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RESUMO 

 

 

Luciana, P. Qualidade de vida relacionada à saúde e retorno ao trabalho de vítimas de 

acidentes de trânsito. 2013. 101f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

Os acidentes de trânsito representam um complexo problema de saúde pública. Os indivíduos 

com lesões e sequelas adquiridas, em decorrência deste trauma, podem ter comprometimentos 

no retorno ao trabalho e na saúde física e mental, os quais podem se refletir na qualidade de 

vida do indivíduo. Estudo de coorte longitudinal com objetivo de avaliar o retorno ao trabalho 

e o estado de saúde percebido das vítimas de acidente de trânsito, imediatamente após a alta 

hospitalar e seis meses após a hospitalização. As variáveis de interesse investigadas foram: 

mecanismo do trauma, ansiedade, depressão e capacidade funcional. A amostra foi composta 

de pacientes admitidos na Unidade de Emergência, de outubro de 2011 a outubro de 2012, 

vítimas de trauma moderado e grave por acidente de trânsito, que trabalhavam ou realizavam 

os afazeres do lar antes do trauma, maiores de 18 anos de idade e que apresentavam boas 

condições cognitivas. Os dados foram analisados utilizando os testes t Student para amostras 

pareadas, proporção e intervalo de confiança (IC) 95% correspondente, regressão linear 

múltipla e odds ratio bruto e ajustado. O nível de significância adotado para os testes 

estatísticos foi de 0,05. O grupo estudado apresentou idade média de 33 anos (Desvio-padrão 

= 12,7), 78,4% eram do sexo masculino, com baixa escolaridade. O veículo mais frequente 

nos acidentes foi a motocicleta, com predominância de acidentes nos finais de semana e no 

período noturno. As extremidades inferiores e superiores foram as regiões corporais mais 

traumatizadas. O tempo médio de permanência hospitalar foi de 11 dias (D.P.= 10,7). As 

complicações mais comuns foram as infecções nosocomiais, e 97,1% dos pacientes 

necessitaram de tratamento cirúrgico. Os participantes do estudo reportaram melhor 

percepção do estado de saúde, seis meses após a alta e houve diferença estatisticamente 

significante (p=0,01). Ao considerar as possíveis variáveis obtidas na alta hospitalar como 

preditoras para a determinação do estado geral de saúde, seis meses após a alta, os resultados 

da análise de regressão linear múltipla indicaram que apenas a medida do estado de saúde 

geral de saúde foi estatisticamente significante (p<0,001). Das vítimas de acidente de trânsito, 

52% retornaram ao trabalho seis meses após a alta hospitalar e 4,9% apresentaram mudança 

de ocupação em consequência das condições pós-traumáticas. Das variáveis coletadas na alta 

hospitalar, a ansiedade (p=0,54), a depressão (p=0,99), a alteração da capacidade funcional 

(p=0,42) e o mecanismo do trauma (p=0,51) não foram estatisticamente significantes em 

relação ao retorno ao trabalho. A avaliação da qualidade de vida aos seis meses, pós-alta 

hospitalar, pelo questionário genérico SF-36, mostrou que os indivíduos que retornaram ao 

trabalho apresentaram melhor avaliação em todos os domínios, se comparados às vítimas que 

não retornaram às atividades laborais no mesmo período. Houve associação significativa do 

retorno ao trabalho com os domínios dor, capacidade funcional, aspectos físicos, estado geral 

de saúde, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Os resultados obtidos podem 
subsidiar a prática da equipe multiprofissional na prevenção de fatores que possam afetar a 

qualidade de vida e o retorno ao trabalho. 

 

Palavras-chave: Acidentes de trânsito. Trabalho. Qualidade de vida. Reabilitação. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Luciana, P. Quality of life related to health and return to work for victims of traffic 

accidents. 2013. 101f. Thesis (Doctoral) – School of Nursing of Ribeirão Preto, University of  

São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

Traffic accidents stand for a complex problem of public health. Individuals with injuries and 

sequelae acquired as a result from this trauma can have difficulties when returning to work 

and also difficulties related to physical and mental health, which can reflect on the quality of 

the individual’s life. This longitudinal cohort study aimed to evaluate the return to work and 

the perceived health status from the traffic accident victims immediately after hospital 

discharge and six months after hospitalization. Variables of interest investigated were: 

mechanism of injury, anxiety, depression and functional capacity. Sample was constituted by 

patients admitted to an Emergency Unit, from October 2011 to October 2012, victims from 

moderate and severe trauma by traffic accident, who used to work or perform housekeeping 

activities before the trauma, over 18 years old and that presented good cognitive conditions. 

Data were analyzed using t Student tests for paired samples, proportion and confidence 

interval (IC) 95% corresponding, multiple regression analysis and calculate and adjust odds 

ratios. Level of significance adopted for the statistical tests was 0.05. Group studied showed 

average age of 33 years (Standard Deviation = 12,7), 78.4% were male, with low educational 

level. The most frequent vehicle in accidents was the motorcycle, with mainly accidents at the 

weekends and at night. Upper and lower extremities were the most traumatized body areas. 

Average time of hospital stay was 11 days (D.P. = 10.7). The most common complications 

were nosocomial infections and 97.1% of the patients needed surgical treatment. The 

participants reported improvement in the perceived health status six months after hospital 

discharge and there was statistically significant difference (p=0.01). Considering the possible 

variables obtained in hospital discharge as predicting for determining the general health 

condition, six months after discharge, results from multiple regression analysis indicated that 

only the general health condition was statistically significant (p<0.001). From the traffic 

accident victims, 52% returned to work six months after hospital discharge and 4.9% 

presented occupational changing because of post-traumatic conditions. From the variables 

collected at hospital discharge, anxiety (p=0.54), depression (p=0.99), alteration of functional 

capacity (p=0.42) and trauma mechanism (p= 0.51) were not statistically significant with the 

return to work. Evaluation by the generic questionnaire SF-36 of quality of life at six months 

after hospital discharge showed that the individuals who returned to work presented better 

evaluation in all domains if compared to the victims who did not return to work activities at 

the same period. There was significant association of the return to work with the domains of 

pain, functional capacity, physical aspects, general health condition, social and emotional 

aspects and mental health. Results obtained can support the practice of the multiprofessional 

team in preventing factors that can affect the quality of life and the return to work. 

 
Keywords: Traffic accidents. Work. Quality of life. Rehabilitation. 
 

 

  



 

RESUMEN 

 

 

Luciana, P. Calidad de vida relacionada con la salud y la vuelta al trabajo de las víctimas 

de accidentes de tráfico. 2013. 101f. Tesis (Doctorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão 

Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

Los accidentes de tránsito representan un complejo problema de salud pública. Los individuos 

con lesiones y secuelas adquiridas en consecuencia de este trauma pueden tener 

comprometimientos cuando vuelve al trabajo y en la salud física y mental, los cuales pueden 

reflejar en su calidad de vida. Estudio de corte longitudinal objetivando evaluar la vuelta al 

trabajo y el estado de salud percibido de las víctimas de accidente de tránsito inmediatamente 

después del alta hospitalaria y seis meses después de la hospitalización. Las variables de 

interés investigadas fueron: mecanismo del trauma, ansiedad, depresión y capacidad 

funcional. La amuestra fue compuesta de pacientes admitidos en la Unidad de Emergencia, de 

octubre 2011 hasta octubre 2012, víctimas de trauma moderado y grave por accidente de 

tránsito, que trabajaban o se ocupaban del hogar antes del trauma, mayores de 18 años y que 

presentasen buenas condiciones cognitivas. Los datos fueron analizados utilizando los testes t 

Student para muestras pareadas, proporción e intervalo de confianza (IC) 95% 

correspondiente, regresión linear múltipla, y odds ratio bruto y ajustado. El nivel de 

significancia adoptado para los testes estadísticos fue de 0,05. El grupo estudiado presento 

edad mediana de 33 años (Desvío padrón = 12,7%), 78,4% eran del sexo masculino, con baja 

escolaridad y renta familiar mediana de 3,8 sueldos mínimos. El vehículo más frecuente en 

los accidentes fue la motocicleta, predominantemente en los fines de semana y en el período 

nocturno. Las extremidades inferiores y superiores fueron las regiones corporales más 

traumatizadas. El tiempo mediano de permanencia hospitalaria fue de 11 días (D.P.=10,7). 

Las complicaciones más comunes fueron las infecciones nosocomiais, y 97,1% de los 

pacientes necesitaron tratamiento quirúrgico. La percepción del estado de salud presentó 

mejora de los escores, seis meses después del alta y hubo diferencia estadísticamente 

significante (p=0,01). Al considerar las posibles variables obtenidas en el alta hospitalaria 

como preditoras para la determinación del estado general de salud, seis meses después del 

alta, los resultados del análisis de regresión linear múltiple indicaron que solamente la medida 

de estado de salud general fue estadísticamente significante (p<0,001). De las víctimas de 

accidente de tránsito, 52% volvieron al trabajo seis meses después del alta hospitalario y 4,9% 

presentaron cambio de ocupación en consecuencia de las condiciones postraumáticas. De las 

variables colectadas en el alta, la ansiedad (p=0,54), depresión (p=0,99), alteración de la 

capacidad funcional (p=0,42), y mecanismo del trauma (p=0,51) no fueron estadísticamente 

significantes con el regreso al trabajo. La evaluación por el cuestionario genérico SF-36 de 

calidad de vida a los seis meses pos alta hospitalaria demostró que los individuos que 

regresaron al trabajo presentaron mejor evaluación en todos los dominios se comparados a las 

víctimas que no volvieron en el mismo período. Hubo asociación significativa del regreso al 

trabajo con los dominios dolor, capacidad funcional, aspectos físicos, estado general de salud, 
aspectos sociales, aspectos emocionales y salud mental. Los resultados obtenidos pueden 

subsidiar la práctica del equipo multiprofesional en la prevención de factores que puedan 

afectar la calidad de vida y el regreso al trabajo. 

 

Palabras clave: accidentes de tránsito; trabajo; calidad de vida; rehabilitación. 
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1 INTRODUÇÃO: EPIDEMIOLOGIA DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO 

 

 

Atualmente, o Brasil apresenta um acelerado processo de mudanças no perfil de 

mortalidade, com alterações nos perfis de causas de morte e diferenciações na incidência de 

morte entre faixas etárias distintas. As causas relacionadas às enfermidades 

infectocontagiosas, importantes até a década de 1990, começam a perder relevância, sendo 

substituídas pelas enfermidades não transmissíveis e causas externas (BRASIL, 2010). 

As causas externas, segundo definição internacional (OMS, 1996) são eventos 

violentos, como homicídios, suicídios, acidentes fatais e lesões decorrentes de 

envenenamentos, ferimentos, fraturas, queimaduras e intoxicações, agressões interpessoais, 

coletivas e acidentes. 

Os acidentes de trânsito são definidos como acontecimentos não intencionais, 

envolvendo pelo menos um veículo, motorizado ou não, que circula por uma via para trânsito 

de veículos (BRASIL, 2001). Os danos provocados por estes acidentes são classificados como 

agravos à saúde, pois repercutem na integridade física, mental e social dos indivíduos 

(BRASIL. Ministério da Saúde, 2011). 

Atualmente, esses acidentes representam um grave e complexo problema de saúde 

pública, pois acompanham o desenvolvimento econômico e tecnológico das sociedades 

modernas e podem ter implicações sociais e econômicas, uma vez que predominam em 

populações jovens e economicamente ativas, com elevado custo ao sistema de saúde e 

previdenciário, já que ocasionam um elevado número de mortes e sequelas (MAGALHÃES et 

al., 2011). 

As lesões oriundas desses acidentes causam perdas econômicas significativas para as 

vítimas, suas famílias e para o país em geral. As perdas ocorrem como resultado dos custos de 

perda de produção, cuidados com a saúde (pré-hospitalar, hospitalar, pós-hospitalar), remoção 

e translado das vítimas; danos materiais ao veículo e outros custos com danos à propriedade 

pública e privada (IPEA; DENATRAN, 2009). 

Todos os anos, acidentes de trânsito matam cerca de 1,3 milhão de pessoas em todo o 

mundo. Entre essas vítimas, 20 milhões a 50 milhões de pessoas sofrem lesões não fatais, e 

uma parte delas tem algum tipo de incapacidade. Os acidentes de trânsito são a principal 

causa de morte entre os 15 e 29 anos de idade. Embora os países em desenvolvimento 

apresentem menos da metade dos veículos do mundo, eles são os responsáveis por mais de 

90% das mortes relacionadas a acidentes de trânsito (BRASIL, 2012). 
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Diversos fatores estão associados à ocorrência de lesões e mortes no trânsito, dentre 

eles: fatores estruturais (conservação das estradas e das vias urbanas); aumento da frota de 

veículos, em especial de motocicletas; uso do álcool associado à direção veicular; falta de uso 

de equipamentos de segurança (cintos de segurança dianteiros e traseiros, capacetes, 

dispositivo de retenção para crianças, airbags e outros equipamentos) (BRASIL, 2010; OMS, 

2009). Somente 15% dos países do mundo têm leis abrangentes relativas a esses fatores de 

risco (OMS, 2012). 

As perdas anuais globais devido às lesões de vítimas não fatais são estimadas em 518 

milhões de dólares (OMS, 2009). No Brasil, os custos médios relacionados às vítimas 

envolvidas em acidentes de trânsito sem qualquer lesão estão em torno de R$ 1.040, (um mil e 

quarenta reais), o atendimento à vítima com lesões leves ou graves custa em média R$ 36.305 

(trinta e seis mil trezentos e cinco reais) e para aqueles que evoluem para óbito, o custo pode 

chegar a R$ 270.165 (duzentos e setenta mil e cento e sessenta e cinco reais) para o país, 

sendo o gasto na ordem de 24,6 bilhões de reais (IPEA; DENATRAN, 2009). 

Aproximadamente metade das vítimas (46%) que morrem, no mundo, em decorrência 

dos acidentes de trânsito são pedestres, ciclistas ou motociclistas. Homens estão mais 

propensos a se envolver em acidentes de trânsito, quando comparados com as mulheres. 

Homens com menos de 25 anos têm quase três vezes mais chances de morrer em um acidente 

de carro do que as mulheres da mesma idade (OMS, 2012). 

Após a implantação do Código de Trânsito Brasileiro, houve significativa queda das 

mortes de pedestres e um aumento da mortalidade de motociclistas. Ao se analisarem as 

mortes por acidentes de trânsito no Brasil, no período entre 1998 e 2008, constata-se que 

houve um aumento de mortes (19%) maior do que o crescimento da população no mesmo 

período (17%). Houve um aumento de 121% no número de vítimas fatais, em relação aos 

ocupantes de automóveis, e entre os condutores e passageiros de motocicletas, a mortalidade 

aumentou 700% entre 1998 e 2008 (BACCHIERI; BARROS, 2011).  

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, em 2011, o Brasil tinha uma frota de 

aproximadamente 66 milhões de veículos registrados, dos quais 57% eram automóveis, e 

26%, motocicletas (BRASIL. Ministério das Cidades, 2011). O aumento do número da frota 

de motocicletas em todo o país ocorreu devido à maior aceitação deste tipo de veículo pela 

população em geral e pela utilização das motos para entrega rápida de produtos e artigos, 

favorecendo a relação custo-benefício quando comparada a outros veículos automotores e ao 

tempo de chegada ao local de destino (BACCHIERI; BARROS, 2011; WAISELFISZ, 2011). 



Introdução |  16 

No cenário mundial, o Brasil apresenta a quinta maior taxa de mortes no trânsito, atrás 

da Índia, China, Estados Unidos e Rússia (OMS, 2009). A estimativa da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) é que, em todo o mundo, os acidentes de trânsito serão a quinta 

causa de mortalidade para 2030, o que representará 2,4 milhões de mortes por ano (OMS, 

2009). 

Considerando-se que as vítimas dos acidentes de trânsito podem apresentar lesões em 

diversas regiões corporais, as suas sequelas podem diferir de forma substancial e interferir no 

retorno às atividades produtivas dessas vítimas. Essa situação sobrecarrega o sistema de saúde 

em todos os setores assistenciais, desde o atendimento pré-hospitalar até os serviços de alta 

complexidade, pois internações prolongadas e de alto custo influenciam na reabilitação dos 

pacientes e interferem na qualidade de vida da vítima após o trauma.  

No Brasil, para minimizar esses impactos, o Ministério da Saúde preconiza o acesso à 

reabilitação dos pacientes, vítimas de traumatismo que apresentarem sequelas físicas, 

auditivas, intelectuais ou visuais, sejam elas temporárias ou permanentes, fundamentadas na 

promoção dos cuidados necessários para a melhoria da funcionalidade, por meio de medidas 

de prevenção da perda funcional, de redução do ritmo da perda funcional, da melhora ou 

recuperação da função; da compensação da função perdida (BRASIL, 2012). 

Dessa forma, ressalta-se a importância do processo de reabilitação fundamentado em 

ações integradas e multidisciplinares que incluam o atendimento na cena do acidente, 

transporte rápido e seguro das vítimas com comunicação prévia ao serviço de referência, 

adequado tratamento intra-hospitalar e uma reabilitação que integre as vítimas de trauma à 

sociedade, mantendo a sua capacidade de trabalho. 

O foco principal de interesse deste estudo é o impacto da gravidade do trauma na 

qualidade de vida relacionada à saúde e no retorno ao trabalho seis meses pós-alta hospitalar 

das vítimas de acidentes de trânsito. 

 

 

1.1 Acidentes de trânsito e retorno ao trabalho 

 

 

A capacidade de trabalho é socialmente reconhecida como norma fundamental para 

definição de normalidade, em nossa sociedade, e a sua impossibilidade traz o sentimento de 

perda da normalidade e de ausência de autonomia. Para Canguilhem (2002), o conceito de 

normalidade envolve o desempenho satisfatório de papéis sociais no contexto de vida familiar 
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e social, incluindo o trabalho e autonomia. Neste sentido, o retorno à atividades como 

trabalho, estudo, atividades domésticas e outras relevantes ao indivíduo pode contribuir para a 

recuperação de habilidades e para a manutenção das relações sociais. 

Dos estudos avaliados, poucos analisaram o retorno à produtividade de vítimas de 

trauma em geral. O mais frequente tem sido avaliar o retorno ao trabalho analisando grupos 

específicos de vítimas, tais como, aquelas que apresentam traumatismo cranioencefálico 

(SOUSA; KOIZUMI, 1999), traumas de extremidades (KEYSER-MARCUS et al., 2002) e 

traumas graves (HOLTSLAG et al., 2007). 

Após o trauma cranioencefálico, o progresso máximo no período de reabilitação 

ocorre nos três primeiros meses e este progresso pode perdurar por meses ou anos (BARNES, 

1999). Estima-se que, um ano após o trauma, a maioria das vítimas já retornou às suas 

atividades produtivas (MICHAELS et al., 2000). 

A maioria dos estudos mostra que vítimas de traumas múltiplos retornam às atividades 

laborais e que as taxas de retorno ao trabalho variam entre 60 e 90%, no primeiro e segundo 

ano após o trauma (MICHAELS et al., 2000; MAYOU; BRYANT, 2002; MEERDING et al., 

2004). O retorno à produtividade é uma das metas da reabilitação e é, particularmente, 

relevante quando se examina o impacto econômico individual e social do trauma 

(HOLTSLAG et al., 2007; LIVINGSTON et al., 2009; SOBERG et al., 2010). 

Muitos fatores podem influenciar na capacidade de retorno ao trabalho. Vários autores 

encontraram associações entre a capacidade do indivíduo de voltar às atividades anteriores e 

características sociodemográficas como idade, etnia, nível de escolaridade, tipo de ocupação, 

função prévia exercida, renda antes do trauma e gravidade do trauma (NEUGEBAUER et al., 

2002; LANGE et al., 2007; SOBERG et al., 2010). O retorno às atividades laborais também 

depende da participação do indivíduo em programas de reabilitação e do apoio social que o 

indivíduo recebe. 

Soberg et al. (2010) analisaram o retorno ao trabalho e mostraram que quase metade 

dos participantes retornou às suas atividades. Em geral, os pacientes que voltaram ao trabalho 

apresentavam melhores condições físicas e psicológicas do que as vítimas que não retomaram 

o trabalho. Ter ensino superior, apresentar melhor função física, social e cognitiva foram 

considerados preditores estatisticamente significantes do retorno ao trabalho.  

Ebel et al. (2004) avaliaram o impacto do tipo de lesão no retorno ao trabalho em 

vítimas de acidentes de trânsito, com idades entre 18 e 65 anos, e verificaram que 30,1% das 

vítimas foram afastados do trabalho por um ou mais dias, com uma média de 28 dias(IC 15.8 

- 40.1) de trabalho perdidos. 
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Em um estudo realizado no Canadá, com vítimas de acidente automobilístico 

associado a lesões cervicais, após colisões traseiras, a maioria das pessoas que trabalhava 

antes do acidente retornou ao trabalho, numa fase inicial; as vítimas se ausentaram das 

atividades laborais por 6,6 dias em média. No entanto, após seis meses, 36% das vítimas 

modificaram suas atividades de trabalho e muitos de seus sintomas como dor, rigidez do 

pescoço, dores de cabeça, dificuldade para dormir, dormência ou fraqueza nas extremidades 

superiores, tonturas e problemas visuais permaneceram por intervalos prolongados (BRISON; 

HARTLING; PICKETT, 2000). 

Matthews (2005), em estudo sobre o potencial de trabalho em sobreviventes de 

acidentes rodoviários, identificou barreiras específicas para o retorno ao trabalho para esses 

pacientes, dentre elas: altos níveis de depressão, diminuição da capacidade de gerenciamento 

do tempo e preocupação exagerada com as lesões físicas. 

Vles et al. (2005) relataram que, um ano após o trauma, 33% dos sobreviventes 

apresentaram mudança de trabalho ou de atividades de vida diária. Um grupo na Holanda 

relatou o regresso ao trabalho de 87% dos participantes do estudo (POST; VAN DER SLUIS; 

TEN DUIS, 2006). No entanto, 29% deles tinham mudado suas atividades de trabalho devido 

às sequelas, 45% dos pacientes declararam algum tipo de incapacidade, e apenas 10% 

receberam benefícios por incapacidade após lesão. 

Foram encontrados vários estudos que associaram a ausência prolongada do trabalho 

com a dor crônica (BRISON; HARTLING; PICKETT, 2000; ADAMS et al., 2007; 

ROSENFELD; HAY, 2008). Esse sintoma afeta o estado geral de saúde e o bem-estar 

psicológico, social e econômico da população. (BRISON; HARTLING; PICKETT, 2000; 

ADAMS et al., 2007; ROSENFELD; HAY, 2008). 

Um estudo recente, realizado com pacientes admitidos em um centro de trauma na 

Austrália, mostrou que a taxa de retorno ao trabalho foi de aproximadamente 90%, oito meses 

após o trauma (FITZHARRIS; BOWMAN; LUDLOW, 2010). Porém, 44% dos pacientes que 

regressaram ao trabalho mudaram suas atividades laborais. Além disso, os resultados 

mostraram que as lesões de membros inferiores foram associadas à menor taxa de retorno ao 

trabalho. 

Na Austrália, 5.970 vítimas de acidente foram avaliadas no que tange à volta ao 

trabalho, sendo que 59% necessitaram de internação, e, destas, 15% permaneceram internadas 

por mais de uma semana. As incapacidades para o trabalho, em longo prazo, foram comuns, e 

32% de lesões resultaram em incapacidade para o trabalho em períodos superiores a seis 

meses, após o acidente. A duração da incapacidade para o trabalho aumentou 
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significativamente com o tempo de permanência no hospital. Os fatores associados à 

incapacidade de trabalho foram: tempo de internação hospitalar maior que sete dias, sexo 

feminino, idade superior a 35 anos e utilização de opioides (BERECKI-GISOLF; COLLIE; 

McCLURE, 2013). 

A seguir, será abordada a associação entre os fatores de risco descritos na literatura e o 

retorno ao trabalho. 

 

 

1.2 Gravidade do trauma 

 

 

A assistência às vítimas de acidente de trânsito requer ações integradas e 

multidisciplinares em todos os níveis de atenção à saúde, com monitoramento dos eventos 

relacionados ao cuidado e à evolução do paciente, desde o atendimento pré-hospitalar até a 

fase de reabilitação. Com o objetivo de documentar as características epidemiológicas do 

trauma e avaliar os resultados do processo assistencial, a Associação Médica Americana e a 

Associação Americana de Medicina Automotiva criaram os índices de gravidade do trauma. 

Quantificados por escores numéricos que variam de acordo com as lesões resultantes do 

traumatismo, esses índices permitem a avaliação do estado clínico do paciente, a 

uniformização da linguagem do trauma e a realização de estudos clínico-epidemiológicos 

(NOGUEIRA et al., 2008).  

Os índices de gravidade do trauma são sistemas de pontuação criados para avaliar as 

alterações fisiológicas, a gravidade das lesões anatômicas e a probabilidade de sobrevida dos 

pacientes politraumatizados. Podem ser classificados em três tipos: fisiológico, quando 

avaliados os parâmetros das funções vitais do paciente; anatômico, quando avaliadas as lesões 

provocadas nos vários segmentos do corpo; e mistos que associam o índice fisiológico ao 

índice anatômico. 

Em 1971, a Associação Médica Americana em conjunção coma Associação Americana de 

Medicina Automotiva publicaram o primeiro método de avaliação da gravidade do trauma, o 

Abbreviated  Injury  Scale (AIS). Esse índice apresentava como objetivo principal desenvolver 

um sistema para classificar e comparar as lesões causadas pelos acidentes automotivos e 

simultaneamente padronizar os diversos tipos de lesões ocorridas (RATING, 1971). 

Várias revisões do AIS foram realizadas com o objetivo de aprimorar a descrição original. 

Esse índice é utilizado mundialmente para coleta de dados referentes às lesões corporais e se 
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tornou a base para uma série de escalas de gravidade tais como: Injury Severity Score (ISS), New 

Injury Severity Score (NISS), Trauma Score – Injury Severity Score (TRISS). 

Atualmente, o AIS é apresentado sob a forma de manual no qual as lesões são listadas 

pelo tipo, localização e gravidade. São consideradas nove regiões corporais: cabeça, face, 

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

externa. A gravidade das lesões traumáticas é classificada por uma escala de seis pontos: 1- 

leve, 2- moderada, 3- grave sem risco de morte, 4- grave com risco de morte, 5- crítica, 

sobrevivência incerta, 6- quase sempre fatal (AAAM, 2008). 

A partir da validação numérica das lesões em pacientes acometidos em diversos 

segmentos corpóreos, foi proposto o ISS. O ISS avalia a gravidade do trauma em pacientes 

com múltiplas lesões. Foi criado por Baker e colaboradores em 1974 (BAKER et al., 1974). O 

cálculo do ISS consiste em identificar as lesões mais graves de três diferentes regiões 

corporais, identificando a gravidade do paciente e possibilitando a sua estratificação. Quanto 

maior o valor do escore, maior é a gravidade do paciente e, consequentemente, maior a 

probabilidade de morte. Entretanto, esse índice subestima a gravidade do trauma, pois 

considera apenas a lesão mais grave por região corpórea atingida, ignorando a segunda lesão 

mais grave que, muitas vezes, se encontra no mesmo segmento corpóreo da primeira. O ISS 

foi considerado “padrão-ouro” por mais de 20 anos na classificação da gravidade de vítimas 

de trauma.  Porém, foi modificado no ano de 1997 para corrigir sua propensão em subestimar 

a gravidade do trauma, dando origem ao New Injury Severity Score (NISS) que utiliza no 

cálculo as três lesões mais graves, independentemente da região corporal (OSLER; BAKER; 

LONG, 1997). 

Estudos que compararam o ISS e NISS são conflitantes. Alguns são favoráveis à nova 

versão do instrumento, para prever a mortalidade das vítimas, especialmente quando 

confrontados com variáveis que caracterizam as consequências do trauma como: 

sobrevivência após o trauma, tempo de internação hospitalar, permanência em Unidade de 

Terapia Intensiva e complicações relacionadas à internação hospitalar (sepse, falência 

múltipla de órgãos, infecção nosocomial e complicações pós-operatórias), além das 

complicações pós-trauma, capacidade funcional e deficiência física depois da alta hospitalar 

(NOGUEIRA et al., 2008; HONARMAND; SAFAVI, 2008). Outros autores afirmam que não 

existe diferença significativa entre os índices (MATEWSKI; SZYMKOWIAK; BILINSKI, 

2008; QUALE et al., 2009; NOGUEIRA; SOUZA; DOMINGUES, 2009). 

Em Roma, em estudo conduzido com 844 vítimas de trauma torácico e lesões torácicas 

e abdominais concomitantes, com um Índice de Gravidade da Lesão (ISS) maior que 15, 
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constatou-se que o NISS tinha maior precisão na avaliação de lesões predominantemente 

torácicas, enquanto o ISS apresenta maior precisão na avaliação de pacientes com lesões que 

afetam mais de uma região do corpo (COSTA et al., 2010). 

Paralelamente ao desenvolvimento das escalas anatômicas, desenvolveram-se os 

índices fisiológicos que avaliam a resposta orgânica ao trauma, medida principalmente por 

intermédio dos sinais vitais. Entre os índices mais utilizados está o Revised Trauma Score 

(RTS) que considera as funções circulatória, respiratória e do sistema nervoso central. O RTS 

pode ser aplicado no local do acidente para triagem pré-hospitalar (RTS-triagem), ou utilizado 

no momento da admissão hospitalar como medida de avaliação de probabilidade de sobrevida. 

Seu escore varia de 0 a 7,8408, sendo escores mais altos associados à maior probabilidade de 

sobrevida (GENNARI, 2000). 

Com a combinação de índices fisiológicos e anatômicos, surgiram os índices mistos. 

Na década de 1980, estudos clínicos com a análise de várias associações estatísticas 

permitiram a criação de um método que quantifica a probabilidade de sobrevida, o TRISS. O 

TRISS é um instrumento que determina a probabilidade de mortes evitáveis, devendo, para 

isso, ser realizada uma revisão sistemática de prontuários (SHANTI et al., 2003). Para o seu 

cálculo, são necessários o índice anatômico ISS, o índice fisiológico RTS, o mecanismo de 

trauma (contuso ou penetrante) e a idade do paciente traumatizado. As mortes inevitáveis 

apresentam uma probabilidade de sobrevida menor que 0.25, por serem consequência de 

lesões anatômicas consideradas de sobrevivência impossível, mesmo recebendo o tratamento 

adequado e rápido. As mortes potencialmente evitáveis compreendem a probabilidade de 

sobrevida entre 0.25 e 0.5 e são lesões anatômicas compreendidas como muito graves, mas 

com sobrevivência possível com condições ótimas de atendimento. As mortes evitáveis 

possuem probabilidade de sobrevida maior que 0.5 vistas como de sobrevida possível 

(SHACKFORD et al., l987). 

Ressalta-se que a incidência de mortes nos acidentes é mais elevada imediatamente 

após o trauma e está relacionada às alterações físicas e permanece relativamente elevada, 

durante várias horas depois, devido às alterações respiratórias, hemorrágicas e outras 

alterações agudas fisiológicas, enquanto as mortes tardias podem resultar da má perfusão 

tecidual, sepse ou falência de múltiplos órgãos e sistemas (PEREIRA JÚNIOR et al., 

1999;CLARK et al., 2012). 

Alguns fatores podem interferir na implementação dos sistemas de pontuação, dentre 

elas: ausência de registros confiáveis para coleta dos itens utilizados; as condições fisiológicas 

dos pacientes podem facilmente se deteriorar antes da admissão em Unidade de Emergência 
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devido à falta de atendimento pré-hospitalar de qualidade, aumentando significativamente a 

mortalidade, tempo entre a ocorrência do trauma e a admissão do paciente no hospital; atraso 

na internação de um paciente gravemente ferido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 

doenças subjacentes, prévias ao trauma (GABBE; CAMERON; WOLFE, 2004; NOGUEIRA 

et al., 2008; COSTA et al., 2010). 

Diante do exposto, os índices que avaliam a gravidade do trauma são essenciais para 

compreender a epidemiologia deste, a qualidade e os resultados de cuidados que envolvem o 

atendimento pré e intra-hospitalar. Neste estudo, foram utilizados o AIS, NISS, TRISS e o RTS. 

 

 

1.3 Qualidade de vida e estado de saúde percebido das vítimas de acidente de trânsito 

 

 

O termo qualidade de vida (QV) surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, e seu 

conceito estava fundamentado em concepções sociológicas e em aspectos objetivos de sua 

avaliação como a quantificação dos bens de consumo (ALBRECHT; FITZPATRICK, 1994). 

A partir da década de 1990, a medida de qualidade de vida passou a ser utilizada na avaliação 

de saúde em uma perspectiva social e individual (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 

2003). Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida é "a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos 

quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (THE 

WHOQOL GROUP, 1994, p. 1). Para Minayo, Hartz, e Buss (2000), a qualidade de vida é 

uma noção eminentemente humana, que envolve conhecimentos, experiências e valores de 

indivíduos e coletividades em diversas épocas, espaços e histórias, representando uma 

construção social. 

Qualidade de vida é um importante indicador do impacto físico e psicossocial que as 

condições crônicas trazem para as pessoas. Para Meneguin (2001), é importante avaliar a 

qualidade de vida considerando o impacto da doença e das propostas terapêuticas sobre a 

percepção das pessoas com condições crônicas. Os indivíduos que apresentam alguma 

incapacidade relacionada às condições crônicas revelam sentimentos de desesperança 

relacionados a desordens psiquiátricas, à vulnerabilidade emocional, a alterações psicossociais 

e ao medo da morte (GILL, 2004). 

Nas últimas décadas, outra tendência quanto ao conceito do termo QV começou a ter 

destaque: a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS). Este termo tem sido utilizado 
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como sinônimo de estado de saúde percebido pelo indivíduo e pode ser definido como: o 

quanto o bem-estar físico, emocional ou social é afetado por uma enfermidade e quanto os 

sintomas interferem no cotidiano dos indivíduos (FAYERS; MACHIN, 2007; LEAL et al., 

2009). Neste estudo adotou-se a definição de estado de saúde percebido utilizada por Fayers e 

Machin (2007) e Leal et al. (2009). 

Atualmente, há consenso referente a três aspectos relevantes do conceito de QV: 

subjetividade, que descreve a percepção das pessoas sobre o seu estado de saúde; a 

multidimensionalidade, que diz respeito às dimensões de bem-estar físico, funcional, 

emocional, familiar, atividades sociais, satisfação com trabalho e sexualidade; e a percepção 

de áreas positivas como mobilidade, autonomia e desempenho social de atividades, e a 

percepção de áreas negativas como dor que contribui na desvalorização deste conceito (LEAL 

et al., 2009; OLIVEIRA-CARDOSO et al., 2009). 

A mensuração da QVRS é realizada pela utilização de instrumentos que podem ser 

classificados como específicos ou genéricos, sendo necessário que estes apresentem 

propriedades psicométricas como validade, confiabilidade e sensibilidade às alterações no 

estado de saúde (PILATTI; PEDROSO; GUTIERREZ, 2010). 

Os instrumentos específicos são direcionados a uma patologia ou população específica 

sendo mais sensíveis às mudanças relacionadas à avaliação da QVRS dentro daquela população 

(MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; FAYERS; MACHIN, 2007). Os instrumentos genéricos são 

desenvolvidos para avaliar o impacto de uma doença sobre a vida da população em geral. 

Atualmente, um dos instrumentos mais utilizados mundialmente para avaliação da qualidade de 

vida no trauma é o Medical Outcome Study 36 Item Short Form Health Survey (SF-36). 

Considerando-se que o trauma pode afetar todas as partes do corpo e que as suas 

sequelas podem diferir de forma substancial, há um interesse crescente de pesquisadores pela 

investigação do impacto produzido na qualidade de vida destas pessoas. Nesse sentido, a 

qualidade de vida é um indicador do processo de recuperação pós-trauma já que, as sequelas 

decorrentes dos acidentes de trânsito causam impacto negativo na vida do indivíduo e podem 

levar à diminuição da capacidade funcional e da capacidade de trabalho, com alteração na 

renda familiar, interrupção das atividades sociais e comprometimento da vida sexual 

(ANDERSSON; DAHLBÄCK; BUNKETORP, 2005). 

A qualidade de vida de pacientes que sofreram acidentes automobilísticos é 

influenciada por fatores como: gravidade do trauma, idade, etnicidade e tempo decorrido 

desde o trauma (O’NEILL et al., 1998; VIEMERÖ; KRAUSE, 1998). Além desses fatores, 

devem-se enfatizar a função social, os aspectos da vida familiar (apoio social) e o acesso ao 
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emprego como fatores determinantes da qualidade de vida em pacientes vítimas de trauma 

(HOLOSKO; HUEGE, 1989; SMITH; MAGIL-EVANS; BRINTNELL, 1998). 

Demiral et al. (2006) avaliaram a QVRS das vítimas de acidente de trânsito, utilizando 

o SF-36 e identificaram que a saúde física está mais estreitamente relacionada à idade e ao 

sexo da pessoa e os fatores de risco social estão associados a pacientes de baixa renda. 

No estudo de Ulvik et al. (2008), após o trauma, as vítimas apresentaram relato de dor, 

alterações nas atividades diárias, redução da mobilidade, ansiedade, depressão e limitações 

físicas, e 74% dos participantes apresentaram redução na QVRS medida pelo EuroQol 5-D. 

Mais de dois anos após a lesão, 74% das vítimas relataram QVRS prejudicada, mas apenas 

16% tinham problemas graves. A maioria (58%) ainda apresentava dor, indicando que o 

manejo da dor é um fator fundamental na melhoria dos resultados a longo prazo após trauma 

grave. As mulheres tiveram mais ansiedade e depressão do que os homens no período entre 

dois e cinco anos após o trauma. A gravidade do trauma teve associação estatisticamente 

significante com o nível de QVRS, enquanto a idade não foi significante. 

Segundo Steel et al. (2010), estudos que analisam a qualidade de vida e o impacto do 

trauma em pacientes com múltiplas lesões apresentam limitações, pois frequentemente 

avaliam a presença de fatores que predispõem à pior qualidade de vida no momento da lesão. 

Estudos longitudinais destes pacientes e análise que inclua o impacto das incapacidades 

decorrentes do trauma são necessários. 

Para Littleton et al. (2011), a mortalidade e as complicações são importantes variáveis 

na evolução clínica e no aperfeiçoamento do cuidado que tem marcado o declínio da 

mortalidade desses pacientes. Para as vítimas de trauma, é importante considerar o impacto 

das incapacidades físicas e dos transtornos psiquiátricos como a ocorrência de estresse pós-

traumático e a depressão na qualidade de vida (GUDMUNDSDOTTIR et al., 2004; 

MATSUOKA et al., 2009). 

Overgaard, Hoyer e Christensen (2011) avaliaram 322 vítimas de um centro de trauma 

da Dinamarca e mostraram que, entre seis e nove anos após traumas graves, as complicações 

físicas decorrentes do trauma, o tempo de internação, a dor e a realização de procedimento 

cirúrgico apresentaram influência negativa na avaliação da qualidade de vida desses 

pacientes. Alguns fatores como lesões neurológicas, lesões leves de extremidade e admissão 

em Unidade de Terapia Intensiva não influenciaram a avaliação de QVRS, medida pelo SF-

36, deste grupo. 

Na Alemanha, entre janeiro de 2000 e dezembro de 2005, 1.435 pacientes com 

politraumatismo foram hospitalizados no Centro de Trauma Murnau, dos quais 88 vítimas de 
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acidentes automobilísticos sofreram trauma grave com ISS maior ou igual a 50. A mortalidade foi 

de 36%, 41% das vítimas apresentaram características típicas de um transtorno de estresse pós-

traumático após 18 a 78 meses do trauma. Mais da metade dos pacientes apresentou alguma 

sequela física. Para estas vítimas, a dor e as alterações psicológicas após o trauma, foram 

determinantes de uma qualidade de vida ruim (WURM et al., 2012). 

No Brasil, com relação aos acidentes de trânsito, estudos que avaliam a qualidade das 

vítimas são escassos e direcionados a lesões específicas, como trauma raquimedular ou 

ocupantes de motocicletas (BACCHIERI; BARROS, 2011; DINIZ et al., 2012). 

Em estudo realizado com vítimas de acidente de trânsito que apresentavam lesão medular, 

observou-se que as complicações secundárias à lesão medular (distúrbios urinários, espasticidade 

e síndromes dolorosas, úlceras por pressão, distúrbios intestinais e alterações psicológicas) 

comprometeram a qualidade de vida e a independência funcional (DINIZ et al., 2012). 

Em relação à qualidade de vida dos motociclistas, vítimas de acidentes de trânsito, 

residentes em Maringá, entre nove meses e um ano após o trauma, a média obtida nos 

diferentes domínios do SF-36 mostrou valores similares nas vítimas com e sem traumatismo 

cranioencefálico (OLIVEIRA; SOUZA, 2003). 

É importante a realização de estudos longitudinais que incluam aspectos relacionados 

à melhora do funcionamento físico e indicadores sociais de resultados da reabilitação, além de 

fatores sociodemográficos, causa da lesão, gravidade do trauma, presença de intervenções 

cirúrgicas e tempo de permanência no hospital. 

 

 

1.4 Capacidade funcional das vítimas de acidente de trânsito 

 

 

As alterações da capacidade funcional são foco de atenção nos estudos direcionados às 

vítimas de acidente automobilístico. Nos traumas graves, minimizar o comprometimento 

funcional e as limitações nas atividades de vida diária consiste em uma meta direcionada para 

a alta hospitalar (VAN DER SCHAAF et al., 2008). O termo funcionalidade refere-se à 

capacidade de gerenciamento da própria vida e um dos objetivos da reabilitação é avaliar o 

grau de autonomia e independência para realização das atividades básicas de vida diária como 

comer, tomar banho e avaliar a mobilidade; além das atividades mais complexas, como 

realizar compras, gerenciamento financeiro, limpeza da casa e uso de transporte (COHEN; 

MARINO, 2000). 
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A capacidade funcional pode ser compreendida como a capacidade de executar 

atividades cotidianas dentro de um padrão de normalidade. O comprometimento da 

capacidade de executar atividades cotidianas é uma das formas de limitação da capacidade 

funcional do indivíduo (PERRACINI; FLÓ, 2009). 

Atualmente, um dos desafios para os profissionais da saúde que lidam com os 

pacientes com lesões múltiplas é a compreensão da complexidade deste problema e a 

comunicação entre os membros da equipe multidisciplinar envolvida no processo de 

reabilitação. Assim, alguns modelos de classificação de incapacidades foram propostos, a fim 

de nortear as discussões e pesquisas sobre a funcionalidade e incapacidade. 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) foi 

aprovada, em 2001, pela Organização Mundial de Saúde com o objetivo de padronizar uma 

linguagem comum aos profissionais de saúde e aos usuários, além de fornecer um modelo para a 

descrição tanto dos componentes de saúde como dos aspectos relacionados à incapacidade (OMS; 

OPAS, 2003). A CIF fundamenta-se em um modelo que prioriza a funcionalidade como 

componente da saúde e considera o ambiente como facilitador ou barreira para o desenvolvimento 

das tarefas e funções, propondo uma abordagem multiprofissional com foco nos aspectos 

biopsicossociais (OMS; OPAS, 2003). Essa classificação inclui o conceito de “funcionalidade” 

que engloba todas as funções do corpo e a capacidade do indivíduo de realizar atividades e tarefas 

relevantes da rotina diária, bem como sua participação na sociedade. Similarmente, o termo 

“incapacidade” abrange as diversas manifestações de uma doença, como: limitação nas funções 

do corpo, dificuldades no desempenho de atividades cotidianas e desvantagens na interação do 

indivíduo com a sociedade. O enfoque principal da CIF é a influência dos fatores contextuais 

(ambientais e pessoais) e seus impactos, tanto positivos quanto negativos, nas três dimensões das 

condições de saúde: estrutura e função do corpo, atividade e participação social (OMS; OPAS, 

2003). Entende-se que esses três aspectos estão entrelaçados e não podem ser analisados 

dissociados da cultura. 

Em estudo realizado com vítimas de acidente de trânsito que apresentavam 

amputações de membros inferiores, observou-se que todas estas vítimas, após adaptação 

protética, permaneceram com queixas funcionais como: andar em solo irregular; andar por 

longas distâncias e subir degraus. Essas dificuldades funcionais limitam a capacidade de 

atender às demandas do dia a dia, e a aquisição da prótese não foi avaliada como sinônimo de 

independência (DORNELAS, 2011). 

Para Rabeh e Caliri (2010), indivíduos que sofrem lesão espinhal necessitam de acesso 

precoce aos serviços de reabilitação com o objetivo de melhorar a funcionalidade e prevenir 
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complicações que aumentam a morbidade e mortalidade, já que essas vítimas apresentaram 

maior dependência no período até 12 meses pós-lesão, quando comparados com os indivíduos 

com tempo pós-lesão acima de 13 meses. 

Em estudo observacional no município de Ribeirão Preto, realizado com indivíduos 

adultos que sofreram lesão de medula espinhal após acidente de trânsito ou queda, o trauma 

causou maior impacto no domínio motor, com diminuição da capacidade funcional nas 

diferentes atividades em indivíduos com lesão cervical. Houve aumento dos níveis de 

dependência com o progresso do tempo pós-lesão, independente da participação em programa 

de reabilitação (RABEH; CALIRI; HAAS, 2009). 

 

 

1.5 Ansiedade e depressão 

 

 

Os acidentes de trânsito são percebidos pelas vítimas como um evento estressor que 

ameaça a vida, que causa impacto extremo e desencadeia respostas de medo intenso, podendo 

culminar com as seguintes perturbações: ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-

traumático (TEPT) e depressão (MAYOU; BRYANT; EHLERS, 2001). 

Vários fatores podem influenciar na ocorrência dessas alterações ligadas aos acidentes 

de trânsito, dentre elas: reações agudas de estresse; o momento em que o acidente ocorre na 

vida do indivíduo, a gravidade do acidente e as circunstâncias do resgate; a mobilização de 

estratégias de enfrentamento (coping), senso de autoeficácia, sentimentos de esperança e o 

apoio social (PIRES; MAIA, 2006). 

A ansiedade é um fenômeno desencadeado por alguma situação ameaçadora e 

caracterizado por sentimentos subjetivos de tensão, nervosismo e preocupação (ALLEN; 

LEONARD; SWEDO, 1995; BARROS et al., 2003). É uma experiência subjetiva associada a 

manifestações de sintomas corporais como: alterações psicológicas (apreensão, alerta, 

inquietude, dificuldade de concentração e de conciliação do sono), perturbações somáticas 

(alterações cardiorrespiratórias e gastrointestinais, e tensão muscular) (ALLEN; LEONARD; 

SWEDO, 1995; BARROS et al., 2003). É uma experiência individual que acompanha as 

pessoas no processo existencial. É esperada uma elevação dos níveis de ansiedade na 

iminência de um sofrimento físico e/ou mental que não possa ser ignorado ou dominado 

(BARROS et al., 2003). 
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Nesse contexto, a ansiedade passa a ser considerada patológica quando é exagerada ou 

qualitativamente diversa do que se espera em relação ao comportamento do indivíduo de uma 

certa faixa etária, e interfere na qualidade de vida, no conforto emocional e no desempenho 

das atividades diárias (ALLEN; LEONARD; SWEDO, 1995). Assim, a ansiedade tem função 

adaptativa já que mobiliza recursos individuais para enfrentamento das demandas diárias 

(CHAVES; CADE, 2004). 

A depressão é um transtorno de humor caracterizado por lentidão dos processos 

psíquicos, humor depressivo e/ou irritável, desânimo, cansaço, incapacidade de sentir alegria, 

apatia ou agitação psicomotora, perda ou aumento de peso, e perda da capacidade de planejar 

o futuro. Esses sintomas podem ter duração variável e intensidades diferentes (BRUNNER; 

SUDDARTH, 2009; LOPEZ et al., 2011). 

O TEPT manifesta-se após um evento estressante de curta ou longa duração; seus 

sintomas causam sofrimento significativo em diversas áreas de funcionamento, como 

isolamento social e embotamento afetivo com dificuldades em expressar emoções e 

sentimentos. Além disso, sua sintomatologia está associada às comorbidades psiquiátricas, 

como os transtornos de ansiedade e depressão (JONES; GRIFFITHS, 2007; SBARDELLOTO 

et al., 2011). 

Em consequência desse evento, as pessoas podem apresentar: recordações aflitivas 

recorrentes e intrusivas do evento, pensamentos de evitação associados ao trauma; 

incapacidade de lembrar algum aspecto importante do trauma; e sentimento de distanciamento 

das outras pessoas; dificuldade em conciliar ou manter o sono, irritabilidade ou surtos de 

raiva, dificuldade em se concentrar, hipervigilância e resposta de sobressalto exagerada 

(JONES; GRIFFITHS, 2007). 

Os acidentes de trânsito apresentam um alto impacto psicológico nos sobreviventes 

muitas vezes associado a problemas de adaptação às comorbidades e psicopatologias. Estima-

se que aproximadamente 24% das vítimas procuram atendimento médico, pois desenvolvem o 

transtorno de estresse pós-traumático, sendo que, destes, 40% apresentam depressão 

(BLANCHARD; VEAZEY, 2001). 

Para Hodgson e Webster (2011), pacientes com história prévia de alterações 

emocionais apresentam mais depressão e maior risco de desenvolver o transtorno de estresse 

pós-traumático. Além disso, a gravidade do acidente e o medo são mediadores importantes 

tanto do TEPT quanto da depressão. 

Alguns estudos encontraram fatores de maior vulnerabilidade para o desenvolvimento 

de ansiedade e depressão depois do acidente de trânsito entre as características pregressas ao 
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trauma, tais como problemas emocionais, incluindo transtornos afetivos e de ansiedade 

(LITTLETON et al., 2011; KLEIM; EHLERS; GLUCKSMAN, 2007; BLANCHARD; 

VEAZEY, 2001; URSANO et al., 1999). Além disso, a gravidade do acidente e a gravidade 

da lesão influenciam a longo prazo o desenvolvimento dessas comorbidades (KEANE; 

MARSHALL; TAFT, 2006; WITTMANN; MOERGELI; SCHNYDER, 2006). Outras 

características psicológicas peritraumáticas, como o medo de morrer e a dissociação, também 

foram identificadas como fatores de risco para ansiedade e depressão (MURRAY; EHLERS; 

MAYOU, 2002; HODGSON; WEBSTER, 2011; LITTLETON et al., 2011). 

No Brasil, não existem estudos sobre o transtorno de estresse pós-traumático 

decorrente de acidentes de trânsito. Assim, ainda faltam estatísticas que permitam avaliar a 

real extensão do problema, bem como outras informações que possam embasar mais 

fortemente políticas públicas. 

 

 

1.6 Hipóteses a serem testadas neste estudo 

 

 

Considerando a revisão de literatura, estabelecem-se as seguintes hipóteses: 

a) As vítimas de acidente de trânsito apresentam melhor estado de saúde 

após seis meses da alta hospitalar, quando comparado ao momento da 

alta. 

b) O estado geral de saúde (medido por uma Escala Visual Analógica) aos 

seis meses pós-alta hospitalar de vítimas de acidente de trânsito está 

associado às variáveis: mecanismo do trauma, estado geral de saúde, 

capacidade funcional, ansiedade e depressão medidos no momento da 

alta hospitalar. 

c) O retorno ao trabalho dentro de seis meses após a alta hospitalar de 

vítimas de acidente de trânsito está associado às variáveis: mecanismo 

do trauma, e estado geral de saúde, capacidade funcional, ansiedade e 

depressão medidos no momento da alta hospitalar. 

d) As vítimas de acidente de trânsito que retornaram ao trabalho dentro de 

seis meses apresentam melhor avaliação do estado de saúde percebido 

(SF-36), quando comparadas às que não retornaram nesse período. 
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2 OBJETIVO 

 

 

a) Comparar o estado geral de saúde das vítimas de acidente de trânsito, 

no momento da alta hospitalar e seis meses após, e estimar a proporção 

de vítimas que retornam ao trabalho em seis meses, depois da alta 

hospitalar. 

b) Investigar se as variáveis: mecanismo do trauma, capacidade 

funcional, ansiedade e depressão no momento da alta hospitalar são 

preditoras do estado geral de saúde das vítimas de acidente de trânsito, 

seis meses após a alta. 

c) Investigar se as variáveis: estado geral de saúde, capacidade funcional, 

ansiedade e depressão, medidos na alta hospitalar, e mecanismo do 

trauma são preditoras do retorno ao trabalho das vítimas de acidente de 

trânsito, seis meses após a alta. 

d) Investigar se as vítimas de trauma que retornam ao trabalho dentro de 

um período de seis meses, após a alta hospitalar, apresentaram melhor 

estado de saúde percebido aos seis meses após a alta do que aquelas que 

não retornaram nesse período. 
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3 MÉTODO: DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 

Estudo de coorte longitudinal com duas avaliações (na alta hospitalar e aos seis meses 

após a alta). 

 

 

3.1 Procedimentos éticos 

 

 

O estudo seguiu os princípios éticos da Resolução 196/96 que regulamenta a pesquisa 

envolvendo seres humanos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com o Protocolo n° 1606 (Anexo1). 

Os objetivos da pesquisa foram apresentados aos participantes, garantindo-se o caráter 

sigiloso de suas informações. Todos os pacientes que concordaram em participar da pesquisa 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2). 

 

 

3.2 Local do estudo 

 

 

O estudo foi realizado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (HC/UFTM), o qual é uma instituição pública de grande porte, com um total de 281 

leitos operacionais. O hospital serve 27 municípios da macrorregião Triângulo Sul, atendendo 

a uma população estimada em cerca de 645 mil indivíduos. 

 

 

3.3 População e sujeitos do estudo 

 

 

A população de interesse deste estudo pode ser generalizada e é formada de todas as 

vítimas de acidente de trânsito na macrorregião do Triângulo Sul. A amostra dessa população 

foi selecionada de acordo com os critérios de inclusão e exclusão abaixo. 

Utilizou-se uma amostra representativa considerando todos os pacientes admitidos na 

Unidade de Emergência do HC/UFTM, de outubro de 2011 a outubro de 2012. O período de 
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tempo definido para coleta de dados foi definido considerando-se os recursos humanos e o 

tempo disponível para condução do estudo. 

 

 

3.3.1 Critérios de inclusão na amostra 

 

 

Os critérios de inclusão no estudo foram:  

a) Idade maior ou igual a 18 anos; 

b) Trauma moderado ou grave (NISS maior que 15); 

c) Condições cognitivas que possibilitassem a participação (ser capaz de 

informar o endereço onde vive, dia da semana e do mês e sua idade ou 

data de nascimento); 

d) Indivíduos que realizavam atividades formais e informais, remuneradas 

ou não, e os afazeres do lar antes do trauma. 

 

 

3.3.2 Critérios de exclusão na amostra 

 

 

a) Pacientes admitidos na Unidade de Emergência após as primeiras 24 

horas do acidente de trânsito e transferidos de outros hospitais não foram 

abordados para participar do trabalho, devido ao tempo decorrido entre o 

acidente e a admissão. Os sinais vitais do primeiro atendimento 

hospitalar são necessários para o cálculo do RTS; 

b) Estudantes. 

 

 

3.4 Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados foi iniciada nas unidades de internação do HC/UFTM e finalizada 

no domicílio desses indivíduos. Todos os dados foram coletados mediante questionários e 
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instrumentos preenchidos pela pesquisadora por meio de entrevistas individuais com os 

participantes e consulta aos prontuários. 

As entrevistas foram realizadas no dia da alta hospitalar, e os dados foram coletados 

seguindo-se o fluxograma a seguir: 

 

 
Fonte: Produção da própria autora. 

Figura 1 - Fluxograma para coleta de dados 

 

 

3.4.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

Para a caracterização sociodemográfica e clínica, foi elaborado um questionário com 

duas partes: A e B, para aplicação no momento da alta hospitalar e após seis meses deste 

período, respectivamente. Esse instrumento foi submetido à avaliação de três profissionais 

que trabalham com pacientes traumatizados e com experiência neste tipo de estudo. Foram 

incluídos os seguintes profissionais: 

a) Profissional 1: enfermeira, mestre, com estudo desenvolvido na área de 

trauma e membro do Núcleo do Trauma do Triângulo Mineiro; 

b) Profissional 2: enfermeira, especialista em Gestão em Enfermagem, 

membro do Núcleo de Vigilância e avaliadora da gravidade do trauma; 

c) Profissional 3: enfermeira, doutoranda, desenvolvendo estudo na 

temática área de qualidade de vida e retorno ao trabalho. 

Obtenção do consentimento livre e esclarecido (participantes) 

Coleta de dados de identificação e de dados clínicos 

Aplicação dos instrumentos para avaliação da gravidade do 

trauma, ansiedade e depressão, capacidade funcional e Percepção 

do estado de saúde. 

 

Avaliação da evolução clínica e retorno ao trabalho 

Aplicação do instrumento para avaliação da qualidade de vida 

relacionada a saúde, de ansiedade e depressão, capacidade 

funcional e Percepção do estado de saúde. 

. 

6 meses 

após alta 

(±1 mês) 
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Esses profissionais avaliaram o instrumento quanto à pertinência e clareza dos itens, 

considerando a proposta deste estudo. Após a análise desses profissionais, o instrumento foi 

reformulado e se encontra no Apêndice 1 e 2, contendo as seguintes variáveis:  

a) Parte A: dados de identificação (data da coleta de dados e de nascimento, 

idade, sexo, estado civil, escolaridade, procedência e ocupação), internação 

(data da internação, data da alta, internação em Unidade de Terapia 

Intensiva e complicações) e características do trauma (dia e hora do 

acidente, tipo de acidente, regiões corporais atingidas); 

b) Parte B: avaliação clínica e reinternações, a classificação de retorno ao 

trabalho nas atividades formais e informais, remuneradas ou não, e os 

afazeres do lar para manutenção do ambiente doméstico, conforme a 

categorização proposta por Souza e Koizumi (1999). 

De acordo com o detalhamento sobre as vítimas e os veículos envolvidos nos 

acidentes, as vítimas foram agrupadas como: ocupantes de veículo automotor (carro e 

veículos pesados como ônibus e caminhão); motociclistas e pedestres e ciclistas.  

 

 

3.4.2 Codificação da Escala de Gravidade, segundo a AIS e cálculo ISS/NISS, RTS e 

TRISS 

 

 

Todas as lesões descritas no prontuário do paciente foram codificadas, de acordo com a 

AIS. Esse código é composto por sete dígitos: o primeiro identifica a região corpórea; o segundo 

representa a estrutura anatômica; o terceiro e quarto identificam a estrutura anatômica específica e 

a natureza específica da lesão; o quinto e sexto identificam o nível da lesão e o sétimo, disposto 

após o ponto decimal, representa o escore AIS de gravidade da lesão. 

 

 

3.4.2.1 Cálculo do Injury Severity Score (ISS) 

 

 

O ISS é calculado pela soma dos quadrados dos valores da AIS atribuídos às três 

lesões mais graves em três segmentos corporais distintos, os quais são agrupados em cabeça e 

pescoço, face, tórax, abdome, extremidades ou cintura pélvica e superfície externa. 
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O valor do ISS varia de um a 75; os pacientes que apresentaram um escore AIS 6 

receberam um ISS igual a 75, independente da existência de outras lesões. O quadro 1 

apresenta um exemplo de como calcular o ISS para uma pessoa, de acordo com as lesões 

sofridas. 

 

Quadro 1 - Base de cálculo do ISS, utilizando o manual AIS 2005/2008 

Região 

Corporal 
Lesão Código AIS 

Maior escore 

AIS por região 

AIS
2
 das regiões 

corporais 

selecionadas 

Cabeça e 

Pescoço 

- Hematoma 

subdural 

- Lesão axonal  

140438.3 

 

140628.4 

3 

 

4* 

9 

 

16* 

Face     

Tórax 
- Múltiplas fraturas 

arcos costais 
450210.2 2* 4* 

Abdome     

Extremidade 

ou cintura 

pélvica 

- Ruptura parcial do 

tendão patelar 

- Fratura exposta 

trimaleolar 

840801.2 

 

 

854466.3 

2 

 

 

3* 

4 

 

 

9* 

Superfície 

externa 

 
   

Total ISS  
29 

* Lesões mais graves. 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

 

3.4.2.2 Cálculo do New Injury Severity Score (NISS) 

 

 

Para o cálculo do NISS, foi utilizada a soma dos quadrados dos valores da AIS das três 

lesões mais graves, independente do seguimento corpóreo (apêndice 3). O quadro 2 mostra o 

cálculo do NISS para a mesma pessoa apresentada no exemplo do quadro 1. 

 

  



Método|  36 

Quadro 2 - Base de cálculo do NISS, utilizando o manual AIS 2005/2008 

Região Corporal Lesão 
Código 

AIS 

Maior 

escore AIS 

por região 

AIS
2
 das 

regiões 

corporais 

selecionadas 

Cabeça e Pescoço Hematoma subdural 

Lesão axonal difusa 

140438.3 

140628.4 

3* 

4* 

9* 

16* 

Face     

Tórax Múltiplas fraturas arcos costais 450210.2 2 4 

Abdome     

Extremidade ou 

cintura pélvica 

Ruptura parcial do tendão patelar 

Fratura exposta trimaleolar 

840801.2 

854466.3 

2 

3* 

4 

9* 

Superfície externa     

Total NISS    34 

* Lesões mais graves 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

 

3.4.2.3 Cálculo do Revised Trauma Score (RTS) 

 

 

O RTS foi calculado a partir dos parâmetros da frequência respiratória (FR), pressão 

arterial sistólica (PAS) e Escala de Coma de Glasgow (ECG). Os parâmetros observados são 

transformados em uma escala de 0 a 4 (conforme mostrado no quadro 3), e o valor final é a 

soma dos valores multiplicados por seus respectivos pesos como estabelecido por Champion 

et al. (1990). O escore máximo é de 7,84. 
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Quadro 3 - Valores atribuídos aos parâmetros para cálculo do RTS 

Parâmetros Valor 

ECG PAS (mmHg) FR (rp/min) Atribuído 

13-15 > 89 10-29 4 

9-12 76-89 >29 3 

6-8 50-75 6-9 2 

4-5 1-49 1-5 1 

3 0 0 0 

Fonte: Champion et al. (1990). 

 

O RTS, o qual é necessário para o cálculo do TRISS, é calculado pela seguinte 

fórmula: 

RTS=0,9368 x ECG + 0.7326 x PAS + 0.2908 x FR 

Em que os valores ECG, PAS, e FR são os valores atribuídos do quadro acima. Por exemplo, 

uma pessoa, com ECG entre 13-15, PAS entre 76-89, e FR entre 6-9, tem 

RTS=0,9368 x 4 + 0.7326 x 3 + 0.2908 x 2 = 6.5266 ≅6.53 

 

 

3.4.2.4 Cálculo do Trauma Score – Injury Severity (TRISS) 

 

 

O TRISS é um índice de avaliação mista que estima a probabilidade de sobrevida, 

levando-se em conta o RTS, ISS, a idade do paciente e o mecanismo de lesão.  

TRISS= 1/(1 + e
b
) 

Em que: 

e = 2.7183 

b= b0 + b1 RTS +b2 ISS + b3 idade  

idade = 0 se a idade da pessoa é - <54 anos  ou 1 se for > 54 anos 

b0, b1, b2, e b3 são coeficientes derivados da análise de regressão logística desenvolvida por 

Champion; Sacco e Copes (1995), sendo que os valores são calculados no trauma penetrante 

ou contuso de forma separada (veja coeficientes no Quadro 4). 
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Quadro 4 - Valores atribuídos aos parâmetros para cálculo do TRISS 

Tipo de Trauma b0 b1(RTS) b2(ISS) b3(idade) 

Contuso -1.2470 0.9544 -0.0768 -1.9052 

Penetrante -0.6029 1.1430 -0.1516 -2.6676 

Fonte: Champion; Sacco e Copes (1995). 

 

 

3.4.3 Avaliação global da percepção sobre o estado de saúde 

 

 

A avaliação global da percepção dos indivíduos sobre o estado de saúde percebido foi 

obtida por meio de uma Escala Visual Analógica. Para esta avaliação, foi utilizada a seguinte 

pergunta: “Se você tivesse de dar uma nota para o seu estado de saúde hoje, que nota lhe 

daria?” A resposta baseou-se em uma escala analógica horizontal de 10 centímetros, tendo na 

extremidade esquerda o valor zero 0, sendo que este significa o pior estado de saúde e 100 

significa o melhor estado de saúde (anexo 3). 

Foi solicitado ao participante do estudo que localizasse, ao longo da reta, um ponto 

que melhor representasse a sua característica (HARRISON et al., 2009). A mensuração da 

escala foi realizada com uma régua para checar o valor atribuído ao estado de saúde global, na 

percepção do indivíduo. Maiores valores indicam melhor avaliação global do estado de saúde 

atual. 

 

 

3.4.4 Estado de saúde percebido medido pelo Medical Outcome Survey 36-item short (SF-36) 

 

 

Este questionário foi desenvolvido em 1992, nos Estados Unidos da América (EUA), 

para avaliar o estado de saúde percebido pelos indivíduos (WARE JR.; SHERBOUNE, 1992). 

É um instrumento genérico multidimensional que foi traduzido e adaptado culturalmente para 

a população brasileira, por Ciconelli et al, (1999). Está organizado de acordo com oito 

domínios: capacidade funcional (10 itens), que avalia as limitações físicas para realização de 

atividades da vida diária e atividades vigorosas; aspectos físicos (4 itens) que avaliam os 

problemas para a realização de atividades profissionais e/ou domésticas decorrentes da sua 
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saúde física; dor (2 itens) que mede a presença e a gravidade da dor nas últimas quatro 

semanas; estado geral de saúde (5 itens) que avalia a percepção de saúde do indivíduo; 

vitalidade (4 itens) que mede a frequência com que o indivíduo sente-se cheio de energia e 

vontade ou cansado ou esgotado; aspectos sociais (2 itens) que medem a participação em 

atividades sociais; aspectos emocionais (3 itens) que avaliam a presença de problemas 

profissionais ou domésticos decorrentes da saúde emocional; saúde mental (5 itens) que avalia 

graus de nervosismo, depressão, desânimo, tranquilidade e felicidade; e uma questão global 

que compara o estado geral de saúde atual com o de um ano atrás (anexo 4). A escala varia de 

0 a 100, onde 0 corresponde a um pior estado de saúde e 100 ao melhor (CICONELLI et al., 

1999). 

 

 

3.4.5 Estado de saúde mental medido pela Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 

(Hospital Anxiety and Depression Scale - HADS) 

 

 

Esta escala avalia sintomas de ansiedade e depressão em pacientes com doenças físicas 

(ZIGMOND; SNAITH, 1983). Foi validada para o Brasil por Botega et al. (1995), em uma 

amostra de 78 pacientes clínicos. Utiliza como ponte de corte os valores de 8/9 nas subescalas 

HAD-A (ansiedade) e HAD-D (depressão), respectivamente. Em um estudo realizado com 

pacientes submetidos a intervenções cirúrgicas eletivas de pequeno e médio portes, a 

confiabilidade para as subescalas de ansiedade e depressão da HADS apresentou alfa de 

Cronbach (consistência interna) de 0,84 e 0,83, respectivamente (MARCOLINO et al., 2007). 

A escala é composta por 14 itens, dos quais sete são dirigidos para a avaliação da 

HADS-A e sete para a HADS-D (anexo 5). Cada item pode ser pontuado de zero a três, 

podendo chegar, no máximo, a 21 pontos para cada escala. Para a avaliação da frequência da 

ansiedade e da depressão, foi adotada a classificação proposta por Zigmond e Snaith (1983), 

sendo que um escore de ansiedade maior ou igual a 8 na HADS foi considerado caso de 

ansiedade, enquanto um escore de depressão maior ou igual a 9 na HADS foi delineado como 

caso de depressão (ZIGMOND; SNAITH, 1983). 
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3.4.6 Medida de capacidade funcional 

 

 

Capacidade funcional foi medida através do Índice de Katz o qual foi desenvolvido 

por Sidney Katz, em 1963, para avaliação das atividades básicas da vida diária (ABVD´s). 

Essa escala consta de seis itens, que medem o desempenho do indivíduo nas atividades de 

autocuidado: alimentação, controle esfincteriano, transferências, higiene pessoal, capacidade 

para se vestir e tomar banho (anexo 6). Usou-se a versão em português, a qual apresentou 

consistência interna confiável com alfa de Chronbach variando de 0,80 a 0,92 em estudos 

anteriores (LINO et al., 2008). Cada item pode ser pontuado de zero a um, podendo chegar, 

no máximo, a 6 pontos. O ponto de corte adotado foi o proposto por Lino et al. (2008) no 

estudo de validação da escala, para a população brasileira, sendo considerados independentes 

os participantes com pontuação total entre zero e dois pontos e dependentes aqueles com 

pontuação acima de dois pontos, numa escala que varia de 0 a 6 pontos. 

 

 

3.4.7 Retorno ao trabalho 

 

 

Retorno ao trabalho no pós-trauma foi categorizado de acordo com a proposta de 

Souza e Koizumi (1999), que consideram as atividades de importância essencial para a 

manutenção da autonomia da pessoa, incluindo o desempenho satisfatório de papéis sociais no 

contexto de vida familiar e social, o retorno às atividades formais e informais, remuneradas ou 

não, e os afazeres do lar para manutenção do ambiente doméstico. Retorno ao trabalho foi 

categorizado em:  

a) Atividade interrompida: indivíduos que, após o trauma, mantêm-se 

afastados da ocupação principal; 

b) Atividade inalterada ou alterada devido ao trauma: indivíduos que 

retornaram à sua ocupação principal com o mesmo nível de 

desempenho ou com alguma mudança de ocupação após o trauma. 
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3.5 Pré-teste 

 

 

Foi realizado um pré-teste com pacientes admitidos na Unidade de Emergência do 

HC/UFTM, para avaliar a adequação dos questionários e dos instrumentos de coleta de dados 

como um todo. Nessa etapa, foram entrevistados sete pacientes que apresentaram dificuldades 

para responder ao SF-36, pois permaneceram internados por mais de quatro semanas. Esses 

pacientes foram excluídos e considerou-se importante inserir a Escala Visual Analógica para 

avaliação da percepção do estado global de saúde das vítimas de acidentes de trânsito. 

 

 

3.6 Processamento e análise dos dados 

 

 

Foram realizadas análises descritivas de frequência simples para variáveis nominais e 

categóricas, e de tendência central e dispersão para variáveis numéricas. 

Para comparar o estado geral de saúde medida pela Escala Visual Analógica no 

momento da alta hospitalar e seis meses após (hipótese 1), utilizou-se o teste t para amostras 

pareadas e estimou-se a média e 95% com intervalo de confiança para a diferença de estado 

geral de saúde entre os dois tempos. 

Para estudar as associações entre o estado geral de saúde (medida pela Escala Visual 

Analógica) aos seis meses pós-alta (hipótese 2) e as variáveis mecanismo do trauma, e estado 

geral de saúde, capacidade funcional, ansiedade e depressão medidos no momento da alta 

hospitalar, utilizou-se regressão linear múltipla. 

Foi estimada a proporção de vítimas que retornaram ao trabalho em seis meses depois da 

alta hospitalar com o seu respectivo intervalo de confiança (IC) de 95% (PAGANO; GAUVREAU, 

2008). Para estudar as associações entre retorno ao trabalho aos seis meses pós-alta e as variáveis 

mecanismo do trauma, e estado geral de saúde, capacidade funcional, ansiedade e depressão, 

medidos no momento da alta hospitalar (hipótese 3), usou-se a regressão logística. Odds ratio bruto 

foi calculado entre a variável resposta e cada variável explanatória, e odds ratio ajustado foi 

calculado pela equação do modelo de regressão logística (HOSMER; LEMESHOW, 2000). 

Diferenças em média do estado de saúde percebido aos seis meses pós-alta (medido 

pelo SF-36) entre os grupos de pacientes que retornaram ou não ao trabalho foram avaliadas 

pelo teste t para amostras independentes. 
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4 RESULTADOS 

 

 

De outubro de 2011 a outubro de 2012, foram admitidas 193 vítimas de acidentes de 

trânsito com traumas moderados a grave na Unidade de Emergência do Hospital de Clínicas 

da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Dessas pessoas, 18 não concordaram em 

participar do estudo; 16 apresentavam déficit cognitivo que inviabilizava a coleta de dados; 15 

evoluíram para o óbito; 10 eram estudantes ou não estavam realizando atividades de trabalho 

formais ou informais no momento do acidente; e 32 pacientes não foram encontrados no 

segundo momento da coleta de dados por não residirem no endereço informado. A amostra 

final do estudo foi composta por 102 pacientes. 

 

 

4.1 Caracterização demográfica, clínica e dos acidentes 

 

 

A descrição sociodemográfica está apresentada na Tabela 1. O grupo estudado 

apresentou idade média de 33 anos (D.P.= 12,7), com predomínio de indivíduos do sexo 

masculino (78,4%), de baixa escolaridade (média de 8,4 anos de estudo [D.P.=3,4]), com 

companheiros (58,9%), que desempenhavam atividades remuneradas no momento do acidente 

de trânsito (97,1%) e com renda familiar média de 3,8 salários-mínimos, com diminuição de 

1,2 salário-mínimo após o acidente de trânsito. 
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Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica das 102 vítimas de acidentes de trânsito. 

Uberaba, outubro de 2011 a outubro de 2012 

 Resultados (n=102) 

Variável Média (D.P.) Mediana (Mín.-Máx.) % (n) 

Idade (anos) 33 (12,7) 30 (18-73)  

Escolaridade (anos) 8,4 (3,4) 8 (1-16)  

Sexo masculino   78,4 (80) 

Renda familiar no acidente* 3,8 (3,2) 3,0 (0,8 – 24)  

Renda familiar após o acidente* 2,6 (2,5) 1,9 (0,6 – 24)  

Situação conjugal, % (n) 

   Solteiro 

   Casado 

   União consensual 

   Separado 

   Viúvo 

   

38,2 (39) 

32,4 (33) 

26,4 (27) 

2,0 (2) 

1,0 (1) 

Atividade remunerada na época do 

acidente % (n) 

   

97,1 (99) 
* Salário-mínimo vigente em 2012 (R$ = 622,00). 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

A Tabela 2 mostra as características dos acidentes de trânsito da amostra. Em relação 

ao mecanismo do trauma, o veículo mais frequente nos acidentes foi a motocicleta (60,8%). 

As colisões envolvendo veículos automotores (carros) e pesados (caminhões e ônibus) 

representaram  26,5% dos acidentes, e 12,7% envolveram ciclistas e pedestres. A maior parte 

dos acidentes ocorreu no perímetro urbano (95,1%). 

Os traumas foram classificados como moderados e graves com NISS médio de 18,5 

(variação de 16 a 43); RTS médio de 7,73 (variação de 7,84 a 5,44) e TRISS médio de 98,1%, 

(variando de 20 a 99,6%). 

 

Tabela 2 - Caracterização dos acidentes de trânsito. Uberaba, outubro de 2011 a outubro de 

2012 

 Resultados (n=102) 

Variável Média (D.P.) Mediana (Mín.-Máx.) % (n) 

Tipo de veículo % (n) 
   Motocicleta 

   Veículo automotor/ 
   Veículos pesados 
   Pedestres e ciclistas 

   
60,8 (62) 

26,5 (27) 
 

12,7 (13) 

Local de ocorrência 
  Cidade 
  Rodovia/estrada 

   
95,1 (97) 

4,9 (5) 

New Injury Severity Score (NISS) 18,5 (4,4) 17 (16 – 43)  

Revised Trauma Score (RTS) 
Trauma and Injury Severity Score (TRISS) 

7,73 (0,3)  
98,1 (7,9) 

7,84 (5,44 –7,84)  
99,4 (20 – 99,6) 

 

Fonte: Produção da própria autora. 
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Observou-se predominância de acidentes nos finais de semana sendo mais frequentes 

nos sábados (22,4%); domingos (20,9%) e sextas-feiras (14,2%). A frequência de vítimas nos 

dias úteis foi menor nas quartas-feiras (6%). Os acidentes ocorrem com maior frequência no 

período noturno (47%) (Figura 2). 

 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

Figura 2 - Distribuição temporal dos acidentes de trânsito segundo o turno de ocorrência e os 

dias da semana. Uberaba, outubro de 2011 a outubro de 2012 

 

Do total de pacientes (102), a maioria (69,6%) apresentou lesão em uma única região 

corporal, sendo 37,2 %, na superfície externa (abrasão, hematomas e lacerações de pele). As 

extremidades inferiores foram as regiões corporais mais traumatizadas (86,3%), seguidas das 

extremidades superiores (12,7%), tórax (9,8%), cabeça (7,8%) e face (4,9%) (Tabela 3). 

O tempo de permanência hospitalar variou de dois a 59 dias de internação com média 

de 11 dias (D.P.=10,7). Do total de pacientes, 9,8% necessitaram de internação em Unidade 
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de Terapia Intensiva com média de internação de 17 dias (D.P.=11,7). Durante a internação 

hospitalar, as complicações mais comuns foram as infecções nosocomiais (11,7%), sendo 

mais prevalentes as infecções de sítio cirúrgico, pneumonias, sepse e infecções do trato 

urinário. O tratamento cirúrgico foi realizado em 97,1% dos pacientes, sendo o número médio 

de procedimentos de 1,3 por paciente (Tabela 3). 

 

Tabela 3- Caracterização clínica das 102 vítimas de acidentes de trânsito. Uberaba, outubro de 

2011 a outubro de 2012 

 Resultados (n=102) 

Variável Média (D.P.) Mediana (Mín.-Máx.) % (n) 

Número de regiões corporais acometidas 
1 
2 
3 

1,36 (0,59) 
 

1 (1 – 3) 
 

 

 

69,6 (71) 

24,5 (25) 

5,9 (6) 
Tempo de permanência hospitalar (dias) 
Tempo de permanência em UTI (dias) 

11,1 (10,7) 

17 (11,7) 

6 (2 – 59) 

17 (2 – 40) 

 
 

Tempo de permanência hospitalar 
(categorizada) %(n) 
    ≤ 10 dias 

   11 a 30 dias 
   ≥ 31 dias 

   
 

65,7 (67) 

25,5 (26) 
8,8 (9) 

Tempo de permanência em UTI (categorizada) 

%(n) 
    ≤ 10 dias 

   11 a 30 dias 
   ≥ 31 dias 

   

 
3,9 (4) 

4,9 (5) 
1(1) 

Região corporal traumatizada % (n)* 

   Cabeça 

   Face 

   Pescoço 

   Tórax 

   Abdome 

   Coluna 

   Extremidade inferior 

   Extremidade superior 

   Superfície externa 

Internação em UTI % (n) 

   Sim  

   Não  

Complicações % (n) 

   Não 

   Infecções nosocomiais 

   Insuficiência Respiratória Aguda 

   Tromboembolismo pulmonar 

Realização de Cirurgia % (n) 

   Sim  

   Não 

   

7,8 (8) 

4,9 (5) 

1 (1,0) 

9,8 (10) 

2,9 (3) 

3,9 (4) 

86,3(88) 

12,7 (13) 

37,2(38)  

 

9,8 (10) 

90,2 (92)  

 

86,3 (88) 

11,7 (14) 

1 (1) 

1 (1) 

 

97,1 (99) 

2,9 (3) 

* O mesmo paciente pode apresentar trauma em mais de uma área corporal 

Fonte: Produção da própria autora.  
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4.2 Comparação do estado de saúde, capacidade funcional, depressão e ansiedade entre 

a alta e o seguimento aos seis meses pós-alta (Hipótese 1) 

 

 

O valor médio da percepção do estado de saúde das vítimas de acidente de trânsito, 

medido, pela Escala Visual Analógica, foi de 69,1 mm (D.P.= 22,9) no momento da alta 

hospitalar; e foi de 76,6 mm (D.P.=19,2) o valor mensurado seis meses após este período 

(Figura 3). Os escores encontrados para a percepção do estado de saúde para os pacientes na 

alta hospitalar apresentaram maior dispersão dos dados, indicando que as percepções 

referentes a este domínio são mais divergentes e variadas, se comparadas ao grupo de 

pacientes que foram avaliados seis meses após o seguimento. Foram observadas duas 

avaliações discrepantes seis meses após a alta, e no momento da alta encontra-se apenas um 

outlier (Figura 3). 

 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

Figura 3 - Boxplot da percepção do estado de saúde das vítimas de acidentes de trânsito em 

relação ao tempo. Uberaba, outubro de 2011 a outubro de 2012. 
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A percepção do estado de saúde apresentou melhora dos escores, seis meses após a 

alta. Ao se compararem os grupos de pacientes segundo as médias constatadas na alta 

hospitalar e após o seguimento, verifica-se diferença estatisticamente significante (p = 0,01). 

A Tabela 4 mostra a distribuição das vítimas de acidente de trânsito que apresentavam 

ansiedade, depressão e dependência para a realização de atividades de vida diária, no 

momento da alta hospitalar e seis meses após este período. Houve diminuição de 15,7% do 

número de indivíduos com ansiedade seis meses após a alta. Considerando a presença de 

depressão, observou-se aumento de 10,8% do número de vítimas seis meses após a alta. 

Quarenta e uma vítimas (42%), de acidente de trânsito, apresentavam-se dependentes para 

realização de atividades de vida diária, no momento da alta hospitalar, somente 2% dos 

indivíduos mantiveram-se dependentes seis meses após este período. 

 

Tabela 4 - Caracterização das 102 vítimas de acidentes de trânsito segundo as variáveis 

ansiedade, depressão e capacidade funcional na alta hospitalar e seis meses após este período. 

Uberaba, outubro de 2011 a outubro de 2012 

Variável  Tempo % (n) 

Ansiedade 

Não 
Alta 

62,7 (64) 

Sim 37,3 (38) 

Não 
Seis meses 

78,4(80) 

Sim 21,6 (22) 

Depressão 

Não 
Alta 

95,1(97) 

Sim 4,9 (5) 

Não 
Seis meses 

84,3 (86) 

Sim 15,7 (16) 

Capacidade funcional 

Independente 
Alta 

59,8 (61) 

Dependente 40,2(41) 

Independente 
Seis meses 

98,0 (100) 

Dependente 2,0 (2) 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

 

4.3 Associação entre estado geral de saúde aos seis meses pós-alta hospitalar com 

variáveis explanatórias medidas na alta (Hipótese 2) 

 

 

A Tabela 5 mostra o estado de saúde geral (avaliado pela Escala Visual Analógica) no 

momento da alta hospitalar e seis meses após este período, de acordo com as seguintes 
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variáveis medidas no momento da alta: ansiedade, depressão, capacidade funcional e o 

mecanismo do trauma. 

Os indivíduos que apresentavam ansiedade no momento da alta hospitalar mantiveram 

escores do estado geral de saúde semelhantes à alta com escore médio de 60,8 (D.P.=25,0) e 

seis meses após este período com média de 60,1 (D.P.=23,1). 

Para os indivíduos com depressão, houve melhora na percepção do estado de saúde 

seis meses após a alta, com média de 53,5 (D.P.=20,2), se comparados ao momento da alta 

hospitalar 31,4 (D.P.=18,6). 

A dependência para a realização das atividades de vida diária seis meses após a alta 

mostrou piores escores, se comparados ao momento da alta hospitalar com escores médios de 

9 (D.P.=12,7) e 66,9 (D.P.=23,9), respectivamente. 

Ao avaliar a percepção do estado de saúde considerando o mecanismo do trauma, 

observa-se que após seis meses da alta hospitalar todas as vítimas, independente do tipo de 

veículo envolvido no trauma, apresentaram melhora dos escores, sendo as melhores 

avaliações realizadas para os ciclistas (82,3; D.P.=20,3), seguidos dos motociclistas (78,7; 

D.P=17,3), motoristas de veículos automotores (74,1; D.P.=20,7) e pedestres (67,6; 

D.P.=26,1). 

 

Tabela 5 - Distribuição da avaliação do estado geral de saúde na alta e pós-alta de acordo 

com outras características no tempo da alta.  Uberaba, outubro de 2011 a outubro de 2012 

Variável medida na alta hospitalar Tamanho do 

Grupo 

Média (D.P.) da Avaliação do 

Estado Geral de Saúde 

Alta 

Hospitalar 

Seis meses Pós-

Alta 

Ansiedade Não 64 74,1 (20,2) 81,2 (15,3) 

Sim 38 60,8 (25,0) 60,1 (23,1) 

Depressão Não 97 71,1 (21,4) 80,9 (15,8) 

Sim 5 31,4 (18,6) 53,5 (20,2) 

Capacidade 

Funcional 

Independente 61 70,6 (22,3) 78 (16,8) 

Dependente 41 66,9 (23,9) 9 (12,7) 

Mecanismo do 

Trauma 

Veículo automotor 27 62,7 (25,4) 74,1 (20,7) 

Motocicleta 62 72,8 (21,0) 78,7 (17,3) 

Pedestre 9 62,1 (26,5) 67,6 (26,1) 

Ciclista 4 71,8 (21,8) 82,3 (20,3) 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Para o modelo de regressão linear múltipla, usou-se o estado geral de saúde aos seis 

meses como variável resposta. As variáveis explanatórias medidas na alta hospitalar foram: 
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mecanismo do trauma (usando variáveis dummy para 4 categorias), estado geral de saúde 

(contínua), capacidade funcional (binária: independente ou dependente), ansiedade e 

depressão (ambas binárias: sim ou não). Os resultados são mostrados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Análise da Regressão Linear  Múltipla tendo como variável resposta a medida do 

estado geral de saúde seis meses após a alta e como variáveis explanatórias medidas na alta 

hospitalar. Uberaba, outubro de 2011 a outubro de 2012 

Variáveis na Alta 

Estimativas 

dos 

parâmetros 

Erro padrão Estatística t P-valor 

Intercepto 60,83572 10,89463 5,58 <0,001 

Estado geral de saúde 0,33595 0,08325 4,04 <0,001 

Veículo Automotor -3,08014 9,28668 -0,33 0,74 

Motocicleta -3,88946 8,93253 -0,44 0,66 

Pedestre -7,8666 10,48967 -0,75 0,45 

Ansiedade -2,5744 3,88549 -0,66 0,50 

Depressão -7,40343 8,73787 -0,85 0,39 

Capacidade funcional -5,61122 3,60881 -1,55 0,12 

Nota: No modelo a variável mecanismo do trauma foi transformada em variável tipo dummy e teve a 

categoria “ciclista” com a referência para as demais (veículo automotor, motocicleta e pedestre). 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Ao considerar as variáveis obtidas na alta hospitalar como possíveis preditoras para a 

determinação do estado geral de saúde, seis meses após a alta, os resultados obtidos na análise de 

regressão linear múltipla indicaram que apenas a medida do estado de saúde geral de saúde foi 

estatisticamente significante (p<0,001). Assim, de acordo com o modelo apresentado na Tabela 6, 

um aumento de uma unidade na medida do estado geral de saúde na alta hospitalar, acrescentaria, 

em média 0,336 pontos na medida do estado de saúde, seis meses após a primeira avaliação. As 

demais variáveis inseridas no modelo (mecanismo do trauma, ansiedade, depressão e capacidade 

funcional mensuradas na alta hospitalar) não foram estatisticamente significativas. 

 

 

4.4 Associação entre retorno ao trabalho dentro de seis meses pós-alta hospitalar e 

variáveis explanatórias medidas na alta hospitalar (Hipótese 3) 

 

 

Na amostra estudada, 53 participantes retornaram ao trabalho seis meses após a alta 

hospitalar, e, portanto, a estimativa de retorno ao trabalho na população de acidentados no 
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Triângulo Sul é de 52% (IC 95% 42,3 – 61,7). Dos pacientes que retornaram ao trabalho, 

cinco (4,9%) apresentaram mudança de ocupação em consequência das condições pós-

traumáticas. 

Após o ajuste do modelo de regressão logística múltipla, observou-se que ansiedade 

(p=0,54, odds ratio - OR=1,68), depressão (p=0,99, OR=0,88), alteração da capacidade 

funcional (p=0,42 OR=0,65) e mecanismo de trauma (p= 0,51, OR=0,88) não apresentaram 

associação com o retorno ao trabalho (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Estimativa do odds ratio bruto e ajustado. Uberaba, outubro de 2011 a outubro de 

2012 

Variável 
P-valor 

OR 

bruto 

OR 

Ajustado 

IC 95% 

LI LS 

Ansiedade alta 
Não 

0,54 
1,34 1,68 0,68 4,16 

Sim (Referência) 1    

Capacidade 

funcional alta 

Não 
0,42 

1,46 1,51 0,65 3,50 

Sim (Referência) 1    

Depressão alta 
Não 

0,99 
0,71 0,88 0,12 6,29 

Sim (Referência) 1    

Mecanismo do 

trauma  

Veículo automotor 

0,51 

0,59 0,52 0,06 4,60 

Motocicleta 1,14 1,25 0,16 10,00 

Pedestre 0,80 0,62 0,05 7,15 

Ciclista (Referência) 1    

Fonte: Produção da própria autora. 

 

 

4.5 Estado de Saúde percebido (SF-36) seis meses pós-alta hospitalar (Hipótese 4) 

 

 

Os resultados obtidos da avaliação do estado de saúde percebido das vítimas de 

acidente de trânsito, seis meses após a alta hospitalar, mostraram que os indivíduos que 

retornam ao trabalho apresentaram melhor avaliação em todos os domínios, segundo o retorno 

ao trabalho (Figura 4). 

Na avaliação dos aspectos emocionais e físicos dos pacientes que não retornaram ao 

trabalho, o menor escore encontrado foi zero e no limite superior um valor de 100. Nos 

pacientes que retornaram ao trabalho, o valor da mediana foi 100. Foram observados três 

outliers com escores inferiores nos dois domínios (Figuras 4a e 4b). 
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 Os escores encontrados no domínio aspectos sociais para os pacientes que não 

retornaram ao trabalho apresentaram maior dispersão dos dados, indicando que as percepções 

referentes a esse domínio são mais divergentes e variadas, se comparadas ao grupo de 

pacientes que retornam ao trabalho. No primeiro grupo, os valores encontrados no limite 

inferior e superior foram respectivamente zero e 100, enquanto para o segundo grupo estes 

valores corresponderam a 75 e 100 e foram observadas três avaliações discrepantes para este 

domínio (Figura 4c). 

Ao se avaliar a capacidade funcional, observa-se que os pacientes que retornaram ao 

trabalho apresentaram melhor avaliação neste domínio quanto comparados  às vítimas que 

não retornaram ao trabalho. Foram observados seis outliers abaixo do limite inferior para as 

vítimas que retornam ao trabalho seis meses após a alta (Figura 4d). 

Considerando o domínio dor constata-se que as vítimas que não retornaram ao 

trabalho apresentaram maior dispersão dos dados, sendo a média de 58 e os limites inferiores 

e superiores respectivamente 22 e 100. Para o grupo de pacientes que retornam ao trabalho, a 

média foi de 82 e os escores mínimos e máximos 10 e 100 respectivamente (Figura 4e). 

Ao se avaliar o estado geral de saúde, observa-se que os pacientes que retornaram ao 

trabalho apresentaram melhor avaliação neste domínio quando comparados às vítimas que não 

retornaram ao trabalho. Foram observados três outliers abaixo do limite inferior para as 

vítimas que retornam ao trabalho seis meses após a alta (Figura 4f). 

As melhores avaliações no domínio saúde mental foram realizadas para as vítimas que 

retornaram ao trabalho seis meses após a alta, sendo observada uma única avaliação 

discrepante neste grupo. As vítimas que não retornaram apresentaram maior dispersão dos 

dados (Figura 4g). 

Os pacientes que retornaram ao trabalho seis meses após a alta apresentaram melhor 

avaliação no domínio vitalidade se comparados às vítimas que não retornaram às atividades 

no mesmo período. Uma única avaliação discrepante foi observada entre os indivíduos que 

retornam ao trabalho (Figura 4h). 
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a) Domínio aspectos emocionais do SF 36, 

segundo o retorno ao trabalho 

b) Domínio aspectos físicos do SF 36, 

segundo o retorno ao trabalho 

 
  

c) Domínio aspectos sociais do SF 36, 

segundo o retorno ao trabalho 

d) Domínio capacidade funcional do SF 36, 

segundo o retorno ao trabalho 

  
e) Domínio dor do SF 36, segundo o retorno 

ao trabalho 

f) Domínio estado geral de saúde do SF 36, 

segundo o retorno ao trabalho 
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g) Domínio saúde mental do SF 36, segundo o 

retorno ao trabalho 

h) Domínio vitalidade do SF 36, segundo o 

retorno ao trabalho 

* 0 – não e 1– sim. 
Fonte: Produção da própria autora. 

Figura 4 – Boxplot dos domínios do estado de saúde percebido medido pelo Medical 

Outcome Survey 36-item short das vítimas de acidentes de trânsito em relação ao retorno ao 

trabalho. Uberaba, outubro de 2011 a outubro de 2012. 

 

Nota-se que para os indivíduos que retornam ao trabalho, as melhores avaliações 

encontram-se nos domínios capacidade funcional, aspectos emocionais e sociais com escores 

médios de 93,5 (D.P.= 14,6), 93,1 (D.P.= 21,0) e 88,7 (D.P.= 17,5), respectivamente. Os 

domínios percebidos como mais comprometidos para os sujeitos foram a vitalidade, saúde 

mental e estado geral de saúde, com escores médios de 68,9 (D.P=14,9), 71,6 (D.P=13,7) e 

76,9 (D.P=16,1), respectivamente (Tabela 8).  

Para as vítimas que não retornaram ao trabalho, observa-se que os domínios mais 

comprometidos foram capacidade funcional, aspectos físicos e aspectos emocionais, com 

escores médios de 34,0 (D.P=27,8), 44,9 (D.P=50,2) e 45,5 (D.P=49,8), respectivamente, 

enquanto os domínios: estado geral de saúde, vitalidade e saúde mental foram percebidos 

como menos comprometidos e apresentaram escores médios de 65,7 (D.P=24,7), 63,6 

(D.P=23,1) e 61,1 (D.P=23,9), respectivamente (Tabela 8). 

Ao se compararem os grupos de pacientes segundo as médias constatadas em cada 

domínio do instrumento, verifica-se diferença estatisticamente significante para dor (p=0,01), 

capacidade funcional (p<0,001), aspectos físicos (p<0,001), estado geral de saúde (p=0,01), 

aspectos sociais (p<0,001), aspectos emocionais (p<0,001) e saúde mental (p=0,007). 

Somente a vitalidade não foi estatisticamente significante (p=0,19) (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Análise descritiva dos domínios do SF-36 aos seis meses pós-alta hospitalar em 

relação ao retorno ao trabalho. Uberaba, outubro de 2011 a outubro de 2012 

 

SF-36 aos seis meses 

pós-alta hospitalar 

Teste de diferença entre os grupos 

Média (D.P.) Diferença entre 

Médias (IC 95%) 

p-valor 

Não* Sim* 

SF-36 Total     

Domínios     

Dor 

 

57,8 (29,1) 82,1 (22,3) 24,3 (14,2; 34,4) 0,01 

Capacidade Funcional 34,0 (27,8) 93,5 (14,6) 

 

58,6 (49,9; 67,3) <0,001 

Aspectos Físicos 44,9 (50,2) 
 

82,5 (37,2) 
 

37,6 (20,4; 54,9) < 0,001 

Estado Geral da Saúde 65,7 (24,7) 
 

79,6 (16,1) 
 

13,9 (5,7; 22,0) 0,001 

Vitalidade 63,6 (23,1) 

 

68,9 (14,9) 

 

5,2 92,4; 12,8) 0,19 

Aspectos Sociais 58,2 (26,7) 

 

88,7 (17,5) 

 

30,5 (21,7; 39,3) < 0,001 

Aspectos Emocionais 45,5 (49,8) 
 

93,1 (21,0) 
 

47,5 (32,6; 62,3) < 0,001 

Saúde Mental 61,1 (23,9) 
 

71,6 (13,7) 
 

10,5 (2,9; 18,1) 0,007 

Fonte: Produção da própria autora. 

* Retorno ao Trabalho. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Este capítulo abordará a discussão dos resultados referente à caracterização 

demográfica, clínica e dos acidentes, comparação do estado de saúde, capacidade funcional, 

depressão e ansiedade entre a alta e o seguimento aos seis meses pós-alta, associação entre 

estado geral de saúde aos seis meses pós-alta hospitalar com variáveis explanatórias medidas 

na alta, associação entre retorno ao trabalho dentro de seis meses pós-alta hospitalar e 

variáveis explanatórias medidas na alta hospitalar e o estado de saúde percebido (SF-36), seis 

meses pós-alta hospitalar. 

O sexo masculino e a faixa etária de adultos jovens, população economicamente ativa, 

foram predominantes neste estudo. Esses dados corroboram os estudos desenvolvidos por 

Malta et al. (2010); Abreu et al. (2012); Abreu; Lima e Griep (2009), Parreira et al., (2012); 

Credo e Felix (2012). Ressalta-se o impacto e prejuízos econômicos sobre esse seguimento da 

população, influenciando nos indicadores: anos potenciais de vida perdidos, períodos de 

afastamento do trabalho, aposentadorias precoces, limitações físicas, emocionais e morais do 

acidentado e de toda a estrutura familiar e social na qual a vítima está inserida (OLIVEIRA, 

2008; ABREU et al., 2012). 

À medida que repercute na população economicamente produtiva, os acidentes de 

trânsito determinam importante morbimortalidade nas vítimas e demandam grande ônus 

econômico ao país no tratamento destas, com a perda de importante parcela da população 

produtora de renda por óbitos e sequelas (FERREIRA et al., 2009). 

O predomínio dessa população se deve à maior exposição de adultos jovens do sexo 

masculino aos acidentes, possivelmente, pelo fato de circularem mais pelo perímetro urbano e 

apresentarem comportamentos sociais e culturais que os predispõem, em maiores proporções, 

aos riscos de lesões e mortes: direção em maior velocidade, maior consumo de álcool, maior 

agressividade e tendência a realizar manobras arriscadas (ABREU et al., 2012; LIMA; 

PEREIRA, 2006). Além disso, os condutores jovens estão mais vulneráveis devido à falta de 

experiência e facilidade para transformar em diversão o ato de dirigir um veículo, 

impossibilitando a reflexão das consequências do seu comportamento no trânsito 

(MAGALHÃES; LOUREIRO, 2007). 

O baixo nível de escolaridade predominante neste estudo foi observado em um estudo 

que analisou atendimentos por acidente e violência, no Brasil, em 2006, em que pessoas com 

menor instrução estão mais expostas aos acidentes, já que podem apresentar dificuldade para 
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entendimento de regras gerais de trânsito localizadas nas vias públicas (BRASIL, 2008). 

Outros estudos nacionais (ANJOS et. al. 2007; QUEIROZ; OLIVEIRA, 2003) corroboram o 

achado de nossa série em relação à baixa escolaridade. 

No que diz respeito ao estado civil, 58,9% dos participantes tinham companheiros. Em 

um estudo realizado por Bastos, Andrade e Soares (2005), a frequência de vítimas de 

acidentes de trânsito casados foi de 48,8%, contra 45% de solteiros, no período de 1997 a 

2000, na região metropolitana de Londrina. Outro resultado de estudo refere-se ao fato de que 

97,1% das vítimas de acidente de trânsito desempenhavam atividades remuneradas no 

momento do trauma, com renda familiar média de 3,8 salários-mínimos e diminuição de 1,2 

salário-mínimo após o acidente de trânsito. A redução da renda mensal familiar após o trauma 

pode estar relacionada aos afastamentos das atividades laborais sem remuneração, em casos 

de indivíduos que não possuem vínculos empregatícios ou pelo fato de o valor recebido 

durante o auxílio-doença ser menor, se comparado ao salário mensal. Esses resultados são 

semelhantes aos encontrados por Silveira (2011). 

O veículo mais frequente nos acidentes foi a motocicleta (60,8%). Nos últimos anos, 

observou-se aumento no risco de morte por acidente envolvendo motos (ABREU; LIMA; 

GRIEP, 2009). Ressalta-se o crescente aumento nos atendimentos das emergências nos 

últimos anos, nas grandes cidades do país, vindo ao encontro dos dados encontrados para esse 

tipo de veículo neste estudo, apontando um aumento significativo quando comparado aos 

acidentes com automóveis (MOREIRA, 2008). O processo de urbanização tem proporcionado 

um crescimento exponencial no número de motocicletas circulantes utilizadas amplamente 

como meio de transporte já que garantem rapidez, mobilidade, baixo custo e, até mesmo, a 

utilização como instrumento de trabalho, como "motoboys" e "mototaxistas" (SILVA et al., 

2008). 

Outras investigações encontraram os motociclistas como o principal tipo de vítima nas 

ocorrências, uma vez que eles apresentaram ferimentos graves que limitam, temporária ou 

definitivamente, o desenvolvimento de suas atividades diárias, com sério comprometimento 

no retorno à sua produtividade (OLIVEIRA; SOUZA, 2006). Ressalta-se a importância dos 

equipamentos de segurança, como capacete e roupas adequadas (MONTENEGRO et al., 

2011; LUZ et al., 2009). 

A maior parte dos acidentes ocorreu no perímetro urbano (95,1%). Esses dados são 

semelhantes aos encontrados na literatura e estão relacionados principalmente à concentração 

de pessoas e atividades nas grandes cidades (MOURA, 2013). 



Discussão  |  57 

A análise do NISS, índice anatômico de gravidade do trauma, evidenciou escore 

médio de 18,5 pontos, indicando trauma moderado e grave. Quanto à avaliação da gravidade 

do trauma, considerando os índices fisiológicos do RTS, o valor médio de 7,73 mostrou alta 

probabilidade de sobrevida. Esses resultados são semelhantes aos encontrados por Silva et al. 

(2008) e Parreira et al. (2012), cujos sujeitos apresentaram melhores perspectivas de 

recuperação após o evento traumático. A análise de probabilidade de sobrevida obtida pelo 

TRISS revelou média de 98,1%, indicando boas condições para evitar as mortes. 

Os índices de gravidade apresentados neste estudo são importantes instrumentos para 

prever a gravidade do trauma das vítimas, aprimorar a assistência e fornecer uma linguagem 

uniforme e universal, permitindo a comparação da morbimortalidade entre grupos de 

pacientes cuja gravidade do trauma seja similar, garantindo melhoria da implementação das 

medidas preventivas do processo assistencial (NOGUEIRA et al., 2008). 

Quanto às características do acidente, este estudo evidenciou maior ocorrência na 

sexta, sábado e domingo, ou seja, aos finais de semana. Algumas pesquisas corroboram os 

resultados deste trabalho, ao pontuar os fins de semana como os de maior incidência de 

acidentes (ABREU et al., 2012; ABREU; LIMA; GRIEP, 2009). 

Considerando-se o período do dia, pesquisas relatam o horário de maior ocorrência 

dos acidentes à noite, o que pode ser explicado pelo cansaço ao final do dia e pelo grande 

fluxo de veículos (BASTOS; ANDRADE; SOARES, 2005). Para esses autores, a alta 

gravidade de ocorrência no período noturno se deve a fatores como a visibilidade, excesso de 

velocidade, desrespeito à sinalização, ingestão de bebidas alcoólicas e uso de drogas. Vale 

considerar, ainda, as altas jornadas de trabalho sem interrupção, como importante fator 

associado à maior ocorrência de acidentes no período noturno (SILVA et al., 2008). 

O número de lesões por segmento corporal constitui fator preditivo para piores 

resultados. Nesta pesquisa, o número de lesões por paciente variou de um a três, sendo a 

maioria (69,6%) com única lesão. Esses resultados estão de acordo com os observados por 

Silva et al. (2008) e Lima e Campos (2011). 

Quanto aos índices de trauma, considerando-se as regiões corporais acometidas, nos 

participantes deste estudo, as extremidades inferiores e superiores foram as áreas mais 

lesadas. É crescente o número de atendimentos a motociclistas com lesões de pele e fraturas 

ósseas, tendo os membros inferiores, seguidos dos superiores, como os mais afetados 

(HEFNY et al., 2012; WILSON; BEGG; SAMARANAYAKA, 2012). Essas nem sempre 

expõem o motorista a risco de morte, mas podem causar lesões permanentes e incapacitantes 

(IPEA; DENATRAN, 2009). Em revisão sistemática da literatura, constatou-se como região 
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corpórea mais frequentemente atingida, nas vítimas de acidente motociclístico, os membros 

inferiores e superiores, seguidos pela região da cabeça, especialmente, nas colisões onde os 

membros superiores e inferiores são os primeiros a sofrer impacto, seja pela preensão entre a 

moto e o automóvel, seja pelo impacto com projeção do piloto (CALIL et al., 2009). Parreira 

et al. (2012) encontraram dados semelhantes, ao identificarem que a maioria das lesões 

diagnosticadas em motociclistas ocorre em extremidades (80,4%). 

Verificou-se que o tempo de permanência hospitalar variou de dois a 59 dias e que a 

maioria das vítimas permaneceu internada no serviço entre dois e 10 dias (65,7%), o que foi 

observado, também, na literatura (ANDRADE et. al., 2009). A natureza das lesões pode 

influenciar o tempo de internação do paciente, o tipo de tratamento e as condições de saída do 

hospital. Destaca-se, ainda, que 8,8% dos participantes do presente estudo estiveram 

internados por mais de 31 dias, esse fato pode ser influenciado pela gravidade do trauma 

(ARAUJO et al., 2013). 

A internação em Unidade de Terapia Intensiva ocorreu para 9,8% dos participantes do 

estudo, com média de 17 dias. A relação entre o maior período de internação em UTI, a 

gravidade e a incidência de complicações após o trauma são relatadas na literatura 

(McKEVITT et al., 2003). A internação nesta unidade está indicada a todas as vítimas de 

trauma, independente da idade, e tem o objetivo de garantir tratamento eficaz e contínuo aos 

pacientes, aumentar a chance de sobrevivência e prevenir a morte (BRUCE, 2001). 

Durante a internação hospitalar, as complicações mais comuns foram as infecções 

nosocomiais (11,7%). A presença dessa complicação representa uma condição grave que 

influencia na morbimortalidade dos pacientes que permanecem internados e pode estar 

relacionada ao tempo de internação, à gravidade da doença, às condições nutricionais e à 

natureza dos procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos (COUTO; PEDROSA; 

NOGUEIRA, 2003). 

O tratamento cirúrgico foi realizado em 97,1% dos pacientes, com média de 1,3 

cirurgia por pessoa. Esse percentual justifica-se pelo fato de o hospital de clínicas, local do 

estudo, ser reconhecido como serviço de referência para o atendimento de trauma. 

O aumento do número de acidentes tem forte impacto sobre o Sistema Único de Saúde 

(SUS), repercutindo nos cuidados prestados pelos profissionais de saúde. Esse impacto pode 

ser estimado pelo aumento dos gastos realizados com internação hospitalar, assistência em 

Unidade de Terapia Intensiva e a alta taxa de permanência hospitalar deste perfil de pacientes 

(SANTOS; CARVALHO, 2013). 
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Os participantes relataram melhora na percepção do estado geral de saúde seis meses 

após a alta. Esse fato pode estar relacionado ao maior espaço de tempo entre a ocorrência do 

acidente/lesão e a coleta de dados, o que possibilitou melhor recuperação das lesões, 

refletindo em melhor percepção do estado de saúde. 

Para Alves et al. (2009), o trauma aumenta as necessidades especiais e reduz a 

qualidade de vida dos indivíduos a médio e longo prazo. Esse fato pode estar associado às 

mudanças anatômicas e fisiológicas iniciais, aos aspectos psicológicos e sociais envolvidos 

nos atendimentos iniciais ao trauma e à reabilitação. Algumas variáveis podem influenciar a 

qualidade de vida após o trauma, tais como: a qualidade do atendimento oferecido pelo 

sistema de saúde, tipo e gravidade das lesões, número de intervenções cirúrgicas, grau de 

sequelas, dor, acesso à reabilitação e condição socioeconômica, entre outros (ALVES et al., 

2009). 

Neste estudo, constatou-se diminuição do número de indivíduos com ansiedade seis 

meses após a alta e que os indivíduos mantiveram escores da avaliação do estado de saúde 

semelhantes no momento da alta e seis meses após o seguimento. Em pesquisa realizada sobre 

acidentes de trânsito, constatou-se um quadro generalizado de ansiedade entre os 

participantes, desencadeado pela necessidade de assumir o mais rápido possível o controle de 

suas vidas e retomar as atividades cotidianas (QUEIROZ; OLIVEIRA, 2003). 

Sousa Filho, Xavier e Vieira (2008) constataram que a ansiedade está relacionada à 

demora na recuperação da saúde, ao tratamento hospitalar prolongado, às suspensões de 

cirurgias e ao retardo para agendá-lo. A ansiedade tem consequências no desempenho 

cognitivo, comportamental, afetivo e físico, comprometendo o restabelecimento da saúde. 

Neste estudo, observou-se aumento do número de vítimas com sintomas de depressão 

seis meses após a alta, mas também se constatou melhora na percepção do estado de saúde, 

seis meses após a alta hospitalar. Os acidentes de trânsito têm um alto impacto psicológico 

nos sobreviventes, muitas vezes, associado a problemas de adaptação às comorbidades e 

psicopatologias. Estima-se que aproximadamente 24% das vítimas procuram tratamento, pois 

desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático e, dessas, 40% apresentam depressão 

(BLANCHARD; VEAZEY, 2001). 

Para Hodgson e Webster (2011), a gravidade do acidente e das lesões e o medo são 

importantes mediadores da depressão. Outros fatores como problemas emocionais, incluindo 

transtornos afetivos e de ansiedade antes do trauma, podem influenciar em longo prazo no 

desenvolvimento dessas comorbidades após o trauma (LITTLETON et al., 2011; KLEIM; 

EHLERS; GLUCKSMAN, 2007; BLANCHARD; VEAZEY, 2001; URSANO et al., 1999). 
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No presente estudo, 41 vítimas de acidente de trânsito apresentaram-se dependentes 

para realização de atividades de vida diária. Vale destacar que, após o trauma, as sequelas 

podem provocar dependência para realização de cuidados básicos (alimentação, banho, vestir-

se, transporte, entre outros). 

No que se refere à análise das variáveis preditoras da percepção do estado geral de 

saúde, seis meses após a alta hospitalar, segundo as variáveis explanatórias: mecanismo do 

trauma, ansiedade, depressão, capacidade funcional e estado geral de saúde na alta hospitalar, 

somente a variável estado geral de saúde na alta se apresentou estatisticamente significante. 

Em estudo prospectivo de preditores de incapacidade três meses após o trauma, 

buscando identificar fatores psicológicos que possam dificultar a recuperação e adaptação dos 

pacientes, Richmond, Kauder e Schwab (1998) encontraram que o estresse emocional causado 

pelo acidente influencia nas atividades de vida diária dos pacientes, na motivação para o 

retorno ao trabalho e nas relações interpessoais. Em estudos sobre a qualidade de vida de 

vítimas de acidentes de trânsito em geral, identificaram-se prejuízos após o acidente e como 

preditores de pior qualidade de vida a maior gravidade do trauma (O’NEILL et al., 1998; 

VIEMERÖ; KRAUSE, 1998, ULVIK et al., 2008), a presença de sintomas de ansiedade e 

depressão (GUDMUNDSDOTTIR et al., 2004; MATSUOKA et al., 2009) e a diminuição do 

convívio social e familiar com dificuldade de retorno ao trabalho (ANDERSSON; 

DAHLBÄCK; BUNKETORP, 2005). O apoio social é um dos fatores relevantes para a 

reabilitação, pois facilita o retorno ao convívio social e profissional e, assim, promove melhor 

qualidade de vida (ANDERSSON; DAHLBÄCK; BUNKETORP, 2005). 

Neste estudo, 52% dos sujeitos retornaram ao trabalho seis meses após a alta 

hospitalar. Observou-se que a ansiedade, depressão, alteração da capacidade funcional e o 

mecanismo de trauma não apresentaram associação com o retorno ao trabalho (Tabela 7). A 

maioria dos estudos mostra que vítimas de traumas múltiplos retornam às atividades laborais 

e que as taxas de retorno ao trabalho variam entre 60 e 90%, no primeiro e segundo ano após 

o trauma, respectivamente (MICHAELS et al., 2000; MAYOU; BRYANT, 2002; 

MEERDING et al., 2004). 

As lesões traumáticas decorrentes dos acidentes requerem, em muitos casos, 

afastamento médico prolongado durante o período de reabilitação, o que pode ter 

consequências importantes relacionadas à marginalização socioprofissional (FORT et al., 

2011). Para esses autores, o retorno ao trabalho é um problema complexo que interfere na 

qualidade de vida e é determinado por fatores que dependem do indivíduo, da patologia, da 

reabilitação e do ambiente socioeconômico. Além disso, representa um custo social grave, em 
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termos de prestação de cuidados, licenças médicas e absenteísmo. Em um estudo de coorte 

longitudinal realizado na Austrália, as vítimas de acidentes de trânsito, avaliadas entre dois e 

oito meses após o trauma, que apresentaram lesões de membros inferiores retornaram ao 

trabalho 12 semanas após a alta hospitalar (IC 95% 5,7;18,3). Para as vítimas que 

apresentaram lesões em outras regiões corporais, exceto as extremidades, o retorno ao 

trabalho ocorreu em três semanas após a alta hospitalar (IC 95% 2;4) (FITZHARRIS; 

BOWMAN; LUDLOW, 2010). O estado civil e o sexo não apresentaram associação com o 

retorno ao trabalho nessa população (FITZHARRIS; BOWMAN; LUDLOW, 2010). 

Clay, Newstead e McClure (2010), em uma meta-análise sobre lesões ortopédicas, 

mostraram que existe moderada evidência da influência da idade, sexo e gravidade da lesão 

no retorno ao trabalho, enquanto o nível de educação e o tipo de trabalho são importantes 

fatores que influenciam na produtividade. Além disso, fatores psicossociais e psicológicos 

foram explorados exaustivamente (SELANDER et al., 2002; BALLABENI et al., 2010; 

OYEFLATEN; HYSING; ERIKSEN, 2008). 

Vários fatores interferem no retorno ao trabalho dentre eles: tipo de lesão inicial e a 

gravidade, presença de traumatismo craniano, lesão grave de membros inferiores e lesão 

torácica grave. Há ainda fatores preditivos do retorno à produtividade, após seis meses do 

acidente, dentre eles: presença de sequelas físicas ou neuropsicológicas e dor persistente 

(FORT et al., 2011). 

Para Gross et al. (2010), o retorno ao trabalho dos pacientes com politraumatismo, 

com ISS maior que 16 e lesão em pelo menos duas regiões corporais, após dois anos do 

trauma, tem relação significativa com o nível de escolaridade, com a gravidade do trauma e o 

tempo de internação hospitalar. Variáveis como idade, sexo, consumo de álcool e estilo de 

vida anterior ao trauma e à permanência em UTI não influenciam o retorno ao trabalho. 

Dos pacientes que retornaram ao trabalho, cinco (4,9%) apresentaram mudança de 

ocupação em consequência das condições pós-traumáticas. No estudo de Oliveira e Sousa 

(2003), todas as vítimas de acidente motociclístico haviam retornado à sua ocupação principal 

no período entre 9 e 12 meses pós-trauma; porém 20,4% delas apresentaram alteração na 

produtividade em consequência do acidente. 

Vles et al. (2005) relataram que, um ano após o trauma, 33% dos sobreviventes 

apresentaram mudança de trabalho ou de atividades de vida diária. Chamberlain et al. (2009), 

em um artigo mais recente, ressaltaram a importância da equipe multiprofissional na 

reabilitação para melhores resultados em termos de custo-benefício para o retorno ao trabalho. 
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Neste estudo, seis meses após a alta hospitalar, os indivíduos que retornam ao trabalho 

apresentaram melhor avaliação em todos os domínios do SF-36. Para as vítimas que não 

retornaram ao trabalho, observa-se que os domínios mais comprometidos foram capacidade 

funcional, aspectos físicos e aspectos emocionais. Observa-se ainda diferença estatisticamente 

significante na avaliação do estado de saúde percebido das vítimas de acidente de trânsito, 

seis meses após a alta hospitalar, segundo o retorno ao trabalho para dor, capacidade 

funcional, aspectos físicos, estado geral de saúde, aspectos sociais, aspectos emocionais e 

saúde mental. Somente a vitalidade não foi estatisticamente significante. Na literatura, há 

ainda poucos estudos mostrando uma relação do retorno ao trabalho das vítimas de acidente 

de trânsito com a avaliação da qualidade de vida. O mais comum tem sido avaliar os 

resultados relacionados aos domínios do SF-36 das vítimas em geral. No estudo de Pasquale 

(2008), realizado com vítimas de traumas múltiplos, após um ano do trauma, os domínios que 

apresentaram menor escore médio foram aspectos físicos, dor e vitalidade. Os domínios que 

receberam maiores escores foram aspectos sociais, aspectos emocionais e estado geral de 

saúde. Vall, Braga e Almeida (2006), em pesquisa realizada com vítimas de lesão medular 

traumática decorrente dos acidentes de trânsito, observaram que os domínios aspectos 

emocionais e saúde mental apresentaram-se comprometidos, demonstrando desequilíbrio 

entre corpo e mente, propiciando baixa qualidade de vida, refletida em todos os domínios, 

sobretudo nos aspectos sociais. 

As vítimas de acidentes de trânsito podem apresentar alterações físicas, sociais e 

econômicas, incluindo a incapacidade de manter as atividades laborais. Essas consequências 

negativas impõem um impacto negativo sobre a saúde mental do paciente e qualidade de vida 

(LITTLETON et al., 2011; BORG et al., 2010; FITZHARRIS et al., 2007). 

Os acidentes de trânsito apresentaram impacto econômico negativo para 50% das 

vítimas estudadas por Andersson; Dahlbäck e Bunketorp (2005). Para esses autores, as 

alterações físicas e sociais, como a diminuição da capacidade funcional, a alteração da 

capacidade para o trabalho, alteração da situação financeira, diminuição das atividades sociais 

e o rompimento das relações familiares são comuns após o trauma. 

Em estudo realizado com vítimas de acidente de trânsito com lesões no sistema 

musculoesquelético, houve uma melhora significativa no estado de saúde seis meses após o 

trauma para as vítimas que receberam indenização. Os preditores de pior estado de saúde 

foram fatores psicológicos e a incapacidade para o trabalho (LITTLETON et al., 2011). 

Harris et al. (2008) relataram que vítimas de acidentes de trânsito apresentaram escore 

médio no domínio físico de  39,2 (D.P.= 11,0) e no domínio saúde mental 44,7 (D.P= 13,7). 
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Também encontraram que todas as subescalas do SF-36 apresentaram escores 

significativamente menores nos pacientes com algum tipo de deficiência. 

No estudo de Overgaard, Hoyer e Christensen (2011), os pacientes que retornaram ao 

trabalho apresentaram maiores pontuações em todos os domínios do SF-36 quando 

comparados com os indivíduos que estavam desempregados, um ano após o trauma. 

Michaels et al. (2000) identificaram que os pacientes que apresentaram lesão 

ortopédica apresentaram escores menores em todos os domínios do SF-36, quando 

comparados com pacientes sem lesões. Esses autores sugeriram que esse resultado pode ter 

relação com a presença de incapacidades físicas, psicossociais e com aspectos profissionais e 

financeiros. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com os objetivos propostos e os resultados obtidos no presente estudo, 

conclui-se que: 

 

a) A percepção do estado de saúde apresentou melhora dos escores, seis 

meses após a alta. Ao se compararem os grupos de pacientes, segundo as 

médias constatadas na alta hospitalar e após o seguimento, verifica-se 

diferença estatisticamente significante (p = 0,01). 

b) Ao considerar as possíveis variáveis obtidas na alta hospitalar como 

possíveis preditoras para a determinação do estado geral de saúde, seis 

meses após a alta, os resultados obtidos na análise de regressão linear 

múltipla indicaram que apenas a medida do estado de saúde geral de 

saúde foi estatisticamente significante (p <0,001). De acordo com o 

modelo, um acréscimo de uma unidade na medida do estado geral de 

saúde na alta hospitalar, aumentaria, em média, 0,336 pontos na medida 

do estado de saúde, seis meses após a primeira avaliação. 

c) A estimativa de retorno ao trabalho na população de acidentados no 

Triângulo Sul é de 52% (IC 95% 42,3 – 61,7). Dos pacientes que 

retornaram ao trabalho, cinco (4,9%) apresentaram mudança de 

ocupação em consequência das condições pós-traumáticas. 

d) A ansiedade (p=0,54, odds ratio - OR=1,68), depressão (p=0,99, 

OR=0,88), alteração da capacidade funcional (p=0,42 OR=0,65) e 

mecanismo do trauma (p= 0,51, OR=0,88) não apresentaram associação 

com o retorno ao trabalho. 

e) Os resultados obtidos da avaliação do estado de saúde percebido das 

vítimas de acidente de trânsito, seis meses após a alta hospitalar, 

mostraram que os indivíduos que retornam ao trabalho apresentaram 

melhor avaliação em todos os domínios, segundo o retorno ao trabalho. 

Houve diferença estatisticamente significante para dor (p=0,01), 

capacidade funcional (p<0,001), aspectos físicos (p<0,001), estado geral 

de saúde (p=0,01), aspectos sociais (p<0,001), aspectos emocionais 
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(p<0,001) e saúde mental (p=0,007). Somente a vitalidade não foi 

estatisticamente significante (p=0,19). 

 

 



Considerações Finais  |  66 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A realização do presente estudo indicou a melhora da qualidade de vida para as 

vítimas de acidente de trânsito, ao longo da reabilitação. Não foi possível a identificação de 

fatores que interferem no retorno ao trabalho, indicando a necessidade de novos estudos que 

permitam uma investigação mais aprofundada. 

Ressalta-se o papel da enfermagem e da equipe multiprofissional na organização e 

gestão dos serviços de urgência e emergência bem como a participação na fase de 

reabilitação, com o objetivo de garantir a excelência do processo assistencial, baseando a 

assistência por meio de um plano de cuidados integrados, adaptado à necessidade individual e 

específica das vítimas de acidente de trânsito. Essa estratégia subsidia a prática da equipe na 

prevenção de fatores que possam afetar a qualidade de vida e o retorno ao trabalho. 

Algumas limitações do estudo podem ser mencionadas: o estudo foi realizado com 

seguimento de apenas seis meses, e mais estudos de acompanhamento seriam necessários para 

avaliar o resultado funcional final da reabilitação. Além disso, o tamanho da amostra foi 

limitado à restrição do tempo para condução do estudo. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 1- ALTA HOSPITALAR 

Parte A 

Caracterização dos participantes 

Pacientenº: _____________Iniciais: ______________________     Registro:______________________________ 

Data da entrevista:_______________Data de nascimento: _______________________ Sexo: ________________ 

Estado civil/pessoa significante: (  ) 1- casado (a)       (  ) 2- solteiro (a)      (  ) 3- viúvo (a)      

(  ) 4- separado (a)     (  ) 5- união consensual 

Endereço: ___________________________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________________________________________________________ 

Nacionalidade: _______________________________________________________________________________ 

Nível de escolaridade:  

(  ) nunca frequentou a escola 0 

(  ) Ensino Fundamental 1 2 3 4 5 6 7 8 Completo (  ) sim   (  ) não 

(  ) Ensino Médio  1 2 3 Completo (  ) sim   (  ) não 

(  ) Ensino Superior  1 2 3 4 5 6 Completo (  ) sim   (  ) não 

Trabalho – profissão/ocupação (formal ou informal): 

Tipo de vínculo: 1. Empregado ( )     2. Autônomo ( ) 

Carga horária semanal no trabalho: _______________________________________________________________ 

Ação na justiça referente ao trabalho: _____________________________________________________________ 

Renda Familiar: ______________________________________________________________________________ 

Dados da internação 

Data da admissão hospitalar: ____________________________________________________________________ 

Data da admissão na UTI:_______________________________________________________________________ 

Data da alta da UTI: ___________________________________________________________________________ 

Data da alta hospitalar: _________________________________________________________________________ 

Complicações: (   ) sepse   (   ) cárdica   (   ) IRA   (   ) DMOS 

Realização de Cirurgias: (   ) sim   (   ) não 

1ª. Cirurgia: Data: _______________________________N° de cirurgias realizadas: _______________________ 

Dados relativos ao trauma: 

Data do Acidente: _____________________________________________________________________________ 

Dia da Semana: _____________________________________________Hora: ___________________________ 

Mecanismo do trauma: (   ) veículo automotor   (   ) motocicleta   (   ) pedestre   (   ) ciclista (   ) Outros: _________ 

Local do trauma: (   ) Uberaba   (   ) Outra cidade   (   ) estrada    

Parte do corpo atingida:(   ) Cabeça    (   ) Face   (  )   Região Cervical   (  )   Tórax    (  ) Abdome    

Quadril/pelve(  )    Órgãos genitais/anus (   )     MSD (  )           MSE (  )      MID (  )             MIE (  )        

Fator de alteração de consciência: (   ) alcoolizado   (   ) sedado   (   ) sedado e intubado  

(   ) Outro_________________________________ 
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APÊNDICE 2 - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 2- 6 MESES APÓS A 

ALTA HOSPITALAR 

Caracterização dos participantes 

Paciente nº.:__________________        Iniciais:__________________     Registro:________________ 

Data da entrevista:____________________Data de retorno ao trabalho: _______________________ 

Número de novas internações após a alta: ________________________________________________ 

Estado civil/pessoa significante: 

(  ) 1- casado (a)       (  ) 2- solteiro (a)      (  ) 3- viúvo (a)      (  ) 4- separado (a)      

(  ) 5- união consensual 

Endereço: _________________________________________________________________________ 

Telefone: __________________________________________________________________________ 

Trabalho - Situação atual: 

(    ) Atividade interrompida: indivíduos mantêm-se afastados da ocupação principal; após 6 meses da 

alta hospitalar  

(    ) Atividade alterada devido ao trauma: indivíduos com mudança de ocupação consequente às 

condições pós-traumáticas após 6 meses da alta hospitalar 

(     ) Atividade inalterada: indivíduos que retornaram a sua ocupação principal com o mesmo nível de 

desempenho após 6 meses da alta hospitalar. 

Ocupação no trabalho: 

Carga horária semanal no trabalho:  

Ação na justiça referente ao trabalho: 

Tratamento fisioterápico: (    ) sim   (    ) não 

Quais?____________________________________________________________________________ 

Renda Familiar: _____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – CÁLCULO NISS 

Iniciais: _________________     RG: ______________     Número: _____________ 

Região Corporal Característica 

das lesões 

Código AIS Gravidade da 

lesão 

NISS 

Cabeça/Pescoço 

 

 

    

Face 

 

 

    

Tórax  

 

 

    

Abdome 

 

 

    

Extremidades/bacia 

 

 

    

Superfície externa 

 

 

    

Total      
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - Uberaba-MG 

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Qualidade de vida de vítimas de traumas múltiplos e seu impacto no 

retorno ao trabalho 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Você sofreu um acidente e está sendo convidado(a) a participar do estudo Qualidade de vida 

de vítimas de traumas múltiplos e seu impacto no retorno ao trabalho. Os avanços na área da 

saúde ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação é importante. O 

objetivo deste estudo é conhecer quais as mudanças ocorreram em seu trabalho após o 

acidente e avaliar sua qualidade de vida. Caso você participe, sua participação será através de 

entrevistas, que serão realizadas quando você vier acompanhando a consulta de rotina após 6 

meses e um ano de sua alta hospitalar. Assim, poderei entender como o acidente influenciou o 

seu retorno ao trabalho e sua qualidade de vida. Não será feito nenhum procedimento que lhe 

traga qualquer desconforto ou risco à sua vida.  

 

Você poderá obter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua 

participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de 

que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será 

identificado com um número.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Título do Projeto: Qualidade de vida de vítimas de traumas múltiplos e seu impacto no 

retorno ao trabalho.  

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou ouvi o 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei 

submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que 

sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha 

decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado, que não 

terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo em participar 

do estudo.  

 

 

Uberaba,   ............./ ................../................ 

 

 ___________________________________      _______________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                  Documento de identidade 

 

___________________________                               _____________________ 

Assinatura do pesquisador responsável                                  Assinatura do orientador 

 

Telefone de contato dos pesquisadores: Luciana Paiva. Fone: 33185271 

 

Em caso de dúvida em relação a esse documento, você pode entrar em contato com o Comitê 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, pelo telefone 3318-5854. 
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ANEXO 3 - ESCALA VISUAL ANALÓGICA PARA AVALIAÇÃO GLOBAL DO 

PACIENTE SOBRE SEU ESTADO GERAL DE SAÚDE 

 

 

100Melhor 

Saúde 

Possível 

0Pior 

Saúde 

Possível 
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ANEXO 4 - VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE 

VIDA -SF-36 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Idade: _______ Sexo: ________ Função exercida no trabalho: _________________ 

Há quanto tempo exerce essa função: ______________________________________ 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão 

informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer atividades de vida diária. 

Responda cada questão marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro em 

como responder, por favor, tente responder o melhor que puder.  

 

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelente  Muito Boa  Boa  Ruim  Muito Ruim  

1 2 3 4 5 

 

2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 

 Muito Melhor  Um Pouco 

Melhor  

Quase a Mesma Um Pouco Pior  Muito Pior  

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. Devido à 

sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, quando?  

Atividades  Sim, dificulta muito Sim, dificulta um 

pouco 

Não, não dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos.  

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar bola, varrer a casa.  

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos  1 2 3 

d) Subir vários lances de escada  1 2 3 

e) Subir um lance de escada  1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro  1 2 3 

h) Andar vários quarteirões  1 2 3 

i) Andar um quarteirão  1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se  1 2 3 

 

 

 

 

 



Anexos  |  97 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com alguma 

atividade regular, como consequência de sua saúde física?  

 

 Sim  Não  

a) Você diminui a quantidade de tempo 

que se dedicava ao seu trabalho ou a outras 

atividades?  

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você 

gostaria?  

1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho 

ou a outras atividades.  

1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho 

ou outras atividades (p. ex. necessitou de 

um esforço extra).  

1 2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou outra atividade 

regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo 

que se dedicava ao seu trabalho ou a outras 

atividades?  

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você 

gostaria?  

1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das 

atividades com tanto cuidado como 

geralmente faz.  

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas 

atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo?  

 

De forma nenhuma  Ligeiramente  Moderadamente Bastante  Extremamente  

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma  Muito leve  Leve  Moderada  Grave  Muito grave  

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o trabalho dentro de 

casa)?  

 

De maneira alguma  Um pouco  Moderadamente Bastante  Extremamente  

1 2 3 4 5 
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9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as últimas 4 

semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em 

relação às últimas 4 semanas.  

 

 

 Todo 

Tempo 

A 

maior 

parte 

do 

tempo 

Uma 

boa 

parte 

do 

tempo 

Algum

a parte 

do 

tempo 

Uma 

pequen

a parte 

do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você tem se sentindo cheio de 

vigor, de vontade, de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa?  

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem se sentido tão 

deprimido que nada pode anima-lo?  

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem se sentido calmo ou 

tranquilo?  

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem se sentido com muita 

energia?  

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem se sentido 

desanimado ou abatido?  

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem se sentido esgotado?  1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem se sentido uma 

pessoa feliz?  

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem se sentido cansado?  1 2 3 4 5 6 

 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais interferiram 

com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

Todo Tempo  A maior parte 

do tempo  

Alguma parte do 

tempo  

Uma pequena 

parte do tempo  

Nenhuma parte 

do tempo  

1 2 3 4 5 
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11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 

 Definitivam

ente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei  A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva 

mente falso 

a) Eu costumo adoecer um pouco 

mais facilmente que as outras 

pessoas  

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável quanto 

qualquer pessoa que eu conheço  

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha saúde vai 

piorar  

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é excelente  1 2 3 4 5 
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ANEXO 5 - ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO – HAD 

Este questionário ajudará o seu médico, a saber, como você está se sentindo. Leia todas as 

frases. Marque com um “X” a resposta que melhor corresponder a como você tem se sentido 

na ÚLTIMA SEMANA. Não é preciso ficar pensando muito em cada questão. Neste 

questionário as respostas espontâneas têm mais valor do que aquelas em que se pensa muito. 

Marque apenas uma resposta para cada pergunta. 

A 1) Eu me sinto tenso ou contraído: 

3 ( ) A maior parte do tempo 

2 ( ) Boa parte do tempo 

1 ( ) De vez em quando 

0 ( ) Nunca 

D8) Eu estou lento para pensar e fazer as coisas: 

3 ( ) Quase sempre 

2 ( ) Muitas vezes 

1 ( ) De vez em quando 

0 ( ) Nunca 

D 2) Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de 

antes: 

0 ( ) Sim, do mesmo jeito que antes 

1 ( ) Não tanto quanto antes 

2 ( ) Só um pouco 

3 ( ) Já não sinto mais prazer em nada 

 

A9) Eu tenho uma sensação ruim de medo, como um frio 

na barriga ou um aperto no estômago: 

0 ( ) Nunca 

1 ( ) De vez em quando 

2 ( ) Muitas vezes 

3 ( ) Quase sempre 

A 3) Eu sinto uma espécie de medo, como se 

alguma coisa ruim 

fosse acontecer: 

3 ( ) Sim, e de um jeito muito forte 

2 ( ) Sim, mas não tão forte 

1 ( ) Um pouco, mas isso não me preocupa 

0 ( ) Não sinto nada disso 

D 10) Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência: 

3 ( ) Completamente 

2 ( ) Não estou mais me cuidando como deveria 

1 ( ) Talvez não tanto quanto antes 

0 ( ) Me cuido do mesmo jeito que antes 

D 4) Dou risada e me divirto quando vejo coisas 

engraçadas: 

0 ( ) Do mesmo jeito que antes 

1 ( ) Atualmente um pouco menos 

2 ( ) Atualmente bem menos 

3 ( ) Não consigo mais 

 

A 11) Eu me sinto inquieto, como se eu não pudesse ficar 

parado em lugar nenhum: 

3 ( ) Sim, demais 

2 ( ) Bastante 

1 ( ) Um pouco 

0 ( ) Não me sinto assim 

A 5) Estou com a cabeça cheia de preocupações: 

3 ( ) A maior parte do tempo 

2 ( ) Boa parte do tempo 

1 ( ) De vez em quando 

0 ( ) Raramente 

D 12) Fico esperando animado as coisas boas que estão 

por vir: 

0 ( ) Do mesmo jeito que antes 

1 ( ) Um pouco menos do que antes 

2 ( ) Bem menos do que antes 

3 ( ) Quase nunca 

D 6) Eu me sinto alegre: 

3 ( ) Nunca 

2 ( ) Poucas vezes 

1 ( ) Muitas vezes 

0 ( ) A maior parte do tempo 

A 13) De repente, tenho a sensação de entrar em pânico: 

3 ( ) A quase todo momento 

2 ( ) Várias vezes 

1 ( ) De vez em quando 

0 ( ) Não sinto isso 

A 7) Consigo ficar sentado à vontade e me sentir 

relaxado: 

0 ( ) Sim, quase sempre 

1 ( ) Muitas vezes 

2 ( ) Poucas vezes 

3 ( ) Nunca 

D 14) Consigo sentir prazer quando assisto a um bom 

programa de televisão, de rádio ou quando leio alguma 

coisa: 

0 ( ) Quase sempre 

1 ( ) Várias vezes 

2 ( ) Poucas vezes 

3 ( ) Quase nunca 
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ANEXO 6 - AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA- ÍNDICE DE KATZ 

Atividade Item Nível de 

dependência 

Escore
1
 

1. Tomar banho 

(esponja, chuveiro 

ou banheiro) 

- Não precisa de ajuda 

- Precisa de ajuda para lavar apenas uma parte do corpo 

(costas ou perna) 

-Precisa de ajuda para higiene completa (ou não toma 

banho sozinho) 

 

I 

A 

 

D 

0 

0 

 

1 

2. Vestir-se - Pega as roupas e veste-se sem nenhuma ajuda 

- Pega as roupas e veste-se sem ajuda , com exceção de 

amarrar os sapatos 

- Precisa de ajuda para pegar roupas ou para se vestir, ou 

fica parcial ou completamente não vestido 

 

I 

 

A 

 

 

D 

0 

 

0 

 

 

1 

3. Ir ao banheiro - Vai ao banheiro, faz a higiene e se veste sem ajuda 

(mesmo usando um objeto para suporte como bengala, 

andador, cadeira de rodas e pode usar urinol a noite, 

esvaziando este de manhã) 

- Recebe ajuda para ir ao banheiro ou para fazer a 

higiene ou para se vestir depois do banheiro ou para uso 

do urinou a noite 

- Não vai ao banheiro para fazer suas necessidades 

I 

 

 

 

 

A 

 

 

D 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

1 

4. Locomoção - Entra e sai da cama, assim como da cadeira, sem ajuda 

(pode estar usando objeto para suporte como bengala e 

andador) 

- Entra e sai da cama ou da cadeira com ajuda 

- Não sai da cama 

I 

 

 

A 

D 

0 

 

 

0 

1 

5. Continência - Controla a urina e movimentos do intestino 

completamente, por si só 

- Tem acidentes ocasionais 

- Supervisão ajuda a manter o controle da urina ou 

intestino, cateter é usado, ou é incontinente 

I 

 

A 

D 

0 

 

0 

1 

6. Alimentação - Alimenta-se sem ajuda 

- Alimenta-se com exceção no caso de cortar carne ou 

passar manteiga no pão 

- Recebe ajuda para se alimentar ou é alimentado parcial 

ou completamente por meio de tubos ou fluidos 

intravenosos 

I 

A 

 

D 

0 

0 

 

1 

I- Independente; A- Necessita de ajuda parcial; D- dependente de ajuda 

 

 

 

 

                                                             
1
Escore Numérico 

Total de pontos 


