Resolução nº 466/12, referente à pesquisa envolvendo seres 

humanos, ficando garantido o sigilo e a liberdade de recusa ou exclusão em qualquer fase da 

investigação (BRASIL, 2012). 
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Convém enfatizar que o número de participantes entrevistados nesse estudo buscou 

atender à representatividade do grupo de sujeitos e à profundidade dos sentidos presentes nas 

falas dos mesmos, sendo interrompida a captação de novos participantes quando o conjunto 

das entrevistas individuais realizadas em questão foi julgado suficiente empiricamente para o 

desenvolvimento de novas reflexões sobre o tema, considerando o alcance da 

representatividade dos participantes, a reincidência e a saturação das informações 

(FONTANAELLA; LUCHESI; SAIDEL; et al., 2011). Neste contexto, participaram deste 

estudo 29 estudantes de enfermagem, segundo os critérios de inclusão e exclusão esclarecidos, 

considerando a disponibilidade e o interesse dos mesmos em participarem da pesquisa. 

Para a realização do estudo, foi utilizado um questionário com dados referentes aos 

aspectos sociodemográficos e um roteiro para entrevista, com intuito de atender aos objetivos 

desta pesquisa. 

Para Minayo (2010), a entrevista constitui a representação do indivíduo por meio de 

ideias, sentimentos, condutas e projeções para o futuro, fornecidas apenas mediante a 

contribuição do entrevistado. As entrevistas foram agendadas previamente e realizadas em uma 

sala reservada nas dependências do cenário da pesquisa, conforme a disponibilidade dos 

participantes. Após o consentimento dos participantes, as entrevistas foram gravadas, sendo 

utilizadas as gravações apenas para fins de estudos da pesquisa, o qual todas as informações 

foram explicadas por meio do TCLE e durante o primeiro contato entre o participante e o 

pesquisador. 

Os dados obtidos mediante a realização das gravações das entrevistas foram transcritos 

na íntegra, sendo realizada uma leitura do material empírico. A seguir, foram selecionadas 

partes desse material, procurando buscar as ideias relevantes que constituíram as unidades de 

significado. A análise das unidades dos significados atribuídos foi fundamentada em três tipos 

de significados propostos pelo referencial teórico adotado (símbolo; referente; pensamento) 

(OGDEN; RICHARDS, 1976). 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Coordenação de Ensino da IES selecionada, 

em Abril de 2016, para a obtenção do conhecimento do conteúdo científico-metodológico 

desse estudo, como instituição Co-Participante. 

Logo após, o projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Setor de Ciências da Saúde do Centro Universitário UNINOVAFAPI, sob 

o parecer nº 1.595.445 e CAAE Nº 55924216.0.0000.5210 (ANEXO B), em 16/06/2016. 
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Os aspectos éticos dispostos na Resolução 466/12 do CNS foram garantidos por meio 

da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, atendendo 

às exigências éticas e científicas fundamentais de uma pesquisa envolvendo seres humanos, 

onde foram esclarecidos aos participantes as etapas e os objetivos da pesquisa. 

A participação dos participantes desse estudo ocorreu respeitando o total anonimato, 

onde as identidades ficaram em sigilo, somente com os pesquisadores. Todos os participantes 

que concordaram em participar da pesquisa e assinaram o TCLE em duas vias, uma para o 

participante e outra para o pesquisador, garantindo a segurança de ambos. 

Conforme esclarecido na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, toda 

pesquisa com seres humanos envolve riscos em tipos e gradações variados aos participantes, 

devendo oferecer atenção e cuidados na minimização destes riscos (BRASIL, 2012). 

 Portanto, nesse estudo, houve riscos previsíveis mínimos para os participantes, tais 

como: constrangimento na abordagem, insegurança quanto ao sigilo das informações pessoais 

coletadas e/ou o receio da crítica por parte dos pesquisadores durante a coleta de dados. 

Para minimizar estes riscos, atentou-se para a correta e apropriada abordagem, 

priorizando o bem-estar do participante e zelando pelo sigilo das informações. As entrevistas 

foram realizadas em uma sala climatizada, de porta fechada, com boa iluminação e com a 

presença do pesquisador. Ressalta-se, ainda, que as entrevistas foram previamente agendadas, 

respeitando a disponibilidade de tempo dos participantes e que o mesmo ficou à vontade para 

responder ou não os questionamentos e sua identificação não foi revelada. As informações 

coletadas somente foram utilizadas uma única vez e exclusivamente com finalidade científica. 

Quanto aos benefícios, mesmo que não imediatos, irão surgir por meio da divulgação 

científica dos resultados desse estudo, buscando prestar uma melhor atenção à violência com 

os idosos, especialmente na perspectiva dos estudantes de enfermagem. Torna-se importante 

que os docentes dos cursos de Graduação em Enfermagem reconheçam o significado da 

violência contra o idoso na perspectiva dos estudantes para que possam direcionar o ensino de 

teoria e práticas acadêmicas na disciplina de saúde do idoso. Esta pesquisa também 

possibilitará permitir a interação da temática relacionada à pesquisa, sendo de grande proveito 

para o conhecimento científico, saúde púbica e sociedade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram desta pesquisa 29 estudantes de enfermagem, 21 (72,4%) do sexo 

feminino, 18 (62,1%) procedentes do município de Teresina, Piauí, com idade média de 21 

anos, prevalecendo a faixa etária de 20 à 29 anos. No que se refere ao estado civil, 23 (79,3%) 

eram solteiros. Sobre a religião, 20 (69,0%) declararam ser católicos, sete evangélicos e dois 

espíritas.  

Quanto à formação acadêmica, os 29 participantes eram estudantes de Enfermagem do 

8º período, sendo três possuíam outro curso de formação superior e, dois destes possuíam pós 

graduação em outra área. Quanto à ocupação, quatro participantes informaram trabalhar com 

carteira assinada, um ser funcionário público, um autônomo e 23 (79,3%) eramexclusivamente 

estudantes de enfermagem. 

As unidades dos significados atribuídos foi fundamentada em três tipos de significados 

propostos pelo referencial teórico adotado (símbolo; referente; pensamento) (OGDEN; 

RICHARDS, 1976). 

Quanto à formação acadêmica, os 29 participantes eram estudantes de Enfermagem do 

8º período, sendo três possuíam outro curso de formação superior e, dois destes possuíam pós 

graduação em outra área. Quanto à ocupação, quatro participantes informaram trabalhar com 

carteira assinada, um ser funcionário público, um autônomo e 23 (79,3%) eramexclusivamente 

estudantes de enfermagem. 

As unidades dos significados atribuídos foi fundamentada em três tipos de significados 

propostos pelo referencial teórico adotado (símbolo; referente; pensamento) (OGDEN; 

RICHARDS, 1976). 

Após a análise das entrevistas e considerando os objetivos propostos neste estudo, 

foram pronunciados pelos participantes diferentes símbolos para “O significado da violência 

contra o idoso”, passíveis de contribuírem para o significado de violência, envolvendo aspectos 

relativos ao estado financeiro, físico e social (pegar o dinheiro, bater e desrespeitar). 

Relacionado ao fator financeiro os participantes referiram: 

 [...] A pessoa não pode cuidar do idoso e acaba cometendo esse tipo de crime, e o 

pior é o tipo de pessoa que faz isso pra pegar o dinheiro, muitas vezes de idosos incapazes, 

dinheiro da aposentadoria [...] (P10). 
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 [....] É pessoas que fazem empréstimos, então essas violências podem ocorrer de 

várias formas (P15). 

[...] Não deixar mais ele ter acesso ao cartão dele, porque recentemente eu vi uma 

situação que o idoso tinha 84 anos mais ele tinha a mente sã, e ele estava querendo a senha 

do cartão dele, ele sempre vai receber com o filho dele, e recentemente o familiar dele  dizendo 

que ele tinha perdido a senha para que ele não tenha mais aquele contado com o cartãozinho 

dele, o dinheirinho dele [...] (P21) 

O abuso financeiro, ou material, diz respeito à exploração ilegal ou imprópria, e ao uso 

de fundos financeiros ou recursos materiais do idoso. Também estão incluídos a essas 

violências a extorsão e controle do dinheiro da pensão, a apropriação de bens móveis e imóveis 

e a exploração dos idosos como, por exemplo, a coação à mendicidade (CARVALHO, 2011). 

Correia, Leal, Marques et al. (2012), Faleiros e Brito (2009) e Menezes (2010)  referem-

se a dependência financeiramente abusiva em relação ao idoso aposentado(a) com baixa 

escolaridade e que depende físico ou emocional do cuidador com quem reside na mesma casa 

ou quintal como uma também violência do estado financeiro. Referem que esse tipo de arranjo 

familiar favorece mais as gerações dos filhos e dos netos do que dos próprios idosos, que ficam 

sobrecarregados, em nível financeiro e emocional, nesta situação. 

Com relação ao físico identificaram: 

[...] O mal cuidado com o idoso também é uma violência porque é uma pessoa 

incapaz, uma pessoa incapacitada, que não tem condições mais físicas pra poder reagir, 

alguma coisa pra poder se defender, é uma pessoa indefesa (P1). 

Tratando de uma forma geral, é agredir fisicamente, psicologicamente, assim, num 

todo, é não ter responsabilidade com o idoso (P14). 

Agessão, tapas, palavras fortes, maus comportamentos [...] (P24). 

Significa tudo que leva o idoso a ter alguma lesão no corpo (P29). 

Segundo Gil, Santos, Kislaya, et al. (2015) qualquer ato que venha a agredir 

(empurrar, bater, amarrar, agarrar etc.) o idoso, assim como, trancar num quarto ou impedí-lo 

de acessar a toda a casa, impedir de falar ou estar com outras pessoas são consideradas 

agressoes físicas da qual afetam a integridade e a vida do idoso. 

Esses abusos são expressões que dizem respeito a processos e a relações sociais 

interpessoais, de grupos, que causem danos físicos, danos psicológicos e morais, pois 
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referenciam o sentido de dano causado à pessoa idosa à pessoa idosa (MINAYO, 2008; 

MUCHEMBLED, 2012). 

Com o significado de desrespeito, os participantes mencionaram: 

A violência contra o idoso é uma coisa que não deveria mais acontecer, pois é uma 

falta de respeito e uma hunilhação muito grande pra aquele que já viveu bastante [...] (P3). 

É a falta de respeito que muitos, principalmente os filhos, que não reconhecem o que 

os pais fazem e que quando eles ficam idosos acbam agredindo [...] (P4). 

[...] não dar carinho, não dar atenção, porque as vezes eles querem conversar e não 

tem quem os ouça, na hora de um banho, por exemplo, dar um banho de qualquer jeito, pros 

idosos que precisam de banho, não tem a atenção necessária, é tratado como um inútil, sem 

respeito (P9). 

[...] A violência contra o idoso, ela é uma de uma coisa absurda, uma falta de respeito 

com o idoso, a violência a gente sabe que ela não é somente aquela agressão física, ela pode 

ser a verbal [...] (P12). 

A respeito do significado de desrespeito, Costa, Lopes e Soares (2014) referiram que 

os termos abuso, falta de respeito e covardia estão relacionados com os julgamentos de 

violências por parte de profissionais a respeito do ofensor. Uma vez que colocar o idoso em 

situação de humilhação e medo vem a ser considerado violência e isso permite que o agressor 

venha a continuar ou cometer outros tipos de abuso (DELIEMA; GASSAIMIS; HOMEIER et 

al., 2012). 

Na construção do referente, os participantes mencionaram elementos importantes que 

podem ser considerados como causas e consequências da ocorrência de violências. 

Como causas os participantes mencionaram “não querer cuidar, o financeiro e a 

impaciência”: 

Imaturidade, paciência dos próprios familiares, que vêem o idoso e já não tem mais 

aquela paciência e cuidado e as vezes pode acabar maltratando esse idoso de alguma forma 

[...] (P20). 

As vezes eu acredito que venha até a ser o financeiro, na maioria dos casos, filhos, 

netos, agridem os próprios idosos em busca de dinheiro, forçando ele, na maioria das vezes, 

a fazer empréstimos abusivos, comprometendo até o salário deles pro seu próprio convívio 

[...] (P22). 
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Depende, se for da família é que talvez a família não tenha o conhecimento pra 

entender daquela fase dele que é o envelhecimento, que ele precisa de mais cuidados, não tem 

essa paciência, ou porque a família realmente não gosta dele [...] (P23). 

Eu acho assim, que pra quem cuida eu acho que impaciência, falta de amor por 

aquela pessoa, falta de querer cuidar, acho que vem mesmo da pessoa de não querer cuidar, 

de não quere tratar bem, acho que é isso [...] (P25) 

Os familiares e cuidadores se sentem sobrecarregados com as tarefas do dia a dia, 

trabalho, escola/faculdade e ainda lhes surgem a atarefa de cuidar, por um lado, há quando as 

pessoas idosas estão muito dependentes, por outro, quando os cuidadores familiares sentem um 

peso frente a essa tarefa. Eles sofrem de estresse face à tarefa de cuidar fazendo com que assim 

surjam, na maioria das vezes quase que involuntariamente, as agresões contra os idosos, mesmo 

que sutis (CARVALHO, 2011). 

Na pesquisa de Johannesen e Logiudice (2013), a violência também pode estar 

relacionada à desarmonia familiar e às relações ruins ou conflituosas entre os membros, onde 

o cuidador que teria o papel de auxiliar o idoso nas atividades de vida diárias e acaba que 

negligênciando e perdendo o interesse pelo cuidado do idoso gerando, assim, cada vez mais 

fatores de risco para a violência e vida dos idosos. 

Outra pesquisa demonstra que a maioria das violências financeiras contra idosos tem 

forte associação com os casos em que há uma dependência financeira dos membros da família, 

o aumento do número de divórcios e separações, que propiciam o retorno dos filhos adultos à 

casa de seus pais, assim como os membros da família que querem se apoderar do bem 

patrimonial do idoso (ARAÚJO; AMARAL; SÁ; et al., 2012). Ribeiro e Barter (2010) 

destacam que a saúde do idoso resulta da interação entre as condições físicas e mentais, a 

independência na vida diária, a integração social, o suporte familiar e até mesmo a 

independência econômica. 

Os participantes identificaram como consequências “depressão, outras doenças que 

podem vir a surgir, traumas pra vida do idoso, isolamento e diminuição da vitalidade”, como 

pode ser observado pelos trechos seguintes: 

 [...] Esse idoso acaba se deprimindo, muitas vezes acaba se isolando, o que 

infelizmente é uma porta de abertura pra muitas doenças, que acaba diminuindo ainda mais 

sua vitalidade e principalmente ele acaba se isolando da família, acaba pensando que não 
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serve mais pra nada e ai surge vários fatores, várias consequências que acabam surgindo 

outras doenças consecutivas (P2). 

[...] Esse idoso ele vai se sentir isolado, porque muitas vezes devido a violência 

acontecida dentro de casa ele não denuncia, justamente quando é o filho ele tem aquele amor 

por aquele filho ,que é maior do que ele querer denunciar [...] (P12) 

[...] Eles ficam idosos frustrados, depressivos e adoecem também, porque com a 

depressão ele pode adoecer e alguns deles não conseguem mais viver em sociedade (P19). 

[...] Depressão, a tristeza, e isso leva com que aproxime mais a sua morte [...] (P27). 

Pode-se afirmar que as mais diferentes formas de violência comprometem a qualidade 

de vida do idoso, acarretando doenças físicas, psíquicas, somatizações e até mesmo a morte 

(SACOL; ZOPPE, 2011). Schumacher, Puttini e Nojimoto (2013) também destacam que 

pesquisadores mostram que os idosos, vítimas de violência familiar, vivem em isolamento, 

encontram dificuldade em revelar os abusos sofridos, por vergonha ou medo de retaliações dos 

agressores. 

Estudos mostram que pessoas mais velhas sujeitadas ao abuso, negligência ou 

violência, em qualquer que seja o ângulo,  têm um risco predominantemente maior de 

aparecimentos de doenças consecutivas e/ou agravamento do quatro patológico além de risco 

de mortalidade do que aqueles que não são vítimas (YAN; CHAN; TIWARI, 2014). 

Os maus-tratos contra idosos vêem causando diversas consequências desde uma lesão 

no caso do físico à perda da autonomia, transtornos psiquiátricos e estresse emocional. Foi 

visto também a forte relação que há entre a incidência de maus-tratos e o aumento da 

mortalidade das vítimas (MOUNTON; RODABOUGH; ROVI; et al., 2010). 

O risco de mortalidade em idosos que sofrem maus-tratos está associado a níveis mais 

elevados de sintomas depressivos e níveis mais baixos de rede e engajamento sociais. Esses 

maus-tratos sofridos na velhice parecem contribuir para o desenvolvimento de vulnerabilidades 

emocionais, sociais, físicas e cognitivas (IRIGARAY; ESTEVES; PACHECO; et al., 2016). 

Santana, Vasconcelos e Coutinho (2016) diz que o maior desafio para a rede de saúde 

assistêncial se dar justamente pelas grandes consequências acarretas na vida do idoso, cita 

também que, além de óbitos, pode causar traumas físicos e emocionais na vida destes. 

A violência contra os idosos é uma importante demanda, acarretando adoecimento 

físico, doenças psicossomáticas, diminuição gradual de suas defesas físicas, alterações do sono 

e apetite, desidratação, desnutrição, entre outros. A depressão, desordem pós-traumática, 
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agitação, fadiga, perda de identidade, tentativas de suicídio também são fatores citados por 

Barcelos e Madureira (2013). 

Com relação aos aspectos do significado na construção do pensamento, os 

participantes identificaram aspectos relacionados à denúncia à polícia, ao serviço social e 

conversas com a família e idoso no que se refere ao papel do enfermeiro frente aos casos de 

violências contra os idosos. 

Frente ao pensamento de denúncia, os participantes mencionaram: 

Tem que intervir, se ver a violência, a ocorrência dela tem que procurar os meios 

legais, resolver esse problema, denunciar [...] (P11). 

Na parte da enfermagem o primeiro passo é identificar o agressor e tomar as 

providências, ou seja, fazer a denúncia pros órgãos competentes ou pra delegacia do idoso 

que hoje a gente já tem um apoio muito importante dessas delegacias, que hoje já tem uma 

alta resolutividade desses casos reduzindo essas taxa (P16). 

Primeiro identificar, segundo é denunciar, terceiro, se puder e se for um enfermeiro 

do PSF, acompanhar o idoso, fazer sempre visitas domiciliares, saber como estão, saber se 

realmente a denúncia surtiu efeito, ver a mudança que aconteceu [...] (P26). 

Na construção do pensamento sobre denúncia, os estudos que recorrem aos dados de 

denúncias em delegacias são subnotificados, principalmente porque os idosos, de modo geral, 

não denunciam abusos e agressões sofridas (SANTOS; NICOLAU; FERNANDES; et al., 

2013). Na maioria das vezes há ausência de percepção dos idosos sobre o que é o fenômeno da 

violência, além de constrangimento e medo de denunciá-la. 

Muitos dos casos de impunidade refere-se na maioria das vezes ao atrasado na 

determinação de medidas para punir o agressor ou retirada da queixa por medo de retalhiações. 

Nesse contexto o enfermeiro deve entrar com intervenções para os infratores, que 

frequentemente são os próprios cuidadores, abrigos para vítimas, e entrar em contato com 

organizações governamentais. Os estudos mostram ainda que os enfermiros devem prestar 

assistência as vítimas de violência, junto com sua equipe, devem identificar serviços de apoio, 

espaços seguros na comunidade, mobilizar os líderes locais e ações sociais (COLES; 

ASTBURY, 2013).  

Com relação a acionar o serviço social, os participantes mencionaram: 



72 
 
 

 

[...] A gente encaminha a uma assistente social, eu encaminharia a um assistente 

social né? A gente tem que trabalhar com uma equipe multiprofissional, primeiro eu 

encaminharia a um assistente social pra saber fiscalizar direitinho [...] (P8). 

[...] Tem que ser enfermeiro pra avaliar as conseqüências, se teve agressão física e a 

assistente social pra retirar, vamos dizer assim, o idoso da mão do agressor, acho que sim [...] 

(P18). 

Sobre o encaminhamento do idoso agredido, após a identificação do caso pelo 

enfermeiro, ao serviço social, não foram encontrados estudos que descrevessem, porém 

Valadares e Souza (2010) referem que a maioria dos serviços públicos pesquisados tem 

vinculação municipal e oferece atendimento de acordo com a lógica da territorialidade. 

Os mesmos pesquisadores ressaltam também que idosos vítimas de violências ou 

acidentes que ficam em situação de doença mental é realizando encaminhamentos dos casos 

aos demais serviços da rede de saúde, assistência social e Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPs) em uma cidades brasileiras. 

Os estudos destacam ainda que os idosos que são vítimas de violência devem ser 

atendidos por uma equipe multiprofissional e que a Estratégia de Saúde da Família (ESF) é a 

primeira porta de entrada dessas vítimas, é onde se pode melhor investigar os casos e iniciar a 

prestação de assistência onde o enfermeiro é peça fundamental (BERZINS; WATANABE, 

2010; CÔRTE, 2010; MINAYO, 2008; NOVO; LOPES, 2010). Alguns resultados tem 

mostrado que a atuação dos profissionais de saúde está restrita à prática de encaminhamento 

(LOURENÇO; MOTA; CARVALHO; et al., 2012). 

No que se refere a conversar com a família para resolução do problema, os estudantes 

de enfermagem citaram: 

Assim, o que eu acho é que deveria conversar com a família justamente sobre isso, 

sobre que o idoso já é debilitado e tem que ter mais paciência em tudo, o enfermeiro tem que 

fazer uma reunião meio que geral com o idoso, pra que não ocorra mais essa questão de 

agressão com o idoso (P5). 

[...] Procurar informar a família, orientar mesmo, capacitar eles pra cuidar do idoso, 

que o idoso estar precisando é de cuidado não de agressão, que ali é nosso futuro também [...] 

(P6). 

[...] Ele poderia orientar a família, é uma questão familiar, e pode notificar também 

[...] (P7). 
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A família pode oferecer um ambiente saudável para o idoso ou deixar-se contaminar 

pela violência que caracteriza nossa sociedade e reproduzí-la em suas relações, seja por stresse 

ou falta de interesse no papel de cuidador (SILVA; DIAS, 2016). Neste contexto, mostram-se 

importantes as visitas domiciliares lideradas por enfermeiros do qual teria papel de educar e 

fazer com que aquela tabu sobre o imaginário social de que a velhice é acompanhada de 

desprezo e inutilidade. 

Não faria muito sentido tentar entender o comportamento dos agressores apenas 

focando sua figura sem observar o restante da família e o contexto onde se está inserido, diz 

Bertalanffy (2008) ao citar a Teoria dos Sistemas, fala ainda que a família é um sistema aberto 

que permuta informação com o meio. 

Em relação a ganhar a confiança do idoso os participantes relataram: 

Primeiro abordar o idoso, para ele se sentir a vontade, falar tudo o que ele já 

presenciou, já sentiu, tudo o que aconteceu durante a vida dele hoje, para saber quais foram 

os motivos que acarretaram a  violência[...] (P13). 

[...] Tentar conversar com o idoso, porque assim, muitas vezes esse idoso ou é o pai 

ou é mãe ou é a tia, é sempre alguém muito próximo da pessoa, do agressor, então assim tentar 

conversar com ele pra ele ganhar confiança e ele mesmo poder denunciar [...] (P17). 

Durante a cunsulta de enfermagem o enfermeiro pode estar estimulando o idoso a 

conversar, a se abrir, informá-lhe, se faz importante também o incentivo ao acesso do idoso à 

educação e aos grupos de convivência, pois um maior nível de educação resulta em maior 

acesso a informações, bens e serviços e a instrumentalização do idoso para a resolução de 

problemas, já a convivência com outros idosos favorece a criação ou o aumento de uma rede 

de apoio, auxiliando nos momentos difíceis (IRIGARAY; ESTEVES; PACHECO; et al., 

2016). 

Tornam-se necessárias estratégias coletivas de enfrentamento dos problemas 

relacionados à violência vivenciados pelos idosos e o reconhecimento de potenciais na 

comunidade, como, por exemplo, desenvolver a autonomia e o bem estar dos idosos podem ser 

estratégias do enfermeiro para contribuir no enfrentamento das consequências geradas pela 

violência (COSTA; LOPES, 2012). 
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CONCLUSÃO 

 

Na perspectiva dos estudantes de enfermagem, o presente estudo contribuiu para 

identificar o uso de símbolos para analisar o significado de violência contra os idosos, em 

especial os relacionados ao significado pegar o dinheiro, bater e desrespeitar, além de 

elementos importantes que podem ser considerados como premissas no processo de violência. 

Complementarmente, quanto ao significado no referente, os participantes 

mencionaram aspectos relacionados ao que venha a ser as causas e consequências dessas 

violências, por exemplos, aos aspectos relacionados como causas os participantes 

mencionaram “não querer cuidar, o financeiro e a impaciência” e como consequências 

identificaram “depressão, outras doenças que podem vir a surgir, traumas pra vida do idoso, 

isolamento e diminuição da vitalidade”. 

 Além disso, os estudantes  reconheceram aspectos relacionados a denúncia a polícia, 

ao serviço social e a conversa com a família do idoso, estes aspectos compuseram o significado 

do pensamento em relação ao papel do enfermeiro frente aos casos de violências contra os 

idosos. 

Desta forma, espera-se que a contribuição dos relatos dos estudantes de enfermagem 

que participaram desta pesquisa possibilite um maior conhecimento e discussão sobre a 

temática do significado da violência contra o idoso, considerando a importância da formação 

continuada, para que esta não seja apenas em nível de graduação e pós-graduação, mas durante 

a educação permanente, a fim de que possam atuar no cuidado contra a violência do idoso de 

forma mais segura.  

Tendo em vista a ausência de estudos relacionados ao uso da Teoria Representacional 

de Significado de Ogden Richards interpretar símbolos, referente e pensamento a respeito do 

significado da violência contra o idoso na perspectiva dos estudantes de enfermagem, sugere-

se o desenvolvimento de outros estudos que possam evidenciar a necessidade de intervenções 

que possibilite uma construção maior arranjada na graduação sobre o que venha a ser violência, 

causas e consequências e como intervir frente à identificação desses casos, conscientização na 

colaboração em pesquisas dessa natureza, visando a melhoria da qualidade do cuidado a esses 

idosos. 
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INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, tem-se observado transformações significativas nas condições 

socioeconômicas e de saúde da população mundial e, consequentemente, na sua estrutura 

demográfica. Com isso, a população vive um processo de transição e essa situação tem refletido 

tanto para a sociedade, quanto para o sistema de saúde, principalmente nos países em 

desenvolvimento, os quais ainda estão se preparando para atender esse processo de 

envelhecimento populacional (PINHO et al., 2012).  

No Brasil, o número de idosos vem crescendo de forma acelerada ao se comparar com 

o inicio do século XX, quando a expectativa de vida chegava a média de 33,5 anos. Destaca-se 

também que de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os 

números atuais desse contingente populacional são bastante altos, principalmente em relação 

aos idosos acima de 80 anos, considerando que no período de 1997 a 2009 a população idosa 

entre 60 e 69 anos teve um crescimento de 21,6%, enquanto que as pessoas com mais de 80 

aumentaram 47,8% (MINAYO, 2012).  

Nesse sentido, as consequências estão bem claras e são preocupantes para os brasileiros, 

observando-se diminuição de jovens e um crescimento expressivo dos idosos, sendo que o 

fenômeno do envelhecimento está ocorrendo mais rápido que a programação da saúde pública. 

Dessa forma, a aceleração desse acontecimento acentuou o processo dos programas de políticas 

sociais, no sentido de auxiliar essa população, tornando viável o acompanhamento desse 

público (CAMARANO, 2013).  

O envelhecimento provoca inúmeras alterações fisiológicas nos diversos sistemas do 

corpo humano, inclusive no musculoesquelético, provocando alterações como diminuição das 

fibras musculares, da massa e da força muscular, limitando o desempenho físico e motor dos 

indivíduos com o seu meio (FECHINE; TROMPIERI, 2012).  
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Essas alterações que ocorrem com o avançar da idade acabam interferindo na realização 

das atividades cotidianas e na capacidade funcional das pessoas idosas, favorecendo o 

aparecimento de doenças, assim como aumenta o risco de quedas nessa população. Com isso, 

a queda termina sendo o acidente mais frequente que ocorre com idosos, provocando 

diminuição da qualidade de vida, devido às limitações ocorridas após esse evento (PEREIRA 

et al., 2013).  

A queda é definida pela Sociedade Brasileira de Geriatria (2008) como um 

deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial com 

incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais que 

comprometem a estabilidade.  

No mundo, em torno de 28% a 35% das pessoas com mais de 65 anos de idade sofrem 

quedas a cada ano, sendo que essa proporção aumenta para 32% a 42% entre as pessoas com 

mais de 70 anos. A incidência das quedas na população idosa varia entre os diferentes países. 

Na China, apresenta-se entre 6% a 31%; no Japão é de 20%; e na região das Américas a 

proporção de idosos que sofrem quedas varia de 21,6% em Barbados a 34% no Chile. Em 

relação à mortalidade, as quedas respondem por 40% de todas as mortes relacionadas a 

ferimentos, nos Estados Unidos isso é representado por 36,8% por população de 100.000 

habitantes (SÃO PAULO, 2010).  

No Brasil, aproximadamente 29% dos idosos já caíram ao menos uma vez ao ano e 13% 

caíram de forma recorrente, de forma que esse evento tem impacto importante na mortalidade 

das pessoas idosas. Segundo dados preliminares do Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), no ano de 2008 ocorreram 5.142 mortes de pessoas com 60 anos ou mais em 

consequência de quedas, ocupando o segundo lugar na mortalidade por causas externas, 

correspondendo a 25,3%% (FERREIRA; YOSHITOME, 2010).  

Estudo transversal realizado na Bahia objetivando avaliar o risco de quedas e os fatores 

associados em idosos residentes em instituições de longa permanência constatou que 62,9% dos 

idosos foram vítimas de quedas, tendo 50,0% caído uma única vez (REIS; ROCHA; DUARTE, 

2014).  

Pesquisa documental realizada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) observou 

que um dos problemas mais sérios e frequentes dos idosos relacionou-se às fraturas, que 

representaram a maior causa de internação naquela investigação, destacando-se ter sido 

inteiramente associada às quedas (ROCHA et al., 2014).  
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Devido à ocorrência desse evento, existem vários instrumentos que avaliam o risco de 

queda, dentre eles foi escolhido o Fall Risk Score, publicada por Dawnton em 1992, sendo 

validado em português, estimado sua sensibilidade e especificidade por Schiaveto (2008). 

Considerando esses aspectos levantados, escolheu-se como objeto de estudo o risco de 

quedas em idosos atendidos em um hospital de urgência, e se fez o seguinte questionamento: 

qual o risco de queda em pacientes atendidos em um hospital de urgência de Teresina?  Dessa 

forma, o objetivo deste trabalho é analisar o risco de quedas em idosos atendidos em um hospital 

de urgência de Teresina.  

 

METODOLOGIA  

 

Trata–se de um estudo de abordagem quantitativa, o qual se caracteriza pelo emprego 

da quantificação na coleta de dados e no tratamento das informações por meio de técnicas 

estatísticas (RICHARDSON et al., 2010).  Foi uma pesquisa do tipo observacional transversal, 

na qual segundo Hulley et al. (2015), todas as medições são feitas em uma única ocasião ou 

durante um curto período de tempo.  

O estudo foi desenvolvido no pronto atendimento de um hospital de urgência de 

Teresina/PI, inaugurado em 5 de maio de 2008, programado para o atendimento de urgência e 

emergência, dispondo de 289 leitos (TERESINA, 2015). O atendimento adota o sistema de 

acolhimento com classificação de risco. A equipe multidisciplinar do serviço é formada por 

clinico geral, pediatra, gineco-obstetra, cirurgião geral, ortopedista, anestesiologista, psiquiatra, 

enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e nutricionista. Possue quatro consultórios, uma 

sala de estabilização, uma emergência pediátrica, 51 leitos individualizados distribuídos 

conforme a classificação de risco nas cores: vermelha, amarela, azul e verde (FUNDAÇÃO 

HOSPITALAR DE TERESINA - FHT, 2015).  

A população do estudo foram os pacientes com 60 anos ou mais de idade, atendidos no 

referido hospital, em decorrência de queda. Denomina-se população um conjunto completo de 

pessoas que apresentam determinadas características em comum, isto é, o conjunto maior de 

pessoas para os quais os resultados serão generalizados. E, por amostra, entende-se um 

subconjunto da população acessível, que de fato participará do estudo (HULLEY el al., 2015).  

Para a determinação da amostra dos participantes deste estudo tomou-se como 

referência a equação descrita na fórmula n= z2 x (pxq)/E2, em que: n é o tamanho da amostra; 
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z é o escore da curva normal determinado pelo nível de confiança, no caso 1,96; p é o parâmetro 

de referência, sendo que se adotou uma incidência de quedas de 29% (0,29) verificada no estudo 

desenvolvido por Ferreira e Yoshitome (2010), com idosos, em São Paulo; q= 1 – p(1-0,29) = 

0,61 e E é a margem de erro, definido como sendo igual a 0,05. De forma que, substituindo os 

valores, tem-se: n=(1,96)2x0,29x0,61/(0,05)2=272. Portanto, na presente investigação, a 

amostra será de 272 idosos com uma margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%.  

A escolha da amostra ocorreu por meio de uma amostragem não probabilística do tipo 

intencional, ou seja, os idosos foram entrevistados pelos autores do trabalho à medida que 

deram entrada no citado serviço.  

Para Marconi e Lakatos (2010), amostragem não probabilística do tipo intencional é 

aquela que não faz uso de uma forma aleatória de seleção.  

Foram considerados critérios de inclusão para participação no estudo:  Ter idade igual 

ou superior a 60 anos;  Ter sido atendido no hospital de urgência no período da coleta de dados, 

em decorrência de queda;  Estar continuamente acompanhado por cuidador, caso não possua 

condições cognitivas ou possua problemas auditivos, visuais ou de fala que impeçam a 

aplicação do instrumento.  

As variáveis definidas para o estudo foram aquelas contidas no formulário de 

caracterização sociodemográfica e as contidas na escala Fall Risk Score sendo:  Data de 

nascimento;  Gênero: masculino ou feminino;  Naturalidade: categorizada como de Teresina, 

de outro município do Piauí ou de outro Estado do país;  Escolaridade: categorizada em 

analfabeto, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação; Estado civil: 

categorizado em solteiro, casado, separado/desquitado/divorciado ou viúvo;  Renda mensal: 

categorizada em menos de um salário mínimo; de 1 a 3 salários mínimos; de 4 a 6 salários 

mínimos; de 7 a 9 salários mínimos; e 10 ou mais salários mínimos.  Queda anterior: 

caracterizada em sim ou não; Uso de medicações: caracterizada em nenhuma, tranquilizantes, 

diuréticos, anti-hipertensivos, drogas antiparkinsonianas, antidepressivos e outras medicações;  

Déficit sensorial: caracterizada em nenhum, visão prejudicada, audição prejudicada, membros 

com déficit por amputação, AVC (derrame), neuropatia;  Estado mental: caracterizado em 

orientado ou confuso;  Marcha: caracterizada em normal, segura com equipamento de ajuda 

para caminhar (bengala, andador), inseguro com/sem equipamento ou incapaz.  

A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a março de 2016 com os idosos 

atendidos no hospital de urgência de referência em decorrência de queda, por meio da aplicação 



83 
 
 

 

do formulário de caracterização sociodemográfica e da Fall Risk Score. Para preenchimento da 

referida escala e do formulário sociodemográfico os idosos foram entrevistados pelos 

pesquisadores do estudo à medida que foram sendo atendidos nesse serviço.  

Os idosos foram entrevistados em local reservado para evitar constrangimento e não 

gerar sentimento de vergonha para o participante, evitando que outras pessoas escutassem seus 

relatos sobre quedas anteriores, e história da vida pessoal. O tempo de duração da entrevista foi 

de aproximadamente uma hora.  

Para isso, após contato inicial com o idoso e explicação dos procedimentos necessários 

para realização da pesquisa, assim como do direito dos participantes de recusar-se ou 

desvincular-se do estudo a qualquer momento, sem que lhes fossem atribuídos qualquer 

prejuízo; caso aceitasse participar voluntariamente, foi solicitada então a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

O formulário de caracterização sociodemográfica continha dados de identificação dos 

idosos. A escala utilizada foi a Fall Risk Score, publicada por Downton em 1992 e validada em 

português por Schiaveto (2008). Essa escala apresentou associação entre a pontuação obtida 

com o número de quedas, podendo ser utilizada na avaliação de cinco critérios, a saber: quedas 

prévias, medicações, déficit sensorial, estado mental e tipo de marcha. A pontuação do 

instrumento varia de zero a onze, sendo que pontuações iguais ou superiores a três indicam que 

o idoso possui risco para queda. Schiaveto (2008)  

Destaca-se que o estado mental foi definido pela realização do Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM), desenvolvido por Folstein, Folstein e McHugh em 1975, validado e adaptado 

para a população brasileira por Bertolucci em 1994. Para avaliação do estado mental, foram 

adotados os critérios da escolaridade, considerando para analfabetos o ponto de corte 13, 18 

para aqueles com baixa escolaridade (1 a 4 anos incompletos), média escolaridade (4 a 8 anos 

incompletos), e 26 para os participantes com alta escolaridade (8 ou mais anos) (BERTOLUCCI 

et al., 1994).  Segundo Schiaveto (2008), o MEEM é utilizado em pesquisas por ter a vantagem 

de ser simples e possibilitar a aplicação em poucos minutos.  

Os dados obtidos com a aplicação da escala e do formulário de caracterização foram 

registrados numa planilha Microsoft Excel que posteriormente foi exportada para o programa 

IBMS SPSS estatística 20.0. A análise estatística foi descritiva e inferencial. A parte descritiva 

foi por meio da leitura das frequências absoluta e relativa para as variáveis quantitativas. Essas 

variáveis foram descritas pelas medidas de posição e variabilidade. A análise da relação entre 
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queda e o perfil sociodemográfico e clínico foi feita pelos testes Qui Quadrado e Exato de 

Fisher, com o nível de segurança de 5%. A estimativa de risco foi feita pelo uso da regressão 

logística sendo que os resultados foram apresentados em tabelas e gráficos.  

A participação nessa pesquisa representou um risco de ordem pessoal, que poderia 

causar desconforto e constrangimento em alguns questionamentos, que foram minimizados por 

sua realização em local reservado para evitar constrangimento e gerar sentimento de vergonha 

para o participante, evitando que outras pessoas escutassem seus relatos sobre quedas 

anteriores, e história da vida pessoal. Esse risco foi minimizado também pela garantia de 

anonimato das informações coletadas.  

O benefício direto ou indireto desta pesquisa estava relacionado ao maior conhecimento 

sobre o tema abordado. O estudo proporcionou conhecer o risco de queda de idosos atendidos 

em um hospital de urgência possibilitando obter maior compreensão dos fatores que podem 

levar a esse risco, promovendo um maior entendimento sobre essa temática em nossa realidade, 

a fim de melhorar o planejamento e organização da assistência ao paciente idoso. 

Este trabalho obedeceu à Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que 

aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos 

(BRASIL, 2012b). O projeto foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa da instituição 

hospitalar onde os dados foram coletados e ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Centro Universitário UNINOVAFAPI. Destaca-se que a coleta de dados foi 

iniciada somente após a aprovação dessas instâncias. Aprovado em 26 de novembro de 2015, 

sob parecer. 1.339.339 e CAAE: 50830415.4.0000.5210. 

 

RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 

Foram entrevistados 272 idosos que se encontravam em atendimento em um hospital de 

urgência, em decorrência de queda, no período de janeiro a março de 2016. Constata-se na 

tabela 1 que desse total de participantes do estudo, a idade média foi 74,4 anos (dp=9,9), 

mediana de 73 anos, com variação entre 60 e 105 anos. A maioria encontrava-se na faixa etária 

de 60 a 79 anos (67,6%), pertencia ao gênero feminino (66,6%), a maior parte casada (47,1%), 

sendo que 72,1% não possuía escolaridade, eram naturais de Teresina (69,9%), recebendo entre 

um a três salários mínimos (83,4%).  
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Tabela 1. Distribuição dos idosos atendidos em um hospital de urgência em decorrência de queda. Teresina, 2016. 

 

 

Observa-se na tabela 2 que segundo o Fall Risk Score, as quedas foram mais comuns 

entre as mulheres (66,6%). No que diz respeito ao alto risco para quedas, verifica-se que elas 

também apresentaram maior risco de cair (52,7%), quando comparadas aos homens (23,9%).  

Em relação ao resultado do Mini Exame do Estado Mental (MEEM), constata-se que entre as 

mulheres, 34,2% foram avaliadas como orientadas e 32,4% como confusas, enquanto que 

considerando o resultado do exame nos homens, 21,3% foram avaliados como orientados e 

apenas 12,1% encontravam-se confusos.  

Variaveis Media ( Desvio 

Padrã)o 

Mediana Variação 

Observada 

 

n 

Distribuição em categorias 

                                      % 

Faixa etária      

60 a 79 anos 74,4(9,9) 73 [60; 105] 184 67,6 

80 e mais 

anos 

   88 32,4 

Gênero      

Masculino    91 33,4 

Feminino 

Estado civil 

   181 66,6 

Solteiro    36 13,2 

Casado    128 47,1 

Divorciado    15 5,5 

Viúvo    93 34,2 

Escolaridad

e 

     

Analfabeto    196 72,1 

Ens. 

Fundamental 

   56 20,6 

Ens. Médio    16 5,8 

Ens. 

Superior 

Naturalidad

e 

   4 1,5 

Teresina    190 69,9 

Outro 

Município 

   67 24,6 

Outro 

Estado 

Renda 

Mensal 

   15 5,5 

Menos 1 SM    42 15,5 

1 a 3 SM    227 83,4 

4 a 6 SM    1 0,4 

7 a 9 SM    2 0,7 

Total    272 100 
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Ao se estabelecer associação entre o resultado do Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM) e o gênero verificou-se associação estatisticamente significativa (p=0,028). 

Tabela 2. Distribuição dos idosos atendidos em um hospital de urgência em decorrência de queda, segundo o 

gênero, de acordo com o risco de queda e o Mini Exame do Estado Mental. Teresina, 2016. 

 

Gênero Total 

Variáveis Masculino Feminino 
n % 

p* 

 

 
 

 

 

 

 

Na Tabela 3, verifica-se que ao se estabelecer associação entre o alto risco para quedas 

e perfil sociodemográfico dos idosos estudados verificou-se associação estatisticamente 

significativa com a escolaridade e a renda mensal recebida com valores de p correspondendo a 

0,007 e 0,000, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n % n % 

 
Risco de Queda(FRS) 

       

Alto Risco 65 23,9 143 52,7 208 76,6 0,227 

Baixo Risco 

Mini Exame Estado Mental 

26 9,5 38 13,9 64 23,4  

(MEEM)        

Orientado 58 21,3 93 34,2 151 55,5 0,028 

Confuso 33 12,1 88 32,4 121 44,5  

Total 91 33,4 181 66,6 272 100  

 
*Teste Exato de Fisher 
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Tabela 3. Risco de queda em idosos atendidos em um hospital de urgência segundo o Fall Risk Score (FRS) 

de acordo com as características sociodemográficas. Teresina, 2016. 

 

Risco de Queda (FRS) Total 
 

Variáveis Alto Risco Baixo Risco 
n % 

P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 4 mostra a regressão logística desenvolvida para o risco de queda e os valores 

do Mini Exame do Estado Mental, permitindo observar que ser do sexo masculino e possuir 

entre 60 a 79 anos funcionou como fator de proteção, pois ambos possuem risco abaixo de um. 

No entanto, encontrar-se orientado é 2,05 vezes maior no sexo masculino do que no sexo 

feminino, assim como estar orientado na faixa etária de 60 a 79 é 4,0 vezes superior à faixa 

etária de 80 anos ou mais. 

 n % N % 

Faixa etária        

60 a 79 anos 124 45,6 60 22,0 184 67,6 *0,093 

80 e mais anos 84 30,9 4 1,5 88 32,4  

Gênero        

Masculino 65 23,9 26 9,5 91 33,4 *0,227 

Feminino 

Estado civil 

143 52,7 38 13,9 181 66,6  

Solteiro 25 9,2 11 4,0 36 13,2 **0,098 

Casado 92 33,9 36 13,2 128 47,1  

Divorciado 12 4,4 3 1,1 15 5,5  

Viúvo 79 29,0 14 5,2 93 34,2  

Escolaridade        

Analfabeto 159 58,5 37 13,6 196 72,1 **0,007 

Ens. Fundamental 39 14,3 17 6,3 56 20,6  

Ens. Médio 8 2,9 8 2,9 16 5,8  

Ens. Superior 

Naturalidade 

2 0,7 2 0,7 4 1,5  

Teresina 143 52,6 47 17,3 190 69,9 **0,867 

Outro Município Estado 52 19,1 15 5,5 67 24,6  

Outro Estado 

 

 

Renda Mensal 

13 4,8 2 0,7 15 5,5  

Menos 1 SM 22 8,1 20 7,4 42 15,5 **0,000 

1 a 3 SM 185 68,0 42 15,4 227 83,4  

4 a 6 SM - - 1 0,4 1 0,4  

7 a 9 SM 1 0,4 1 0,4 2 0,7  

Total 208 76,5 64 23,5 272 100  

*Teste Exato de Fisher ou **Teste Qui-Quadrado 
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Tabela 4 - Resultados da regressão logística de variáveis associadas à queda em idosos. Teresina, 2016. 
 

Variáveis Categorias n(%) Valor de p* Risco** 

Risco de 

queda 

    

Faixa etária 
60 a 79 anos 184(67,6) 

0,093 0,545 
80 e mais anos 88(32,4) 

Gênero 
Masculino 91(33,4) 

0,227 0,664 
Feminino 181(66,6) 

MEEM     

Faixa etária 
60 a 79 anos 184(67,6) 

0,000 4,0 
80 e mais anos 88 (32,4) 

Gênero 
Masculino 91(33,4) 

0,028 2,05 
Feminino 181(66,6) 

*Teste Exato de Fisher ** Regressão Logística 

Os dados sociodemográficos mostrados na tabela 1 evidenciaram predomínio do sexo 

feminino (66,6%), na faixa etária de 60 a 79 anos (67,6). Resultado semelhante foi encontrado 

em estudo transversal de base populacional realizado em Ribeirão Preto por Fhon et al. 

(2012), em que as quedas prevaleceram no gênero feminino, na faixa etária de 60 a 79 anos.  

No entanto, outro estudo transversal de base populacional realizado por Ursine, 

Cordeiro e Moraes (2011) em Belo Horizonte, verificou que a maioria dos respondentes era do 

sexo feminino, porém 45,5% dos indivíduos entrevistados possuíam entre 60 e 69 anos.  

Verifica-se com isso a tendência de feminização na velhice, considerando que a 

população feminina cresce com maior rapidez que a masculina (PINHO et al., 2012). As 

mulheres apresentam maior longevidade do que os homens, o que as leva a períodos mais 

prolongados de doenças crônicas não transmissíveis, além de outros fatores, incluindo a baixa 

renda, perda do companheiro e solidão (RAMOS et al., 2011).  

No que diz respeito ao estado civil, 47,1% dos idosos atendidos no hospital de referência 

eram casados. Resultado semelhante foi encontrado em estudo desenvolvido com idosos 

adscritos na Estratégia Saúde da Família (ESF) de João Pessoa, o qual verificou que 47,6% dos 

idosos com alto risco para quedas eram casados. Entretanto, evidenciou também que morar 

sozinho aumenta 75,6% a chance de queda. Caso apresente risco de queda a prevalência pode 

aumentar em 64,8%. (PINHO et al, 2012).  
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Entretanto, destaca-se que estudo seccional conduzido com idosos residentes no 

município de Engenheiro Paulo de Frontin apontou relação entre viuvez e risco de cair 

(MOTTA et al., 2010).  

Com relação à escolaridade, constatou-se na presente pesquisa que a maioria dos 

participantes (72,1%) não possuía escolaridade. Tal fato difere de outros estudos que 

investigaram as quedas em idosos no Brasil, os quais verificaram que a maior parte dos 

participantes possuía alguma escolaridade, variando entre um a sete anos de estudo nos 

diferentes locais estudados (FHON et al., 2012; RAMOS et al., 2011; URSINE; CORDEIRO; 

MORAES, 2011). Ressalta-se que a baixa escolaridade aliada a outras deficiências próprias do 

processo de envelhecimento pode influenciar na dificuldade de compreensão das orientações 

dispensadas pelos profissionais de saúde durante os cuidados prestados a esses idosos.  

A maioria dos idosos do estudo possui renda mensal entre um a três salários mínimos 

(83,4%). Estudo conduzido com idosos em Minas Gerais constatou renda per capita de até um 

salário mínimo e afirma que boa parte dos idosos brasileiros convive com condições precárias 

de vida, aliando carência de recursos financeiros à superposição de patologias e dificuldades de 

acesso aos serviços de saúde de maior complexidade. Soma-se a isso ainda, as dificuldades de 

infraestrutura dos serviços, o que dificulta ainda mais a autonomia do idoso (URSINE; 

CORDEIRO; MORAES, 2011).  

Observa-se na tabela 2, que segundo o Fall Risk Score as mulheres apresentaram maior 

alto risco de cair (52,7%) quando comparadas aos homens (23,9%), mesmo apresentando um 

maior percentual de orientação (34,2%) em relação ao gênero oposto (21,3%).  

Infere-se que, conforme afirmam Pinho et al. (2012), os idosos saudáveis tendem a cair 

durante atividades instrumentais fora de casa, enquanto que a ocorrência de quedas entre os 

idosos frágeis tendem a ocorrer durante atividades rotineiras sem grandes exigências sobre o 

equilíbrio. Contudo, para Fernandes et al. (2014) ainda se faz necessário uma explicação 

conclusiva sobre este fato, o qual pode estar relacionado ao menor estado funcional, maior 

morbidade e ocorrência de artrose.  

Também são considerados fatores importantes para o risco de quedas entre as mulheres 

a redução do estrógeno, que leva à perda de massa óssea, podendo contribuir para a deterioração 

do estado funcional, as alterações fisiológicas próprias do envelhecimento, como também os 

fatores pessoais e ambientais que aumentam o risco de ocorrência desse evento no sexo 

feminino (FERREIRA; YOSHITOME, 2010).  
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Estudo multicêntrico de corte transversal que objetivou investigar a fragilidade e suas 

relações com variáveis sociodemográficas, psicossociais, clínicas, cognitivas, antropométricas 

e de capacidade funcional, verificou também que as variáveis que apresentaram associação 

significativa e independente com maior número de quedas foram o sexo feminino, idade acima 

de 80 anos, ter hábito de tirar cochilos diurnos e sintomas depressivos (PEREIRA; CEOLIM; 

NERI, 2013). 

Na presente investigação, ao se estabelecer associação entre o resultado do Mini Exame 

do Estado Mental (MEEM) e o gênero verificou-se associação estatisticamente significativa 

(p=0,028).  

Estudo transversal com amostra composta por 462 idosos desenvolvido em Juiz de Fora 

constatou que idosos com comprometimento cognitivo apresentaram maior frequência de 

quedas quando comparados com a população idosa em geral. Esse resultado, aliando associação 

entre comprometimento cognitivo e queda, reforça a necessidade de ações preventivas e novas 

práticas de saúde com ênfase no envelhecimento saudável (CRUZ et al., 2015).  

Por outro lado, estudo transversal realizado em São Carlos na área de abrangência da 

Estratégia Saúde da Família verificou que o status cognitivo não se associou significativamente 

com quedas, constatando que não há maior risco de quedas entre idosos com alterações 

cognitivas avaliadas pelo MEEM. Uma justificativa para esse achado seria que idosos com 

déficit cognitivo são menos ativos do que aqueles com uma capacidade mental melhor, não 

sendo expostos a alguns riscos, principalmente os externos à residência, o que os protege, de 

certa forma, das quedas. Como também os autores inferiram que os idosos com déficit 

cognitivo, por serem mais frágeis, podem ter um cuidado maior da família e isto compensaria 

alguns riscos impostos pelo déficit cognitivo (AVEIRO et al., 2012).  

O presente estudo encontrou associação estatisticamente significativa entre o risco de 

queda, a escolaridade e a renda mensal, evidenciando conformidade com pesquisa que estimou 

a prevalência e o perfil sociodemográfico e de saúde de idosos restritos ao domicílio adscritos 

a uma unidade de saúde da família da região metropolitana de Belo Horizonte, na qual grande 

parte dos participantes apresentou baixo nível de escolaridade e de renda. O reconhecimento 

desse perfil socioeconômico é fundamental para a elaboração de propostas efetivas de 

promoção à saúde, considerando que essa condição social dificulta a conscientização das 

pessoas para a necessidade de cuidado com a saúde, a adesão ao tratamento e a manutenção do 

estilo de vida saudável (URSINE; CORDEIRO; MORAES, 2011).  
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Todavia, estudo conduzido em Belo Horizonte que objetivou determinar a ocorrência 

de quedas em idosos, associando-as a algumas variáveis, não encontrou associação 

estatisticamente significativa entre as variáveis sociodemográficas e a ocorrência de quedas, 

contrapondo-se aos resultados da presente investigação (CHIANCA et al., 2013).  

Verifica-se que não existe uma causa única para quedas, trata-se de uma combinação de 

fatores intrínsecos e extrínsecos. Uma parte dessas quedas ocorre por inadequações no 

ambiente, sendo que a minimização dos perigos domésticos, combinada com o controle dos 

fatores intrínsecos do idoso pode diminuir os riscos de quedas (PINHO et al., 2012).  

Revisão da literatura realizada nos Estados Unidos da América também confirma que 

as causas de quedas em pessoas idosas são múltiplas e afirma que o ambiente pode contribuir 

para o acidente por quedas, principalmente se tiver uma iluminação inadequada (PAUL; LIU, 

2012).  

Shields et al. (2013) em um estudo realizado em Baltimore destacaram o cuidado com 

o idoso no ambiente domiciliar por constatarem acidentes por quedas entre os idosos maiores 

de 65 anos, sendo que entre aqueles maiores de 85 anos verificaram ocorrência de outros 

acidentes domésticos, como queimaduras que, inclusive, levaram alguns ao óbito.  

Estudo realizado em um Ambulatório de Geriatria e Gerontologia do Distrito Federal 

verificou que a ocorrência de quedas deve-se a vários fatores. Dentre os fatores relacionados ao 

ambiente doméstico, merecem destaque lugares de risco, o banheiro e o quarto, além de pisos 

com cerâmica (CAVALCANTE et al., 2015).  

Na presente pesquisa, a regressão logística desenvolvida para o risco de queda e os 

valores do Mini Exame do Estado Mental permitiu observar que ser do sexo masculino e possuir 

entre 60 e 79 anos funcionou como fator de proteção, uma vez que apresentaram risco abaixo 

de um.  

Estudo realizado no município de Engenheiro Paulo de Frontin mostrou que a 

distribuição das quedas não é homogênea, sendo esse acidente mais comum em determinados 

grupos, evidenciando que gênero, idade avançada, ser separado/viúvo, ter baixo nível 

socioeconômico, a autopercepção de saúde e satisfação com renda, a capacidade em executar 

as atividades cotidianas são variáveis associadas a um maior risco de quedas e que permitem 

intervenções preventivas em todos os seus níveis de ação (MOTTA et al., 2010).  



92 
 
 

 

A regressão logística realizada neste estudo demonstrou também que apresentar-se 

orientado no sexo masculino é 2,05 vezes maior do que no sexo feminino, assim como estar 

orientado na faixa etária de 60 a 79 anos é 4,0 vezes superior à faixa etária de 80 anos ou mais.  

Estudo transversal realizado no município de Juiz de Fora-MG, aplicou o MEEM em 

454 idosos não institucionalizados, dos quais 130 apresentaram quadro sugestivo de 

comprometimento cognitivo. Na análise comparativa das frequências entre os grupos sem 

comprometimento e com comprometimento cognitivo foi observado que os idosos com 

comprometimento tinham idade mais avançada, menor condição socioeconômica, havia 

ausência de cônjuge, residiam acompanhados e foram, em maior proporção, mulheres (CRUZ 

et al., 2015).  

Dessa forma, constata-se a necessidade de identificar os idosos com risco de acidentes 

por queda para adequação das medidas preventivas a serem adotadas. 

 

CONCLUSÃO  

 

Os resultados encontrados no presente estudo mostram uma grande ocorrência de 

quedas no último ano dentre os idosos entrevistados, sendo mais frequente em mulheres, a 

grande maioria já com história de queda anterior, principalmente ao realizar as atividades 

domésticas.  

Dentre os idosos atendidos em decorrência de queda, identificou-se o seguinte perfil: 

mulheres, com idade entre 60 a 79 anos, casadas, analfabetas, com renda mensal de um a três 

salários mínimos. Segundo o Fall Risk Score, as quedas foram mais comuns entre as mulheres 

(66,6%) e no que diz respeito ao alto risco para quedas verifica-se que elas também 

apresentaram maior risco de cair (52,7%), evidenciando associação estatisticamente 

significativa entre o alto risco de queda, a escolaridade e a renda mensal.  

Este estudo apresenta limitações por considerar apenas a realidade local. Apesar disso, 

observa-se que seus resultados são relevantes à medida que contribuem para uma atenção mais 

ampla por parte dos serviços de saúde de alta complexidade, no sentido de minimizar o 

sofrimento da pessoa idosa.  

Na comunidade, faz-se necessário dar ênfase à prevenção e identificação precoce dos 

fatores de riscos para quedas, principalmente com suporte no que diz respeito às orientações 
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prestadas aos idosos, considerando resultado encontrado no presente estudo, que evidenciou 

maioria daqueles sem escolaridade e com uma renda entre um e três salários mínimos.  

Diante disso, pode-se inferir que a dificuldade de compreensão e adaptação do ambiente 

para um convívio confortável para o idoso pode ser aumentado para o risco para quedas, já que 

o envelhecimento pode trazer prejuízo no aspecto cognitivo. Dessa forma, é preciso minimizar 

a alta prevalência de idosos que sofrem acidentes por quedas e evitar a perda da autonomia em 

consequência desse acidente.  

A identificação dos fatores associados ao risco para quedas é de grande importância para 

que se possa realizar um método de prevenção e acompanhar precocemente as incapacidades 

instaladas, tornando a prevenção mais eficaz e consequentemente reduzindo as internações, 

minimizando os danos físicos e psicológicos que afetam diretamente o idoso, pelo risco de 

perder a sua autonomia.  

Recomenda-se, assim, uma investigação mais apurada para o risco de acidente por 

quedas com a finalidade de atentar para os fatores associados a esse evento como: 

comorbidades, uso de medicações, baixa escolaridade e controle da osteoporose.  

O crescimento acelerado da população idosa no Brasil aumenta as dificuldades 

enfrentadas por essa população em relação às condições de saúde, portanto, há necessidade de 

se discutir e programar intervenções voltadas para a melhoria da qualidade de vida dessas 

pessoas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A expressão “segurança do paciente” refere-se aos fatores que influenciam as 

instituições a empregarem a cultura de segurança, levando em consideração as melhores 

práticas. Portanto, essa expressão é resultado do trabalho desenhado em um sistema no qual 

protocolos são atualizados e baseados na literatura científica, a tecnologia é implementada a 

fim de melhorar os processos e o treinamento é realizado para toda a equipe de saúde, 

proporcionando mais segurança e menos riscos aos pacientes. Por esta razão, quando os níveis 

de qualidade apresentam perdas significativas, ações devem ser tomadas para correção, que 

devem resultar em melhoria para a instituição (TEIXEIRA; CASSIANI, 2014). 

Porém, as ocorrências de incidentes que comprometem a segurança do paciente 

configuram-se como um desafio premente em todas as instituições que prestam serviços de 

assistência à saúde. Esses incidentes podem ser sem lesão ou com lesão. Os incidentes com 

lesão são chamados de Eventos Adversos (EAs) (RUNCIMAN et al., 2009). 

Tem-se observado que os incidentes podem ocorrer em diferentes áreas e dentre eles 

pode-se citar a queda, definida pela Organização Mundial da Saúde como um acontecimento 

que, inadvertidamente, leva a pessoa ao chão ou a outro nível inferior, excluindo a mudança 

intencional em posição de descanso em móveis, paredes ou outros objetos. Anualmente, 

ocorrem 37,3 milhões de quedas no mundo, que embora não fatais, requerem atenção médica e 

são responsáveis por mais de 17 milhões de anos de vida perdidos, ajustados por incapacidade. 

A morbidade é maior nos indivíduos de 65 anos ou mais, nos adultos jovens na faixa etária 

entre 15 a 29 anos e nas crianças com 15 anos ou menos de idade. Sendo que cerca de 40% dos 

anos de vida perdidos devido às quedas, ocorre entre as crianças. Entretanto, é possível que este 

parâmetro não reflita com exatidão o impacto da falta de capacidades relacionadas às quedas 

em pessoas idosas, as quais têm menos anos de vida a perder (WHO, 2012). 
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No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde referentes ao ano de 2009, ocorreram 

cerca de 320.000 internações decorrentes de queda, o que representou quase 40% do total de 

internações por causas externas no país (BRASIL, 2010).  

Estudo transversal realizado com uma amostra de idosos com 60 anos ou mais, residente 

em áreas urbanas de 100 municípios em 23 estados brasileiros identificou uma prevalência de 

quedas de 27,6% (SIQUEIRA et al., 2011). 

Nesse sentido, as quedas sofridas durante a internação hospitalar representam uma das 

ocorrências mais importantes da falta de segurança, e são frequentemente responsáveis pelo 

aumento do número de dias de internação e piores condições de recuperação dos pacientes 

(ABREU et al.,2012). 

Por todas essas razões o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP) por meio da Portaria Nº 529, de 1º de abril de 2013, com a 

finalidade de propor e validar protocolos, guias e manuais voltados à segurança do paciente em 

diferentes áreas, dentre elas a prevenção de quedas (BRASIL, 2013). 

Dentro das concepções de Teixeira e Cassiani, (2014) atualmente a maioria das 

instituições vem buscando a qualidade da assistência e a segurança dos pacientes nos serviços 

de saúde a fim de proporcionar uma assistência livre de riscos e danos. 

Em função desta preocupação com as quedas de pacientes institucionalizados, muitos 

instrumentos de avaliação tem sido desenvolvidos para identificar o potencial de risco, visando 

implementar medidas preventivas (MARSCHOLLEK et al., 2012). 

Diante da importância da adoção de procedimentos que eliminem ou diminuam esse 

risco, faz-se necessário o conhecimento prévio de quais indivíduos possuem maior chance para 

cair, a partir da identificação da complexa relação de seus fatores de risco (SEVERO et al., 

2014). 

Nesse sentido, este estudo utilizou um dos doze indicadores do Instrumento de Registro 

de Busca Ativa de Vituridenominado “Identificação de risco para queda no leito”, pois estes 

indicadores podem ser utilizados individualmente sem que ocorra comprometimento na 

pesquisa, visto que cada um deles pode ser analisado separadamente. O indicador de riscos de 

queda leva a um resultado do desempenho específico e a possibilidade de adoção de medidas 

preventivas para esse risco (VITURI, D. W; MATSUDA, L. M., 2009). 
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Considerando os aspectos citados, escolheu-se como objeto de estudo o risco de quedas 

em pacientes hospitalizados e se fez o seguinte questionamento: qual o risco de queda em 

pacientes internados em um hospital de referência de Teresina? 

O interesse pela temática surgiu por ocasião dos estágios realizados ao longo do curso 

de Bacharelado em Enfermagem, nos quais se teve oportunidade de observar a falta ou 

inadequação de mecanismos de segurança dos pacientes ligado ao risco de queda em algumas 

instituições hospitalares. 

Tal fato motivou o interesse em conhecer a real situação do risco para queda do leito em 

pacientes hospitalizados por meio da aplicação de um indicador validado no Brasil, 

demonstrando com isso a relevância do papel avaliativo do enfermeiro e quem sabe 

sensibilizando para planejamento e implementação de ação para redução desse risco 

subsidiando assim a melhoria do cuidado de enfermagem. 

Este trabalho teve como objetivo geral: avaliar o risco para queda do leito em pacientes 

internados em duas clínicas de um hospital de referência de Teresina utilizando o indicador 

número dois do Instrumento de Registro de Busca Ativa de Vituri. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo explicativo observacional transversal. A pesquisa explicativa teve 

o propósito de identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de 

fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade com o intuito de explicar a razão e o 

motivo dos fatos constituindo um tipo mais complexo e delicado de pesquisa (GIL, 2010). 

Medronho (2005) conceitua pesquisa observacional como aquela que o investigador não 

tem controle sobre a forma de exposição e a alocação dos indivíduos, observando a respectiva 

situação encontrada.  

O estudo transversal abrange a coleta de dados em um ponto de tempo, assim sendo 

apropriado para descrever a situação dos fenômenos obtidos na coleta de dados, o status, ou as 

relações entre variáveis em um ponto fixo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

O estudo foi realizado em um hospital geral, de ensino, com residência médica, 

subordinado diretamente à Secretaria Estadual da Saúde, integrante do patrimônio e da estrutura 

do Estado do Piauí e administrado pela Secretaria Estadual da Saúde. Possui 316 leitos e é 
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referência de atendimento para os estados do nordeste setentrional, representando esta demanda 

cerca de 26,80% do seu atendimento de internação (PIAUÍ, 2014). 

As clínicas ortopédica e neurológica funcionam com escala de plantão de enfermagem 

comum dia de trabalho seguido de dois dias de folga. É feito um rodízio entre três grupos na 

parte da manhã e da noite. Pela manhã ficam dois enfermeiros, um chefe e um supervisor, à 

tarde e a noite apenas um supervisor. A clínica ortopédica possui 32 técnicos de enfermagem e 

39 leitos, e a clínica neurológica possui 36 técnicos de enfermagem e 33 leitos. 

Segundo Medronho (2005) população alvo é o conjunto de elementos para os quais se 

esperam que as conclusões oriundas da pesquisa sejam válidas. A população deste estudo foram 

os pacientes com risco de queda internados nas clínicas ortopédica e neurológica do hospital de 

estudo no período da coleta de dados. Optou-se por estas clínicas considerando o porte dessas 

unidades e as características dos pacientes ali internados. 

Para Marconi e Lakatos (2010) amostra é uma porção ou parcela, convenientemente 

selecionada do universo. Neste estudo utilizou-se a amostra por conveniência que utiliza as 

pessoas mais apropriadas disponíveis como participantes.  

 O preenchimento do formulário apresentou risco psicológico mínimo para os 

participantes do estudo, tais como, preocupação, constrangimento pelo contato ou observação 

e risco de dano emocional. Entretanto, os pesquisadores garantiram que todas as abordagens 

fossem realizadas de forma reservada, em horário e local de conveniência do paciente, assim 

como garantiu também o anonimato das informações. Dessa forma, a redução desses riscos se 

constituiu em empregar medidas éticas garantindo confidencialidade e anonimato das 

informações obtidas por meio do Termo de Compromisso de Utilização de Dados  e Termo de 

Confidencialidade. 

Os benefícios para os participantes consistiram em maior entendimento acerca do risco 

de queda em pacientes internados visando aprofundar o conhecimento sobre essa temática em 

nossa realidade, a fim de melhorar o planejamento e organização da assistência de enfermagem 

ao paciente. 

Os dados foram coletados utilizando o instrumento Registro de Busca Ativa de Vituri 

relativo ao indicador número dois que avalia o risco para queda do leito. Os dias de coleta foram 

escolhidos de forma aleatória, sendo 15dias no mês de março e 15 dias em abril, quando as 

pesquisadoras realizaram busca ativa nas unidades de internação por meio de entrevista e 
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observação, assim como consulta aos prontuários de todos os pacientes internados nas referidas 

unidades.  

O indicador dois adotado no estudo recomenda que se considere paciente com risco para 

queda do leito os seguintes casos: pacientes idosos, aqueles em pós-operatório imediato e 

mediato, os que apresentam alterações do nível de consciência (confusos, sedados, agitados), 

como também os portadores de distúrbios mentais ou psiquiátricos, cardiopatas, pacientes 

incontinentes, caquéticos e/ou astênicos e crianças abaixo de oito anos de idade. 

Além desses critérios o instrumento Registro de Busca Ativa de Vituri (2013), orienta 

também a classificação dos pacientes utilizando a Escala de Morse, realizada por meio de 

entrevista, exame físico e consulta aos prontuários, considerando com risco de queda do leito, 

aqueles pacientes cujo score seja maior ou igual a 45.  

Desta forma realizou-se avaliação de todos os pacientes internados nas referidas clínicas 

naqueles dias previamente sorteados. Após a avaliação de todos os pacientes internados, com a 

utilização dos critérios citados, determinou-se aqueles com risco de queda. Nesses observou-se 

então se as medidas de proteção adotadas eram adequadas ou inadequadas. O Manual 

Operacional recomenda no descritor do indicador dois que os pacientes em risco de queda 

devem ser acomodados em leito com grade lateral. 

Após isso se determinou então o número de pacientes com risco de queda do leito que 

se encontrava com grade lateral e sem grade lateral, calculando-se a frequência total após os 15 

dias de observação.  

 Em seguida, realizou-se o cálculo do indicador utilizando a fórmula determinada para 

seu cálculo conforme orientações contidas no Manual Operacional.  

 

Número de pacientes com risco de queda do leito com grade lateral/diax 100 

Número de pacientes com risco de queda do leito no período 

 

 

Os dados dos pacientes com risco de queda do leito foram analisados em relação ao 

alcance do padrão de qualidade adotado para o indicador em questão constante no instrumento 

Registro de Busca Ativa de Vituri, que determina um índice de conformidade ideal de 100%. 

Em seguida se posicionou o resultado encontrado em relação à Classificação de Haddad que 

classifica a assistência de enfermagem como Segura, Adequada, Desejável, Limítrofe e 
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Insuficiente, conforme o percentual encontrado, atribuindo dessa forma à dimensão das 

necessidades de cuidados de enfermagem (HADDAD; ÉVORA, 2008). 

 

Quadro 1. Critérios de classificação da qualidade da assistência de enfermagem. 

Qualidade da Assistência (QA) Índice de Positividade (IP) 

Assistência desejável 100% de positividade 

Assistência adequada 90 a 99% de positividade 

Assistência segura 80 a 89% de positividade 

Assistência limítrofe 71 a 79% de positividade 

Assistência sofrível 70% ou menos de positividade 

 (HADDAD, 2004) 

 

O estudo obedeceu a Resolução nº 466/2012 a qual dispõe dos fundamentos éticos que 

são inerentes ao desenvolvimento científico, respeitando a dignidade, liberdade e autonomia do 

ser humano por meio do assentimento livre e esclarecido (BRASIL, 2012). 

Os participantes do estudo receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), sendo explicitado a sua aceitação e/ou responsável legal, de forma escrita, em 

linguagem de fácil entendimento e com a garantia de anonimato. Também o Termo de 

Assentimento o qual firma a aceitaçãono caso de crianças e incapazes que não respondem por 

si. E ainda o Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD), que resguarda o direito 

de anonimato das informações obtidas por meio de consulta aos prontuários.  

Destaca-se que a coleta de dados só foi iniciada após aprovação do estudo pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro UNINOVAFAPI e do Comitê de Ética da 

instituição em que ocorreu a pesquisa. 

Os dados coletados sobre o indicador dois – Risco de queda do leito nas clínicas 

ortopédica e neurológica de um hospital geral e de ensino de Teresina, em 15 dias sorteados 

aleatoriamente nos meses de março e abril de 2015, totalizaram 159 observações, sendo 88 

observações na clínica ortopédica e 71 na clínica neurológica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se na tabela 1 que do total de 159 observações, 66 corresponderam ao score 

de Morse > 45, sendo esses pacientes considerados de alto risco para queda do leito, conforme 

recomendação do Manual Operacional de Vituri (VITURI, 2007). Pode-se observar que a 

clínica ortopédica apresentou um índice mais elevado de alto risco, seguido de valores 

semelhantes de baixo e moderado risco, ou seja, constata-se que os pacientes desta clínica estão 

mais sujeitos ao risco de queda. No tocante à clínica neurológica, os dados mostram uma 

frequência maior de observações que evidenciam baixo risco para queda do leito, seguido de 

alto e moderado risco. 

 
Tabela 1. Distribuição das observações sobre risco de queda do leito segundo o score de Morse nas clínicas 

ortopédica e neurológica de um hospital geral e de ensino. Teresina, 2015.  

Score de Morse Ortopédica Neurológica Total 

Baixo 23 30 53 

Moderado 20 20 40 

Alto 45 21 66 

Total 88 71 159 

 

A tabela 2 apresenta o índice de positividade ou conformidade, que é o percentual de 

adequação encontrado, calculado por meio da aplicação da fórmula recomendada no Manual 

Operacional para o indicador em questão. Observa-se que na clínica ortopédica esse índice foi 

de 91,1% e na clínica neurológica foi de 95,2%. 

 
Tabela 2. Índice de positividade para risco de queda do leito para as clinicas ortopédica e neurológica de um hospital 

geral e de ensino. Teresina, 2015.  

 

Risco de queda Número de 

observações 

Número de 

respostas 

adequadas 

Número de 

respostas 

inadequadas 

Índice 

positividade 

% 

Clínica 

Ortopédica 

45 41 4 91,1 

Clínica 

Neurológica 

21 20 1 95,2 

 

A tabela 3 evidencia a análise dos dados dos pacientes com risco de queda do leito em 

relação ao alcance do padrão de qualidade adotado para o indicador estudado o qual determina 

um índice de positividade ideal de 100%. Ao se posicionar o resultado encontrado em relação 
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à Classificação de Haddad, constata-se que a assistência de enfermagem para o risco de queda 

do leito nas duas clínicas estudadas foi classificada como desejável. 

 

Tabela 3. Classificação da assistência de enfermagem segundo o padrão de qualidade adotado nas clinicas 

ortopédica e neurológica de um hospital geral e de ensino. Teresina, 2015.  

Clínica Índice positividade% Classificaçãode 

Haddad 

Ortopédica 91,1 Adequada 

Neurológica 95,2 Adequada 

  

A pesquisa realizada avaliou o risco de quedado leito em pacientes internados em duas 

clínicas de um hospital geral e de ensino, sendo uma ortopédica e outra neurológica, as quais 

apresentaram um índice de positividade inferior ao preconizado no Manual Operacional que é 

de 100%.No entanto destaca-se que ambas apresentaram percentuais próximos desse valor, 

sendo a assistência classificada como desejável, embora se observe que nas duas unidades 

existem riscos de queda no leito, com maior risco sendo observado para aqueles pacientes que 

se encontram na clínica ortopédica.  

Convém destacar que o uso de indicadores pela enfermagem ajuda a prevenir eventos 

adversos que podem comprometer a qualidade do cuidado e a segurança do paciente 

(CALDANA et al.,2013). Os indicadores devem ser usados para a garantia da qualidade da 

assistência ao paciente, de conquistar a confiança dos usuários e de principalmente influenciar 

o envolvimento dos profissionais (KURCGANT; TRONCHIN; MELLEIRO,  2006).  

A qualidade do cuidado no contexto da saúde hospitalar busca um aprimoramento 

definida como um conjunto de atributos que inclui um nível de excelência profissional, usando 

portanto recursos para minimizar o número de risco ao paciente podendo com isso satisfazer o 

mesmo (LIMA; KURCGANT, 2009). Constata-se assim que o modo como os serviços que 

possuem um nível atualizado de conhecimento aumenta a possibilidade de obter os resultados 

desejados diminuindo a obtenção de eventos adversos (PERTENCE; MELLEIRO, 2010). 

Não só a enfermagem, mais toda a equipe de saúde do hospital deve ter interesse na 

melhoria do cuidado, interesse em querer sempre ajudar o paciente a ter um maior conforto, 

uma qualidade melhor da assistência, e para isso, devem estar capacitados e serem 

transmissores desse conhecimento para o paciente e acompanhante. Com isso, o Enfermeiro 

deve ter iniciativa de proporcionar a equipe o incentivo de querer aprender mais, sugerindo 

assim, formas para que os mesmos queiram melhorar suas qualidades de serviço 
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proporcionando ao paciente uma melhor recuperação sem nenhum episódio de queda que possa 

prejudica-lo. 

A grande importância quanto à avaliação do risco de queda no leito, principalmente por 

ser um risco que causa vários problemas físicos ao paciente já com a saúde prejudicada deve 

ser de fundamental interesse de todos os profissionais. Sendo assim, o enfermeiro deve orientar 

a equipe sobre a importância do registro de algum caso que possa ter ocorrido a fim de prevenir 

as quedas, colocando no prontuário (THOMAZI et al., 2014). No hospital onde foi realizada a 

pesquisa, além da identificação no prontuário é feito também o controle de risco pela a cor da 

pulseira do pacientes, sendo recomendado  uso da pulseira vermelha se houver risco de queda. 

A qualidade do serviço de enfermagem não corresponde só ao enfermeiro, mas também 

a orientação quanto ao autocuidado, à simplificação e a segurança nos  procedimentos de 

enfermagem, nos resultados do produto hospitalar medido pelos registros das ações de 

enfermagem (SENTONE, 2005). 

Desta forma, Thomazi et al., (2014) destacam que o esclarecimento sobre os riscos que 

o paciente pode ter relacionado a queda,  não dependem somente dele, mas também dos 

cuidadores. Os pacientes que apresentam risco devem manter obrigatoriamente as grades da 

cama elevadas, os acompanhantes devem estar sempre por perto e bem orientados.  

Constatou-se durante as observações realizadas que às vezes a grade lateral de alguns 

leitos estava elevada, porém em outros estavam elevados apenas de um dos lados da cama tendo 

ou não a presença de um acompanhante, enquanto em outros não havia a grade, principalmente 

na clínica ortopédica, talvez por ser mais antiga no hospital e ainda possuir camas sem grades 

laterais. Entretanto, não se pode esquecer que são fatores de risco associados ao ambiente 

hospitalar e falhas no processo, aspectos como: camas altas, camas sem grades, camas com 

grades que permanecem baixas e a não solicitação da enfermagem (CALDANA et al., 2011). 

Pode-se observar na tabela 3 que o índice de conformidade nas duas clínicas estudadas 

foi considerado alto, correspondendo a 91,1% e 95,2%, permitindo inferir que esses valores 

alcançados podem ser decorrentes do projeto de acreditação que vem se desenvolvendo no 

hospital estudado, uma vez que esse sistema de acreditação refere-se a uma forma de avaliação 

de saúde que visa a qualidade da organização reduzindo assim os riscos a segurança dos 

pacientes.  

De acordo com Oliver, Healey e Haines (2010), a taxa de queda de pacientes 

hospitalizados de países desenvolvidos varia entre 3 a 5 quedas por 1000 pacientes-dia. As 
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quedas não são de grande frequência em todos os setores hospitalares, são mais frequentes nas 

unidades com concentração de pacientes idosos, na neurologia e na reabilitação (BRASIL, 

2013). 

Como a instituição pesquisada encontra-se no processo de acreditação, gera um melhor 

atendimento e melhores condições ao paciente, pois eles se tornam cientes do risco de queda, 

fazendo com que tenham os devidos cuidados e façam uso adequado dos equipamentos que 

previnam a queda, disponíveis nas enfermarias e banheiros. 

Constata-se que, de acordo com o índice de conformidade encontrado, a assistência está 

sendo adequada, significando que a acreditação tem possibilitado a redução dos riscos na 

assistência prestada, ajudando na elaboração de ações para o cumprimento de atividades. 

Dependendo da recepção adequada de informações por meio de componentes cognitivos, 

sensoriais do sistema nervoso e musculoesquelético pelo paciente, de forma integrada, tem-se 

a estabilidade corporal sendo o efeito cumulativo de alterações relacionadas a idade, doenças e 

meio ambiente inadequado predispondo a ocorrência de queda  (THOMAZI, 2014). 

Contudo, deve-se aprimorar o cuidado, buscando atingir um índice de conformidade de 

100%, conforme recomenda o Manual Operacional, alcançando a assistência desejável. 

Na clínica neurológica o índice de risco de queda foi considerado dentro dos padrões 

positivos, atingindo 95,2% de conformidade, diferente de resultados encontrados em uma 

pesquisa desenvolvida em dois hospitais universitários públicos de Maringá, os quais 

apresentaram um valor mais elevado sendo de 91,5 e 70,6% para o risco de queda em pacientes 

acometidos por doenças neurológicas(INOUE et at., 2011). Já na clínica ortopédica o índice foi 

um pouco mais abaixo, chegando a 91,1% de positividade. 

Um estudo sistemático realizado em Miami, nos Estados Unidos, teve como resultado um 

percentual de quedas que variou entre 15% a 54% em pacientes neurológicos ou ortopédicos 

internados em unidades de reabilitação (VIEIRA; FREUND-HERITAGE; COSTA, 2011) 

De acordo com o instrumento utilizado para obtenção da coleta de dados, foram usados 

vários fatores de risco para uma melhor identificação. São eles, idosos a cima de 65 anos, com 

distúrbios mentais e psiquiátricos, crianças a baixo de 8 anos e pacientes com score de Morse 

maior ou igual a 45. Sendo assim, os pacientes que tiverem um desses requisitos, deverá 

permanecer com a grade lateral elevada e/ou com a presença ininterrupta de um acompanhante.  

Marin et al. (2013) alertam que em idosos, as quedas podem diminuir sua capacidade 

funcional prejudicando a realização de atividades diárias podendo trazer consequências também 
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para a família e os serviços de saúde, sendo de suma importância a sua prevenção, assim como 

a identificação por profissionais que tenham interesse em observar e intervir nesses fatores para 

que o paciente tenha mais chance de diminuição do risco. 

Em relação aos pacientes com distúrbios mentais e psiquiátricos, Paes, Maftum e 

Mantovani (2010) dizem que os profissionais estão demonstrando preocupação e oferecendo 

proteção a esses pacientes, evitando agravos e queda da maca obtendo assim, a integridade 

física do paciente. O que não pode ser constatado, pois não houver participantes com nenhum 

tipo de doença mental. 

O monitoramento de pacientes com relação ao risco de queda é influenciado tanto pela 

distância da enfermaria do Posto de Enfermagem como pelo número de profissionais, por tanto 

é necessário averiguar quais são as condições ambientais e de trabalho. Sabe-se que o cuidado 

do paciente com risco de queda próximo ao Posto de Enfermagem facilita o trabalho para o 

enfermeiro e a sua equipe e garante maior segurança, sobretudo quando há limitação no número 

funcionários (RUSH, et al., 2008). No hospital pesquisado observou-se proximidade do posto 

de enfermagem as enfermarias, facilitando o acesso a esses pacientes.  

 

CONCLUSÃO 

 

  O estudo desenvolvido nas clínicas ortopédica e neurológica de um hospital de 

referência, utilizando o indicador dois do Instrumento de Registro de Busca Ativa de Vituri 

permitiu realizar um total de 159 observações, 66 delas correspondendo ao score de Morse > 

45, sendo esses pacientes considerados de alto risco para queda do leito.  

Na clínica ortopédica o índice de conformidade foi de 91,1% e na clínica neurológica 

de 95,2%, ambos considerados adequados segundo a Classificação de Haddad, permitindo 

concluir que o risco de queda dos pacientes hospitalizados apresentou-se dentro dos parâmetros 

de positividade, gerando assim uma melhor segurança e qualidade na assistência a esses 

pacientes, evidenciando um compromisso do serviço de enfermagem com os padrões de 

qualidade recomendados. 

 Esse resultado permitiu inferir que em decorrência do processo de acreditação pelo qual 

o referido serviço vem passando, dentre os indicadores que estão sendo avaliados em relação 

ao paciente, tem-se o de risco de queda. Embora o instrumento utilizado por eles não seja o 

score de Morse, a equipe está desenvolvendo uma assistência satisfatória em relação a esse os 
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fator de risco, ajudando assim em sua prevenção, facilitando a melhoria da assistência, 

prevenindo falhas e consequentemente diminuindo o tempo de internação. 

Durante as observações realizadas, grande parte dos pacientes internados na clínica 

neurológica encontrava-se com a grade lateral levantada e sempre com presença de 

acompanhante. Entretanto, na clínica ortopédica observou-se poucas camas com grade lateral, 

as quais encontravam-se elevadas, com poucos pacientes sem acompanhantes. Os pacientes 

observados no estudo não relataram nenhuma queda do leito, apenas quedas originadas de 

acidente automobilístico, domiciliar e quedas da própria altura. 

Nesse sentido, ressalta-se a importância de implementar protocolos que contribuam para 

a sistematização da assistência de enfermagem e treinamentos, fazendo com que toda a equipe 

esteja preparada para identificar o risco e orientar o paciente e acompanhante com relação ao 

auto cuidado. As orientações dadas pelos profissionais podem ser de forma verbal, clara e 

objetiva, e também por outros meios como um folder informativo, em que se chame atenção 

tornando o entendimento mais fácil. 

Portanto, desenvolver uma competência de segurança dentro do ambiente hospitalar é 

fundamental para obter um resultado positivo do controle de risco de quedas do paciente e 

promover o cuidado e a assistência de forma adequada. 
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INTRODUÇÃO 

   As infecções nosocomiais ou hospitalares atinge o mundo todo e atualmente são 

responsáveis por altos índices de morbidade e mortalidade de pacientes hospitalizados ou 

submetidos a procedimentos médicos (GOLDMAN; AUSIELLO, 2005).  

Segundo dados do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

(CREMESP), em 2010, a taxa média de infecção hospitalar no Brasil foi de aproximadamente 

15%, ao passo que nos Estados Unidos da América (EUA) e na Europa é de 10%, estando uma 

pequena parcela desse percentual, relacionada ao não atendimento do protocolo recomendado 

pela ANVISA no que se refere aos leitos hospitalares, que abrigam uma grande variedade de 

microrganismos patogênicos (BRASIL, 2010). 

              São diversos os patógenos que podem causar infecções, podendo originar-se 

tanto de fontes endógenas quanto exógenas, onde fatores como imunocomprometimento, 

medicamentos imunossupressores, extremos etários, comprometimento da pele e mucosas, uso 

de drogas, irradiação, traumatismo, procedimentos terapêuticos e invasivos, deixam o paciente 

mais susceptível à infecção (FERNANDO et al., 2013). 

Segundo Silva (2015), o meio ambiente hospitalar, incluindo o ar, a água e as superfícies 

inanimadas que cercam o paciente são fontes de contato que, ao terem higienização precária, 

podem desencadear quadros de infecção e transmissão de doenças, cabendo ao hospital, a 

limpeza e desinfecção da unidade hospitalar oferecendo assim, um ambiente biologicamente 

seguro.   

A literatura diz que, leveduras como Candida spp representam um dos agentes fúngicos 

de maior potencial patogênico, sendo isoladas com frequência em hospitais e observadas em 

infecções oportunistas (RIBEIRO et al., 2004; STORTI et al., 2012). 

Alguns fungos filamentosos presentes no meio ambiente hospitalar também podem 

causar infecção em pacientes suscetíveis e fungos oportunistas como o Aspergillus terreus, A. 
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fumigatus, A. flavus e A. niger, além de outras espécies, como Fusarium spp, Acremonium spp 

e Penicillium spp são capazes de causar formas localizadas ou disseminadas de infecção 

hospitalar (VENCESLAU, 2012). 

Dessa forma, a análise de fungos nos leitos é de extrema importância, devido à 

possibilidade das superfícies contaminadas terem um papel de destaque na cadeia de 

transmissão dos fungos. Este estudo teve como objetivo identificar fungos em leitos da 

enfermaria de um hospital de referência no tratamento de doenças tropicais em Teresina, Piauí.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa observacional com abordagem quantitativa, com desenho 

longitudinal transversal que segundo Lakatos (2007), analisa os dados por meio de critérios 

previamente definidos utilizando-se técnicas de coleta de dados (análise de leitos) e traduz em 

números os resultados e informações, utilizando técnicas estatísticas para serem classificadas e 

analisadas. 

A pesquisa foi realizada nos meses de outubro de 2014 a março de 2015 e executada em 

um hospital de referência em Teresina-Piauí que atua no tratamento de doenças 

infectocontagiosas. A amostra foi representada por 38 leitos da enfermaria do hospital em 

Teresina, Piauí, independentemente do tipo (pequeno, médio e grande). As coletas realizaram-

se nos leitos de pacientes internados, quando estiveram desocupados, escolhidos 

aleatoriamente. As amostras foram coletadas em três áreas do leito com os quais o paciente tem 

mais contato (extremidade superior, mediana e extremidade inferior). 

Para a coleta das amostras utilizaram-se swabs esterilizados embebidos em solução 

salina a 0,85%, friccionados sobre as superfícies selecionadas, transportadas posteriormente em 

caixa de isopor à temperatura ambiente para o laboratório de pesquisa do Centro Universitário 

UNINOVAFAPI. 

De cada amostra, retirou-se 100μL que foram inoculados em placas de Petri contendo 

meio ágar Sabourand acrescido de cloranfenicol, incubados à temperatura ambiente, para o 

crescimento de fungos.  

Após o crescimento das colônias de fungos realizou-se provas bioquímicas e montagem 

de microculturas para identificação das espécies (HOOG et al, 2000). 
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Os dados coletados foram submetidos à análise estatística descritiva, mediante cálculos 

de frequência absolutas (Nº) e relativa (%) por meio do software Microsoft Excel 2007. Os 

resultados foram apresentados em forma de tabela. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resultado das amostras analisadas apresentadas na tabela abaixo mostra que dos 

trinta e oito leitos analisados, quatro apresentaram contaminação por levedura, em 

contrapartida, fungos filamentosos foram encontrados em todas as amostras analisadas.  

    

Tabela 1. Frequência (*) de Fungos encontrados nos leitos da enfermaria de um hospital de Teresina-PI, outubro 

de 2014 a março de 2015.  

Espécie de Fungo Nº  %  

Aspergillus niger V. Tiegh 20 52,6 

Penicillium citrinum Thom 16 42,1 

Aspergillus flavus Link: Fr 10 26,3 

Cladosporium oxysporum Berk. & Curt. 9 23,7 

Cladosporium cladosporioides (Fres) de Vries 7 18,4 

Rhizopus oryzae Went & Prinsen Geerligs 6 15,8 

Penicillium oxalicum Currie and Thom  6 15,8 

Aspergillus fumigatus Fres 4 10,5 

Curvularia lunata (Wakker) Boedijn 3 7,9 

Candida tropicalis (castellani) Berkhout 3 7,9 

Geotricum aff. Candidum Link: Fr. 1 2,6 

Alternaria alternata (Fr). Keissl 1 2,6 

Candida albicans (Robin) Berkhout 1 2,6 

Absidia corymbifera (Cohn) Sacc. & Trott 1 2,6 

Total 38 100 

Fonte: Pesquisa Direta. 

(*) Os números absolutos (Nº) e relativos (%) não somam 100%, porque um mesmo leito 

apresentou mais de uma espécie de fungo. 
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Espécies de fungos encontradas nos leitos do hospital de Teresina, PI, outubro de 2014 a março de 2015 

 

(A)Penicillium oxalicum; (B) Aspergillus flavus; (C) Penicillium citrinum; (D) Aspergillus niger; (E) Alternaria 

alternata; (F) Curvularia geniculata; (G) Cladosporium cladosporioides; (H) Aspergillus fumigatus; (I) Absidia 

corymbifera; (J) Rhizopus oryzae; (K) Cladosporium oxysporum; (L) Geotricum aff. Candidum. 

 

Verificou-se, no presente estudo, que 100% das amostras analisadas apresentaram 

positividade para contaminação por fungos, favorecendo o desenvolvimento de infecção 

hospitalar, alertando para as más condições higiênicas dos leitos hospitalares. Condição que 

propicia uma forte causa de mortalidade e morbidade entre os pacientes hospitalizados 

(BARBOSA et al., 2011). 

Venceslau (2012), ao analisar amostras colhidas nos leitos das enfermarias de um 

hospital em Aracajú Sergipe, identificou o fungo Aspergillus spp com maior frequência (56%) 

o que corrobora com o presente estudo que foi de 38,6%. Entretanto, em estudo semelhante, 

Melo et al. (2009), ao coletar amostras em unidade de terapia intensiva de um hospital terciário 

em Pouso Alegre, Minas Gerais identificou o fungo Aspergillus spp com baixa frequência 

(menor que 5%).  

Com base na tabela 1, a positividade para Aspergillus niger (52,6%), indica um alto 

nível de contaminação por esse fungo, enquanto que as espécies A. flavus (26,3%) e A. 
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fumigatus (10,5%) apareceram em percentuais mais reduzidos. Mobin e Salmito (2006), ao 

analisar a microbiota fúngica dos condicionadores de ar nas unidades de terapia intensiva em 

Teresina, Piauí, identificou a prevalência maior de Asprgillus niger (60%), seguida de A. 

fumigatus (50%) e A. flavus (40%), podendo-se afirmar que a contaminação dos leitos do 

presente estudo tenha sido oriunda da veiculação de fungos do sistema de refrigeração. 

Apesar do baixo percentual das outras espécies fúngicas encontradas na presente 

pesquisa, não se descarta o risco de infecção, pois a literatura afirma que todas elas são 

patogênicas. 

Carmo et al. (2007), afirma que fungos têm papel significativo na patologia médica, 

como renite, asma alérgica, alveolite alérgica extrínseca, sinusite alérgica não agressiva e 

micoses pulmonares bem definidas são algumas das expressões provavelmente provocadas pela 

microbiota fúngica exógena. 

Hoog et al. (2000), afirma que Cladosporium spp causa queratites e infecção cutânea; 

Curvularia spp além de infecção da pele, ocasiona sinusite invasiva com cerebrite; Penicillium 

spp é responsável por infecções pulmonares, ceratite e infecção do trato urinário (ITU). 

Moreno et al. (2012) ao analisar microtoxinas em fungos em uma Faculdade de 

Madrid, na Espanha identificou o fungo Alternaria alternata como um tipo capaz de 

desenvolver  reações alérgicas na pele humana, consideradas infecções oportunistas por 

manifestar-se com maior incidência em pacientes imunocomprometidos. Oviedo et al. (2013) 

ao realizar um estudo na cidade de Córdoba na Argentina sobre o perfil toxigênico da Alternaria 

alternata, afirma que essa espécie é capaz de desenvolver início de neoplasia na espécie 

humana. 

Com relação aos resultados obtidos nesse estudo, observou-se a presença de 5,7 % de 

leveduras se comparado ao total de fungos identificados coincidindo com resultados obtidos 

por Flores (2010) que ao investigar amostras colhidas em superfícies inanimadas e do ar do 

ambiente interno das UTIs da unidade de saúde da cidade de Francisco Beltrão-PR, 44 % foram 

positivas para presença de leveduras. 

Santos (2009) assegura que as leveduras do gênero Candida spp são patógenos de 

importância nas infecções nosocomiais, especialmente em pacientes com baixa imunidade. 

Essa pesquisa mostrou maior prevalência de Candida tropicalis entre as leveduras que, segundo 
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Viani (2007), aparece em pacientes que estão recebendo nutrição parenteral e pelas mãos dos 

profissionais da saúde.  

A presença do fungo Rhizopus oryzae, segundo um estudo feito por Cunha et al. (2011) 

em pacientes diabéticos internados em Natal, no Rio Grande do Norte, representa um risco para 

esses pacientes de desenvolverem uma patologia denominada zigomicose rinocerebral, 

responsável por ocasionar quadros de infecções gastrointestinais, cardíacos, rinocerebral-

disseminada e pulmonar , principalmente em pacientes imunodeprimidos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Esta investigação analisou os leitos da enfermaria de um hospital de referência 

localizados na região central da cidade de Teresina, Piauí, a fim de se constatar contaminação. 

Com os resultados obtidos, foi confirmada a contaminação dos leitos por várias espécies 

fúngicas.  

O estudo demonstrou o risco potencial da transmissão de infecções causadas por fungos 

para pacientes expostos a eles, especialmente aqueles que apresentam imunidade reduzida. 

Reforça-se, assim, a necessidade de programar medidas efetivas de Saúde Pública, como o 

controle de infecções através da desinfecção de leitos e superfícies inanimadas antes e após a 

internação do paciente.  

Para estudos futuros, a sugestão é que sejam coletadas amostras de superfícies em áreas 

de terapia intensiva de outros hospitais da capital, a fim de conhecer melhor a microbiota 

fúngica nos leitos hospitalares 
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INTRODUÇÃO  

 

O Traumatismo Cranioencefálico (TCE) é considerado um dos grandes problemas de 

saúde pública no Brasil, embora não haja consenso quanto a sua incidência nos bancos de dados 

governamentais brasileiros. Sua gravidade relaciona-se ao fato de mudar permanentemente as 

habilidades e perspectivas do indivíduo vitimado, além de poder modificar significativamente 

a vida dos familiares envolvidos (SERNA; SOUSA, 2006; SABACK; ALMEIDA; 

ANDRADES, 2007).  

O TCE é definido como o resultado de uma lesão anatômica ou comprometimento 

funcional do couro cabeludo, crânio, meninges ou encéfalo, como consequência de mecanismos 

fisiopatológicos que se iniciam com o acidente e se estendem por dias ou semanas. Sendo assim, 

o TCE pode ser classificado quanto ao mecanismo em fechado ou penetrante; considerando a 

gravidade pode ser leve, moderado e grave; em relação à morfologia pode apresentar lesões 

extracranianas, fratura de crânio e lesões intracranianas (HORA; SOUSA, 2005; CARVALHO 

et al., 2007).  

Dentre as causas principais de lesão cerebral por traumatismo estão os acidentes 

automobilísticos, ciclísticos e motociclísticos; lesões físicas por quedas, agressões por arma de 

fogo e por arma branca, acidentes esportivos e atropelamentos. Vale ressaltar que o TCE 

destaca-se em termos de magnitude e, sobretudo, como causa de morte e incapacidade, 

principalmente entre jovens, e é a causa neurológica mais frequente de mortalidade e morbidade 

nos Estados Unidos da América (SOUSA, 2006).  

Estudos recentes apontam que ocorrem 1.700.000 casos de TCE por ano nos Estados 

Unidos, compreendendo 275 mil internações, 52 mil mortes, sendo que cerca de 80.000 a 

90.000 pessoas apresentam incapacidade em longo prazo por lesão cerebral (ATLS, 2014).  
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Segundo Affonseca et al. (2007), as lesões traumáticas relacionadas aos acidentes de 

trânsito constituem a maior causa de morte entre 10 e 29 anos de idade no Brasil. Na faixa etária 

entre 5 e 9 anos, representa 40% das mortes e 18% entre 1 e 4 anos, sendo o trauma de crânio 

a principal causa de mortalidade e sequelas nessas faixas etárias.  

Estudo transversal realizado com idosos pedestres internados por atropelamento, em um 

hospital público de referência em urgência de Teresina no período de 2010 e 2011, verificou 

que a região da cabeça e os membros inferiores foram as regiões corporais mais atingidas 

(28,8%), chamando a atenção o fato de que a maior parte dos óbitos ocorreu justamente entre 

as vítimas de traumatismo craniano, correspondendo a 5,5% (MORAIS et al., 2014.) 

As vítimas de TCE que não evoluem ao óbito podem apresentar deficiências e 

incapacidades temporárias ou permanentes, interferindo na capacidade do indivíduo de 

desempenhar suas funções, além de prejuízos físicos, cognitivos, comportamentais e 

emocionais, com importantes gastos reabilitacionais e maior dificuldade de reintrodução 

psicossocial e familiar (MALDAUN et al., 2002; HORA; SOUSA, 2005).  

Diante da complexidade das consequências do TCE julga-se necessário aprofundar o 

conhecimento sobre o tema para melhor planejamento e organização da sua assistência. Nesse 

sentido, o objeto deste estudo foi o perfil epidemiológico do trauma cranioencefálico em 

pacientes internados em um hospital de urgência, adotando-se como questão da investigação: 

qual o perfil epidemiológico do trauma cranioencefálico na clínica neurológica de um hospital 

de urgência? 

As vítimas de TCE que não evoluem ao óbito podem apresentar deficiências e 

incapacidades temporárias ou permanentes, interferindo na capacidade do indivíduo de 

desempenhar suas funções, além de prejuízos físicos, cognitivos, comportamentais e 

emocionais, com importantes gastos reabilitacionais e maior dificuldade de reintrodução 

psicossocial e familiar (MALDAUN et al., 2002; HORA; SOUSA, 2005).  

Diante da complexidade das consequências do TCE julga-se necessário aprofundar o 

conhecimento sobre o tema para melhor planejamento e organização da sua assistência. Nesse 

sentido, o objeto deste estudo foi o perfil epidemiológico do trauma cranioencefálico em 

pacientes internados em um hospital de urgência, adotando-se como questão da investigação: 

qual o perfil epidemiológico do trauma cranioencefálico na clínica neurológica de um hospital 

de urgência? Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar o perfil epidemiológico das 
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ocorrências de trauma cranioencefálico em pacientes internados na clínica neurológica de um 

hospital de urgência. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa que segundo Richardson 

(2009) pode ser caracterizado pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades da coleta 

de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais 

simples, como percentual, média, desvio padrão às mais complexas, como coeficiente de 

correlação e análises de regressão. Foi realizado na clínica neurológica de um hospital de 

urgência de referência, que recebe um número considerável de clientes vítimas de TCE no 

estado. A clínica neurológica do referido serviço possui seis enfermarias e mais um quarto 

privativo (isolamento), sendo quatro enfermarias masculinas com um total de vinte leitos e duas 

enfermarias femininas com um total de dez leitos.  

A amostra foi constituída por 132 pacientes que apresentavam o diagnóstico de TCE, 

internados na clínica neurológica do hospital, no período de 07 de janeiro a 07 de março de 

2015. O tamanho da amostra foi calculado usando a fórmula n = Z2 . 0,25 / E2, onde Z = valor 

crítico, E= margem de erro, para uma margem de erro de 8,5%, levando em consideração um 

grau de confiança de 95%.  

O Hospital de referência em que ocorreu o estudo permite que a coleta de dados se 

realize por um período de dois meses. Desta forma, o valor da margem de erro de 8.5% foi 

calculado com base neste período da coleta de dados. Desta forma, a população do estudo 

caracteriza-se por 132 pacientes de ambos os sexos, com idade maior ou igual a 18 anos, 

internados na clínica neurológica com diagnóstico médico de TCE, tendo manifestado sua 

aceitação verbalmente e por escrito de acordo com sua assinatura no termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), documento recomendado quando se trata de pesquisa envolvendo 

seres humanos.  

A coleta de dados foi realizada no período de Janeiro a Março de 2015 pelos 

pesquisadores, por meio de entrevistas com os pacientes e seus responsáveis, utilizando um 

formulário estruturado elaborado pelos autores deste estudo, contendo questões relativas ao 

perfil sociodemográfico do traumatizado e dados do trauma cranioencefálico. Os dados clínicos 

do trauma foram confirmados por meio de busca nos prontuários. Os dados coletados foram 
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codificados, sendo elaborado um dicionário de dados, os quais foram transcritos em um 

processo de digitação dupla utilizando-se planilhas do aplicativo Microsoft Excel. Após 

correção de erros, estes dados foram exportados e analisados no software Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS), versão 19.0, gerando-se tabelas. 

Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis, inclusive com as medidas de posição 

(média e mediana) e a medida de variabilidade (desvio padrão) para as variáveis quantitativas. Utilizou-

se o teste Qui-quadrado para analisar a relação da gravidade do trauma com as características 

sociodemográficas dos pacientes com trauma cranioencefálico, sendo o valor com p<0,05 considerado 

estatisticamente significante. 

Para atender aos critérios éticos, foram seguidas as recomendações da Resolução 

nº466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, a fim de validar a proposta da presente pesquisa 

e posterior divulgação das informações e resultados obtidos. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos 

do Centro Universitário – UNINOVAFAPI –, juntamente com a autorização da Comissão de 

Ética do Hospital de Urgência de Teresina, sendo aprovada em 19 de dezembro de 2014 sob 

PARECER 924.095 . Todo material produzido recebeu um código a fim de garantir o anonimato 

dos participantes do estudo, inclusive com cegamento dos documentos consultados. O início da 

coleta de dados deu-se após a autorização para execução do estudo pelo supracitado Comitê. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados 132 formulários de pacientes com TCE atendidos na clínica neurológica de 

um Hospital de Urgência, no período de janeiro a março de 2015. 
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Tabela 1. Distribuição dos pacientes com trauma cranioencefálico internados na clínica 

neurológica de um hospital de urgência. Teresina, 2015. 
Variáveis  Média 

(Desvio 

Padrão) 

Mediana Variação 

Observada 

Distribuição em 

categorias 

n (%) 

Faixa Etária 

(anos) 

42,5 (19,3) 

 

 

35,7 

 

 

[17; 85] 

 

 

11 – 19 

 

 

10 (7,6) 

   20 – 29 32(24,2) 

   30 – 39 29(22,0) 

   40 – 49 15 (11,4) 

   50 – 59 20 (15,2) 

   ≥ 60 26 (19,6) 

Sexo    

Feminino 

 

16 (12,1) 

   Masculino 116 (87,9) 

Estado Civil                                                                                            Solteiro             56 (42,5) 

                                                                                      Casado             63 (47,7) 

                                                                                                  Divorciado   2 (1,5) 

                                                                                                  Separado    4 (3,0) 

                                                                                                Viúvo                 7 (5,3) 

Escolaridade                                                                                            Analfabeto            13 (9,8) 

                                                                                                      Fundamental         92 (69,7) 

                                                                                      Médio               20 (15,2) 

                                                                                                   Superior                  5 (3,8) 

                                                                                                  Ignorado                2 (1,5) 

 

Renda Familiar                                                                                        Menos 1 SM  31(23,5) 

                                                                                                 1 SM                     59 (44,7) 

                                                                                                  2 SM                        31 (23,5) 

                                                                                                                3 SM                    6 (4,5) 

                                                                                                              Mais 3 SM       3 (2,3) 

                                                                                                      Ignorado                       2 (1,5) 

 

Total                                                                                                                                         132 (100) 

 

 

Verificou-se na Tabela 1 que a média de idade das vítimas de TCE foi de 42,5 anos 

(dp=19,3), mediana de 35,7 anos, com variação entre 17 e 85 anos. A maior parte dos casos foi 

observada no adulto jovem, nas faixas etárias de 20 a 29 anos, representando 24,2% e na faixa 

entre 30 a 39 anos (22%). Entretanto, chama a atenção o número de ocorrências entre os  idosos 

(19,6%). Analisando a frequência por sexo constata-se que 16 pacientes (12,1%) eram do sexo 

feminino e 116 (87,9%) do sexo masculino. Quanto ao estado civil, o número de ocorrências 

entre solteiros (42,5%) e casados (47,7%) foram aproximadas. Analisando a escolaridade, a 
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maioria possuía o ensino fundamental (69,7%). No que se refere à renda familiar dos pacientes 

em estudo, a maior parte (44,7%) possuem renda de um salário mínimo. 

 

Tabela 2. Distribuição dos pacientes com trauma cranioencefálico internados na clínica neurológica de um 

hospital de urgência, segundo o sexo, de acordo com a etiologia do trauma e o tipo de lesão. Teresina (PI), 2015. 

 Sexo  
Total 

Variáveis 
Feminino 

n (%) 

Masculino 

n (%) 

 

 n (%) 

Etiologia do trauma    

Acidente automobilístico - 6(100) 6(100) 

Acidente de bicicleta - 3(100) 3(100) 

Acidente motociclístico 5 (6,3) 74(97) 79(100) 

Acidente de trabalho - 2(100) 2(100) 

Agressão física 1(20) 4(80) 5(100) 

Atropelamento 6(50) 6(50) 12(100) 

Lesão por arma branca - 1(100) 1(100) 

Lesão por arma de fogo 1(50) 1(50) 2(100) 

Queda de altura 2(28,6) 5(71,4) 7(100) 

Queda da própria altura - 12 (100) 12(100) 

Ignorado 1(33,3) 2(66,7) 3(100) 

Tipo de lesão    

Contusão cerebral 5(41,7) 7(58,3) 12(100) 

Hematoma extradural - 29(100) 29(100) 

Hematoma subdural 3(10,7) 25(89,3) 28(100) 

Hematoma intraparenquimatoso - 2(100) 2(100) 

Hemorragia subaracnóidea 6(42,9) 8(57,1) 14(100) 

Lesão axonal difusa 1(14,3) 6(85,7) 7(100) 

Pneumoencéfalo - 10(100) 10(100) 

Mais de uma lesão - 17(100) 17(100) 

Ignorado 1(16,7) 5(83,3) 7(100) 

Outro - 7(100) 7(100) 

Total 16(12,1) 116 (87,9) 132(100) 

  

  

Quanto à causa externa que provocou o trauma, pode-se constatar na Tabela 2 que os 

acidentes motociclísticos foram à primeira causa de traumatismo (59,8%), evidenciando 

predominância nos pacientes do sexo masculino (97%), seguido da queda da própria altura 

(9,1%), também com maior incidência nos pacientes do sexo masculino (97%). No sexo 

feminino prevalece como etiologia de TCE o atropelamento (27,3%), seguido dos acidentes 
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motociclísticos (3,8%). Dentre os tipos de lesões mais evidenciadas no sexo masculino estão o 

hematoma extradural (100%) e o hematoma subdural (89,3%). Já no sexo feminino, verifica-se 

uma maior incidência de hemorragia subaracnóidea (42,9%), seguida pela contusão cerebral 

(41,7%). 

 

Tabela 3. Distribuição dos pacientes com trauma cranioencefálico internados na clínica neurológica de um 

hospital de urgência, segundo a gravidade do trauma, de acordo com o transporte pré-hospitalar, a suspeita do uso 

de álcool, a etiologia do trauma e o tipo de lesão e tratamento. Teresina, 2015. 

Variáveis  Gravidade do trauma  Total 

 Leve 

n (%) 

Moderado 

n (%) 

Grave 

n (%) 

Ignorado 

n (%) 
n (%) 

Transporte pré-hospitalar      

SAMU 25(59,5) 12(28,6) 5(11,9) - 42(100) 

Ambulância 46(58,2) 24(30,4) 8(10,1) 1(1,3) 79(100) 

Carro particular 3(33,3) 4(44,4) 1(11,1) 1(11,1) 9(100) 

Outro 2(100) - - - 2(100) 

Suspeita uso de álcool      

Sim 42(62,7) 20(29,9) 5(7,5) - 67(100) 

Não 34(52,3) 20(30,8) 9(13,8) 2(3,1) 65(100) 

Etiologia do trauma      

Acidente automobilístico 4(66,7) 2(33,3) - - 6(100) 

Acidente de bicicleta 2(66,7) - 1(33,3) - 3(100) 

Acidente motociclístico 46(58,2) 24(30,4) 9(11,4) - 79(100) 

Acidente de trabalho 1(50) - - 1(50) 2(100) 

Agressão física 4(80) - 1(20) - 5(100) 

Atropelamento 6(50) 6(50) - - 12(100) 

Lesão por arma branca 1(100) - - - 1(100) 

Lesão por arma de fogo 1(50) 1(50) - - 2(100) 

Queda de altura 4(57,1) 3(42,9) - - 7(100) 

Queda da própria altura 6(50) 3(25) 3(25) - 12(100) 

Ignorado 

 

1(33,3) 1(33,3) - 1(33,3) 3(100) 

 

 

   Tipo de lesão      

Contusão cerebral 7(58,3) 5(41,7) - - 12(100) 

Hematoma extradural 18(62,1) 6(20,7) 5(17,2) - 29(100) 

Hematoma subdural 13(46,4) 12(42,9) 1(3,6) 2(7,1) 28(100) 

Hematoma 

intraparenquimatos

o 

- 1(50) 1(50) - 2(100) 

Hemorragia subaracnoidea 11(78,6) 3(21,4) - - 14(100) 

Lesão axonal difusa 1(14,3) 4(57,1) 2(28,6) - 7(100) 

Pneumoencéfalo 8(80) 2(20) - - 10(100) 
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Mais de uma lesão 9(52,9) 3(17,6) 5(29,4) - 17(100) 

Ignorado 5(83,3) 1(16,7) - - 6(100) 

Outro 4(57,1) 3(42,9) - - 7(100) 

Tipo de tratamento      

Clínico 45(63,4) 19(26,8) 7(9,9) - 71(100) 
Cirúrgico 31(50,8) 21(34,4) 7(11,5) 2(3,3) 61(100) 
Total 76(57,6) 40(30,3) 14(10,6) 2(1,5) 132(100) 

  

 

A Tabela 3 apresenta a gravidade do trauma cranioencefálico segundo variáveis 

sociodemográficas e clínicas. Observou-se que em relação ao tipo de transporte pré- hospitalar, 

a maior parte dos pacientes foram transportados ao hospital de ambulância (59,8%), 

representando também as vítimas classificadas como mais graves. Em seguida, considerando o 

número de ocorrências, vieram àqueles atendidos pelo SAMU (31,8%).  

Em relação a suspeita do uso de álcool, os números foram semelhantes, sendo 50,8% 

afirmaram ter consumido bebida alcoólica no dia do acidente, contra 49,2% que negaram uso 

de álcool.  

Quanto à gravidade do trauma e o uso de álcool, verifica-se que os acidentados com 

TCE leves (62,7%) haviam consumido álcool. Entre aqueles classificados com TCE moderado 

observou-se número de ocorrências semelhantes, sendo que em 29,9 % contra 30,8% de 

ausência da suspeita de uso. Em contrapartida, entre aqueles com TCE grave, em 13,8% dos 

casos ocorreu ausência da suspeita de uso do álcool no dia do acidente. 

Quanto à etiologia do trauma constata-se que os acidentes motociclísticos foram 

responsáveis por 58,2% dos TCE leve, 30,4% dos moderados e 11,4% daqueles considerados 

graves. Em relação ao tipo de lesão decorrente do trauma, observa-se que o hematoma 

extradural foi o tipo de lesão mais frequente nos pacientes com TCE leve (62,1%) e grave  

(17,2%), neste último, considerando uma única lesão. Entretanto nos casos classificados  como 

moderado, a lesão de maior ocorrência foi o hematoma subdural (42,9%). 

Dos 132 pacientes incluídos na amostra, a maioria submeteu-se a tratamento clínico 

(53,8%). A partir da análise da tabela 3 pode-se inferir que, houve um aumento das ocorrências 

de pacientes com diagnóstico TCE moderado (34,4%) e grave (11,5%) submetidos a tratamento 

cirúrgico se comparado ao grupo dos pacientes que realizaram tratamento clínico. Assim, de 

acordo com a ECG, dos 132 pacientes com TCE, 57,6% apresentaram TCE leve, 30,3% tiveram 

TCE moderado e 10,6% foram classificados com TCE grave (Tabela 3).  
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Tabela 4. Distribuição dos pacientes com trauma cranioencefálico internados na clínica neurológica de um 

hospital de urgência segundo a gravidade do trauma e o perfil epidemiológico. Teresina (PI), 2015. 

 

 

Na associação entre a gravidade do trauma e as características sociodemográficas dos 

pacientes com trauma cranioencefálico internados na clínica neurológica verificou-se 

associação estatisticamente significativa em relação ao sexo com a gravidade leve (p=0,02), 

faixa etária com o TCE grave (p=0,001), estado civil com a gravidade leve (p=0,003) e 

moderado (p=0,04) e renda familiar com relação ao TCE grave (p=0,001). 

O perfil epidemiológico dos pacientes internados na clínica neurológica de um  hospital 

de urgência foi formado por indivíduos majoritariamente do sexo masculino, jovens, casados, 

vítimas de trauma por acidentes motociclísticos e queda da própria altura. A principal lesão 

 

Gravidade trauma 

 Leve  p Moderado P Grave p 

Variáveis n % value n % value n % value 

Sexo          

Feminino 13 10 0,02 3 2,3 0,65 - - - 

Masculino 63 48,5 - 37 28,5 - 14 10,8 - 

Faixa Etária 

(anos) 

         

11 a 19 6 4,6 0,15 2 1,5 0,65 2 1,5 0,001 

20-29 24 18,5 - 7 5,4 - 1 0,8 - 

30 - 39 15 11,5 - 10 7,7 - 4 3,1 - 

40-49 6 4,6 - 5 3,8 - 4 3,1 - 

50-59 13 10,0 - 5 3,8 - 1 0,8 - 

≥ 60 12 9,2 - 11 8,5 - 2 1,5 - 

Estado civil          

Solteiro 42 35,9 0,003 10 8,5 0,04 4 3,4 0,61 

Casado 30 25,6 - 23 19,7 - 8 6,8 - 

Escolaridade          

Analfabeto 7 5,5 0,52 3 2,3 0,2 2 1,6 0,61 

Ensino 

Fundamental 

51 39,8  32 25,0  8 6,3 - 

Ensino Médio 

ou Superior 

17 13,3 - 5 3,9 - 3 2,3 - 

Renda familiar          

< um SM 14 10,9 0,21 9 7,0 0,99 8 6,3 0,001 

1 SM 37 28,9 - 18 14,1 - 3 2,3 - 

≥2SM 24 18,8 - 12 9,4 - 3 2,3 - 
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encefálica apresentada por esses indivíduos foi o hematoma extradural, seguido por hematoma 

subdural. 

A prevalência de pacientes do sexo masculino (87,9%) entre as vitimas de lesões por 

causas externas neste estudo aproxima-se dos dados de outras pesquisas, que variam entre 77,8 

e 89,6%. Este dado confirma-se pela maior frequência de homens como condutores de carros e 

motocicletas (BARROS et al., 2003; CASTRO et al., 2013; MALVESTIO, SOUSA, 2008; 

SANTOS et al., 2008). 

A prevalência do TCE no sexo masculino e na faixa etária jovem pode ser explicado 

pelo fato dos homens representarem a maioria dos condutores em motocicletas, se exporem 

mais a comportamentos de risco, de imprudência e de desrespeito as normas de segurança no 

trânsito, aliados muitas vezes a um consumo excessivo de bebidas alcoólicas e drogas 

(ANDRADE et al., 2003; MELO; SILVA; MOREIRA JUNIOR, 2004). No que se refere a 

variável faixa etária, observa-se uma frequência significativa de casos entre os idosos (26%), 

apresentando resultado semelhante a pesquisa realizada por Melo; Silva e Moreira Junior 

(2004), em que foi observado uma incidência alta de TCE nos pacientes com idade ≥ 60 anos.  

Em um estudo de corte transversal realizado por Maia et al.(2013), que traçou o perfil 

clínico-epidemiológico das ocorrências de traumatismo cranioencefálico, mostrou que a 

maioria dos pacientes da amostra (55%) eram solteiros, sendo que os casados representavam 

32,5% dos pacientes. Entretanto, o nosso estudo apresentou valores convergentes quanto o 

estado civil, com predomínio de adultos casados (47,7%) e solteiros com 42,5%. 

Quanto à renda familiar, cerca de 44,7% dos pacientes referem viver com apenas 1 

salário mínimo e 69,7% possuem apenas o ensino fundamental. Estudo de Santos (2013) 

mostrou similaridade com o resultado do nosso estudo no que se refere à escolaridade, em que 

verificou-se que 65,3% cursaram o ensino fundamental, sendo inferido que as pessoas com 

condição socioeconômica mais baixa apresentam maior risco de ferimentos ocasionado por 

todas as etiologias, inclusive por acidentes de trânsito. 

No presente estudo foi constatado que a etiologia de grande parte das vítimas de TCE 

está relacionada a acidentes motociclísticos, seguido pela queda da própria altura, ambos com 

maior frequência na população de sexo masculino. Essa prevalência relacionada ao sexo 

masculino foi observada em estudo realizado em Petrolina, em que se constatou que a etiologia 

prevalente foram os acidentes motociclísticos (44,5%), seguidos por queda (22,78%) (MOURA 

et al., 2011). 



129 
 
 

 

A maior incidência de TCE no sexo masculino pode ser justificada pelo fato de que os 

adultos desse sexo costumarem ser mais imprudentes do que o sexo feminino e, dessa forma, 

acabam sofrendo mais acidentes (GAUDÊNCIO; LEÃO, 2013). Santos et al. (2013) atribuiu 

essa maior frequência devido a exposição aumentada dos indivíduos do sexo masculino a 

fatores de risco para TCE, como acidentes com veículos motorizados e à violência, uma vez 

que esses executam mais frequentemente atividades laborativas fora de suas residências e, 

consequentemente, se expõem mais as condições de risco. 

O hematoma extradural representou o primeiro tipo de lesão mais frequente em nossa 

amostra, com predominância de 100% no sexo masculino, seguido pelo hematoma subdural. 

As pesquisas realizadas por Tavares et al.(2014) e por Moura et al. (2011) ratificam também a 

maior incidência de hematoma extradural no sexo masculino, porém, outro estudo desenvolvido 

por Maia et al.(2013), mostra a hemorragia subaracnóidea traumática como o tipo de lesão de 

maior prevalência. 

Na casuística do nosso estudo, a maioria dos pacientes usou a ambulância como 

transporte pré-hospitalar, representando também o maior número de pacientes classificados 

como graves. Diante disso, pode-se inferir que esta característica pode estar relacionada ao fato 

do local de realização do estudo ser um hospital de referência do estado do Piauí, que atende 

também pacientes vítimas TCE procedentes de outros estados da região nordeste do País, os 

quais usam as ambulâncias como meio de transporte. 

Em contrapartida, em um estudo realizado por Braga et al. (2008) observou-se que 

63,2% dos pacientes foram transportados ao hospital por carro privado. Já os pacientes que 

foram transportados por ambulância do SAMU, representaram 13,2% da amostra. 

Em relação a suspeita do uso de álcool, os números foram semelhantes, a maioria dos 

estudos que analisam essa ocorrência. Segundo Braga et al.(2008), até 50% dos traumas que 

requerem atendimento hospitalar estão relacionados ao consumo de álcool. No estudo de Maia 

et al. (2013), o qual traça o perfil clínico-epidemiológico das ocorrências de TCE em um 

hospital da cidade de Barbacena, 40% dos pacientes vítimas de TCE que deram entrada no 

hospital em estudo apresentaram uso de bebida alcoólica. 

Estudo realizado por Braga et al. (2008) concluiu que a história prévia de ingestão 

alcóolica foi a única das variáveis que revelou uma associação estatisticamente significativa 

com a gravidade do TCE. Em contrapartida, em nosso estudo prevaleceu um maior número  de 

TCE graves na população que referiram não ter usado bebida alcoólica no dia do acidente 
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podendo estar relacionado ao fato de tratar-se de suspeita de uso, visto que alguns pacientes 

sentem-se receosos ou mesmo envergonhados em referir uso de álcool antes do acidente, 

mesmo sabendo da privacidade e confidencialidade dos dados da pesquisa. 

No que se refere ao tipo de lesão decorrente do trauma, observa-se que o hematoma 

extradural foi o tipo de lesão mais frequente nos pacientes com TCE leve e grave. Nos casos 

classificados como moderado, por sua vez, a lesão de maior ocorrência foi o hematoma 

subdural. Em contrapartida, no estudo realizado por Morgado e Rossi (2011), o tipo de lesão 

mais expressivo nos TCEs leve, moderado e grave foi o hematoma subgaleal. A hemorragia 

subaracnóidea apresentou-se numericamente representativa apenas no TCE grave. Vale 

destacar que, no referido estudo, foi utilizado para avaliação do tipo de lesão os achados em 

Tomografia computadoriza dos pacientes vítimas de TCE, o que difere do nosso estudo, que foi 

a partir dos dados registrados no prontuário. 

Em relação ao tratamento realizado, a maioria dos pacientes deste estudo foi submetido 

a tratamento clínico ou conservador, sendo que, o tratamento cirúrgico foi mais implementado 

nos pacientes de TCE moderado e grave. Tal achado corrobora com outro estudo em que o tipo 

de tratamento mais realizado nas vítimas de TCE foi o conservador (77,18%), justificado por 

uma maior frequência de traumas leves (MAIA et al., 2013). 

Observa-se, neste estudo, uma maior frequência de traumas leves, seguidos pelos 

moderados e graves, respectivamente, assemelhando-se a outro estudo que abordou essa 

temática, em que se verificou ocorrência de 53,4% de traumas leves; 25,7% moderados e 20,8% 

graves (MOURA et al., 2011). Porém, investigação realizada por Morgado e Rossi (2011), 

contradiz esse achado, evidenciando taxa de TCE grave de 15,6%. Portanto, superior ao número 

de TCE moderado (2,0%). 

Neste estudo verificou-se associação estatisticamente significativa entre a gravidade do 

trauma com as variáveis demográficas: sexo, faixa etária, estado civil e renda familiar. Assim, 

pode-se inferir que, na realidade estudada ser do sexo masculino e casado aumentam a 

possibilidade de ocorrência de trauma cranioencefálico leve, ser do estado civil casado aumenta 

a possibilidade de TCE moderado e ser da faixa etária entre 20 a 29 anos, com renda familiar 

de um salário mínimo, aumenta significativamente a probabilidade de ocorrência de trauma 

cranioencefálico grave. 
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CONCLUSÃO 

 

Conforme os dados coletados e analisados a partir da amostra dos 132 pacientes com 

TCE pode-se concluir que o perfil epidemiológico desta ocorrência é representado por maior 

incidência em pacientes do sexo masculino, na faixa etária entre 20 a 29 anos, casados e com 

ensino fundamental. Os acidentes motociclísticos foram a maior causa de trauma, seguidos da 

queda própria altura e dos atropelamentos, ambos com a mesma proporção. Entre os tipos de 

lesões, evidenciou-se maior representatividade de hematoma extradural e hematoma subdural. 

Quanto à gravidade do trauma, verificou-se que a maioria das ocorrências foi de casos de 

traumatismo leve e o meio de transporte mais utilizado foi à ambulância. Na maioria dos 

acidentes observou-se registro afirmativo da suspeita de uso de álcool, embora com valores 

próximos de ausência do registro dessa suspeita. O tratamento clínico foi maioria entre os 

acidentados 

Os resultados apontaram associação estatisticamente significativa entre algumas 

variáveis do perfil demográfico com a gravidade do TCE. Dessa forma, ser do sexo masculino 

e casado aumentam a possibilidade de ocorrência de trauma cranioencefálico leve, ser do estado 

civil casado aumenta a possibilidade de TCE moderado e ser da faixa etária entre 20 a 29 anos, 

com renda familiar de um salário mínimo, aumenta significativamente a probabilidade de 

ocorrência de trauma cranioencefálico grave. 

Espera-se que esses resultados possam contribuir para o conhecimento do perfil 

epidemiológico das vítimas de Traumatismo Cranioencefálico internados na clínica neurológica 

de um hospital de referência do município em urgência. Como também, possam promover 

pesquisas que ampliem o conhecimento sobre esse fenômeno, a fim de servir como panorama 

para formulação do planejamento para órgãos responsáveis sobre a prevenção de acidentes de 

trânsito. 
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