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RESUMO 

Visto que o traumatismo crânio encefálico (TCE) é considerado um problema de saúde 
pública e as lesões causadas podem levar a uma série de mudanças estruturais, 
fisiológicas e funcionais causando sequelas muitas vezes irreparáveis. O presente 
estudo teve como objetivo realizar um plano de alta para pacientes pós um TCE 
hospitalizados em uma unidade de terapia intensiva (UTI) e identificar os principais 
dispositivos e cuidados que esses pacientes necessitam após alta, avaliando o grau 
de conhecimento dos familiares frente a esses cuidados. Trata-se de uma pesquisa 
quali-quantitativa realizada com 10 pacientes vítimas de TCE internados em uma UTI 
de um hospital do Meio Oeste Catarinense. Os dados foram coletados no período de 
janeiro a maio de 2022, para isso os pacientes foram avaliados utilizando um 
instrumento próprio, a Escala de Coma de Glasgow e o Índice de Barthel, já os 
familiares foram abordados utilizando instrumento próprio com perguntas objetivas de 
resposta de sim ou não. Os pacientes foram todos do sexo masculino, a idade que 
mais prevaleceu foi entre 36 a 55 anos, a causa predominante foram os acidentes de 
motocicletas e a pesquisa também demonstrou que todos os pacientes apresentaram 
alguma dependência, quanto aos cuidados que necessitam após a alta a maioria dos 
pacientes necessitou cuidados como troca de fralda, alternância de decúbito e 
curativos. Na avaliação dos familiares quanto ao conhecimento sobre dispositivos 
invasivos a maioria deles respondeu não ter conhecimento do assunto e quando 
questionados sobre quais as principais dúvidas referente os cuidados que teriam que 
realizar em seus domicilio a maioria respondeu administrar dieta e medicamentos por 
via enteral e realizar os cuidados com a traqueostomia. Foi concluído que muitos 
pacientes que sofreram TCE receberam alta com alguma dependência necessitando 
de algum cuidado e auxílio e que seus familiares não conheciam e tinham dúvidas de 
como realizar estes cuidados. Para isso foi elaborado um plano de alta personalizado 
e entregue para cada paciente e seus familiares com orientação verbal no momento 
da entrega.  
 

Palavras-chave: Traumatismo cranioencefálico. Planejamento de alta. Unidade de 
terapia intensiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

Since critical trauma is considered a public health problem (CE) it can lead to a series 
of structural changes, often irreparable. The present study aimed to carry out a plan 
for patients after a TBI hospitalized in a care unit (ICU) and identify the main devices 
and care that treat patients after discharge, evaluating the degree of knowledge of 
family members regarding this care. This is a quali-quantitative research carried out 
with 10 TBI patients admitted to an ICU of a hospital in the Midwest of Santa Catarina. 
The data were used in patients during the period of January 2022, for this, they were 
used in a specific instrument, in Glasgow and the Barthe Index, family members were 
used with objective yes or no questions. Male patients, which prevailed was between 
5 years of research, were predominant at 5 years of age, most accidents and all 
patients should also be seen after the high majority of patients. of patients need care 
such as change of decubitus, alternation of decubitus and dressings. In most cases, 
the family members' knowledge about the invasive devices of most of them did not 
respond to the knowledge of the subject and when asked about the doubts of the main 
care that should carry out the evaluation in their homes, the majority regarding the 
administration of the diet and the enteral drugs and perform tracheostomy care. It was 
concluded that patients who are important, like these, received a lot of care with some 
certain aids and that their acquaintances did not know and had doubts about how they 
needed it. For this, a personalized discharge plan was prepared and delivered to each 
patient and their families with verbal guidance at the time of delivery. 
 
Keywords: Traumatic brain injury. High planning. Intensive care unit. 
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INTRODUÇÃO 

O traumatismo cranioencefálico (TCE) representa um sério problema de saúde 

pública, sendo uma das principais causas de morte e incapacidade em adultos jovens 

no Brasil e no mundo. Segundo o estudo de Carteri e Silva (2021, p. 283), a média 

anual brasileira entre 2008 e 2019 foi de 131.014,83 internações associadas ao TCE 

e salienta que “durante o período, a incidência média de internações foi de 65,54 por 

100 mil habitantes”.  Conforme Gaudêncio e Leão (2013) os casos mais graves de 

TCE retratam uma mortalidade que varia de 30 a 70%, e os que sobrevivem 

frequentemente permanecem em coma ou com sequelas debilitantes. Coutinho, Costa 

e Silva (2018), afirma que além das funções de atividade e sensibilidade, o sistema 

nervoso também é responsável pelas funções avançadas do organismo, como 

processamento e armazenamento de memória, capacidade de aprendizagem, 

funções intelectuais, processos de pensamento e características de personalidade, 

portanto o trauma de crânio pode ocasionar inúmeras incapacidades.  

“As lesões causadas por um TCE podem levar a uma série de mudanças 

estruturais, fisiológicas e funcionais do sistema nervoso central, que podem causar 

distúrbios permanentes ou transitórios na função motora e/ou psíquica, ou levar o 

indivíduo a óbito” (MAXIMINO, 2018, p. 19).  

Para Settervall e Sousa (2012) ao mensurar os impactos físicos, psicossociais 

e emocionais causados pelo trauma, é necessária uma análise ampla de avaliação, 

que permita reconhecer quais aspectos da vida do indivíduo pode ser de alguma forma 

prejudicada pelo TCE. Sendo assim o enfermeiro conta com o processo de 

enfermagem (PE) que conforme Barros et al. (2015), tem como objetivo oferecer uma 

estrutura em que possam ser satisfeitas as necessidades de forma individual de cada 

pessoa, família e comunidade. Afirma então que esse processo deve ser intencional, 

sistemático, interativo, dinâmico, flexível e baseado em teorias. Neste sentido o 

enfermeiro deve utilizar da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e do 

PE realizando um planejamento de alta para o paciente acometido por TCE.  

Fialho et al. (2017) comenta que o planejamento de alta deve fundamentar-se 

na investigação realizada durante a coleta de dados e histórico por ocasião da 

internação, onde incluem as limitações do paciente, da família e do ambiente. 

Delatorre et al. (2013) comenta que no processo de planejamento para alta existem 

instruções que podem ser disponibilizadas aos familiares, e verificar se essas 
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instruções foram compreendidas de forma clara, dessa forma provendo o diálogo e o 

vínculo entre familiares, pacientes e equipe.  

A escolha desse tema surgiu devido ao fato de estar inserida dentro de uma 

Unidade de Terapia Intensiva neurológica onde atuo como técnica de enfermagem na 

área por volta de cinco anos, durante esse período pude observar os profissionais 

enfermeiros se depararem com os casos de TCE graves e com a grande demanda de 

cuidados pós alta que esses pacientes necessitam. Com essa demanda especifica 

observadas na vivencia diária, percebe-se as necessidades das pessoas em conhecer 

e entender a situação dos seus familiares.  

O cuidado de pacientes neurológicos após alta de uma unidade de terapia 

intensiva muitas vezes é um processo que gera dúvidas nos familiares e cuidadores 

em domicílio, especialmente se o paciente apresentar sequelas e dispositivos 

invasivos.  Conforme Fialho et al. (2017) o enfermeiro possui papel obrigatório e 

indispensável na identificação das necessidades apresentadas pelos pacientes, na 

educação dos familiares e, na coordenação do processo de transição do hospital para 

o domicilio. 

Diante das circunstâncias definiu-se o objetivo geral desta pesquisa: construir 

um modelo de plano de alta de enfermagem para pacientes pós traumatismo crânio 

encefálico hospitalizados em uma unidade de terapia intensiva. Com isso foi 

relacionando como objetivos específicos: definir papel do enfermeiro na alta do 

paciente crítico acometido pelo TCE; identificar os pacientes pós TCE com 

necessidades de cuidados domiciliares que receberam alta da UTI; verificar principais 

dispositivos invasivos que os pacientes apresentam na alta da UTI; construir modelo 

piloto de plano de alta personalizado conforme sua demanda de cuidados e realizar 

entrega de plano de alta escrito aos familiares com orientação oral. 

Para Fialho et al. (2017) a orientação da alta hospitalar é na maioria realizada 

no momento da saída do paciente do hospital, momento onde muitas informações são 

repassadas de maneira rápida e ao mesmo tempo. Essas orientações deveriam ser 

desenvolvidas durante a internação, e habitualmente realizada por escrito facilitando 

a compreensão dos pacientes e familiares e assim evitando erros. “Frequentemente, 

essas informações são realizadas de forma mecânica e apressada não considerando 

as condições e as necessidades de cada paciente” (POMPEO et al., 2007 apud 

FIALHO et al., 2017, p. 2). Esta pesquisa será realizada por meio de uma pesquisa 

exploratória descritiva de abordagem quali- quantitativa.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nesta seção, serão apresentados alguns conceitos necessários para o 

embasamento teórico deste estudo, tais como: Fisiologia e anatomia do sistema 

nervoso, traumatismo crânio encefálico, escala de coma Glasgow, principais 

dispositivos utilizados por pacientes vítimas de TCE, processo de enfermagem, 

sistematização da assistência de enfermagem, planejamento de alta. 

1.1 SISTEMA NERVOSO 

1.1.1 Anatomia E Fisiologia Do Sistema Nervoso 

“O sistema nervoso é considerado o mais complexo sistema do corpo humano. 

Ele, merecidamente, recebe esse título pelo fato de ter a capacidade e a versatilidade 

de transmitir um rápido fluxo de informações em alta velocidade de processamento” 

(COUTINHO; COSTA; SILVA, 2018, p. 15). Segundo Kawamoto (2018) o Sistema 

Nervoso possui controle e coordena todos os processos que se desenvolvem no 

organismo de maneira involuntária nos órgãos internos como as atividades viscerais 

e também nas manifestações voluntárias que são responsáveis pelo relacionamento 

do organismo com o meio ambiente que são chamadas de atividades somáticas.  

As atividades nervosas que ocorrem no SNC dependem da unidade funcional, 

os neurônios. Para Santos (2014), a transmissão de um impulso nervoso para outro 

impulso nervoso é chamada de sinapse neuronal. A sinapse é o ponto onde as 

extremidades dos neurônios se encontram e o estímulo é transmitido ao próximo 

neurônio por meio de um meio químico chamado neurotransmissor. Kawamoto (2018) 

afirma que os neurônios do encéfalo e da medula espinhal não podem se regenerar 

após sofrerem algum tipo de lesão, mas em certos casos se o corpo celular dos 

neurônios estiver íntegro os prolongamentos neurais podem ter certa regeneração.  

Santos (2014), divide o sistema nervoso em três partes principais, 

primeiramente o sistema nervoso central (SNC) composto pelo encéfalo/cérebro, 

cerebelo e tronco cerebral e medula espinhal, o sistema nervoso periférico (SNP) 

constituído pelos nervos cranianos e nervos raquidianos ou espinhais, e o sistema 

nervoso autônomo que é subdividido em simpático e parassimpático. 

Coutinho, Costa e Silva (2018), determina que os órgãos do SNC se localizam 

dentro do esqueleto axial, e são protegidos pelo canal vertebral e pela caixa craniana.  
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As meninges, camada interna membranosa do cérebro, também protegem o 

sistema nervoso central. Conhecida como dura-máter, reveste a face interna 
da caixa óssea; a camada mais fina é chamada de pia-máter e entre elas 
localizamos a aracnoide, separadas pelo liquido cefalorraquidiano (LCR) 
(SANTOS, 2014, p. 59).  

Conforme Kawamoto (2018), o liquido cefalorraquidiano ou liquor, além de se-

parar as meninges age como amortecedor de choques e como barreira a agentes 

invasores tendo como função principal a proteção do SNC. Esse liquor é formado a 

partir do sangue nos plexos corioides uma estrutura vascular que fica localizada nos 

ventrículos.  

Tornando a Coutinho, Costa e Silva (2018), o cérebro constitui 90% da massa 

encefálica, suas principais funções são controlar os sentimentos, realizar comporta-

mentos conscientes e voluntários, pensar, memorizar, aprender, receber e interpretar 

os sentidos e manter o equilíbrio. Ele tem um córtex externo composto por massa 

cinzenta que contém os corpos neuronais, e em sua área interna abriga a substância 

branca contendo os dendritos e axônios dos neurônios.  É dividido em dois hemisférios 

que são conectados por um feixe de filamentos nervosos denominado corpo caloso. 

Ainda é dividido em lobo frontal, temporal, parietal, occipital e insular. Na parte inferior 

do cérebro, existem duas estruturas importantes, o tálamo e o hipotálamo. 

Conforme Kawamoto (2018, p. 36) “cada hemisfério tem quatro lobos, denomi-

nados de acordo com o osso próximo a eles e com funções distintas:” 

Frontal: localizado na parte anterior do crânio, é a área da atividade motora 
voluntária, motricidade, fala, personalidade, conduta, comportamento emoci-
onal, funções intelectuais e da memória armazenada. Parietal: localizado na 
parte superior do cérebro, responsável pela interpretação das sensações e 
pela leitura, permitindo que o indivíduo se situe com relação ao esquema cor-
poral. Occipital: localizado na área acima da orelha, é responsável pela inter-
pretação das sensações visuais. Temporal: localizado na parte posterior da 
cabeça, é responsável pela “memória a curto prazo”, por parte da área da fala 
e pela interpretação dos sentidos do paladar, do olfato e da audição (KAWA-
MOTO, 2018, p. 36).  

Coutinho, Costa e Silva (2018) informa que o cerebelo está localizado na fossa 

posterior do cérebro e é responsável pelo equilíbrio corporal, tônus muscular, 

orientação espacial e coordenação dos movimentos. E Kawamoto (2018) acrescenta 

que o cerebelo funciona de maneira coordenada com o cérebro e o tronco encefálico. 

Controla o movimento e a tensão muscular e participa na manutenção do equilíbrio 

corporal. Receba todas as informações para gerar respostas musculares regulares e 

coordenadas. Quando o cérebro decide qual exercício realizar o cerebelo controla 
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como realizá-lo. 

Segundo Coutinho, Costa e Silva (2018) o tronco encefálico fica localizado 

entre a medula e o diencéfalo, situado ventral ao cerebelo, conecta a medula espinhal 

com as estruturas encefálicas localizadas acima. Entre os doze pares de nervos 

cranianos, dez estão conectados ao tronco cerebral. Essa área é responsável pelo 

controle da respiração, batimentos cardíacos e pela vasoconstrição. O tronco 

encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo.  

“A medula espinhal é um longo eixo do qual saem nervos ligando o encéfalo ao 

resto do corpo. Está localizada no interior do canal raquidiano e estabelece ligações 

com os nervos periféricos. É o único meio de comunicação entre o cérebro e o restante 

do corpo” (SANTOS, 2014, p. 60).  

É importante comentar sobre o sistema nervoso autônomo:  

É conhecido também como vegetativo ou visceral, formado por nervos 

motores que conduzem os impulsos do sistema nervoso central para a 
musculatura lisa dos órgãos viscerais, músculos cardíacos e glândulas. [...] É 
dividido em outros dois sistemas: sistema nervoso simpático e sistema 
nervoso parassimpático. De uma maneira ampliada, podemos dizer que 
esses dois sistemas realizam funções contrárias ou antagônicas, em que um 
atua corrigindo o excesso do outro, buscando um sistema de compensação 
e equilíbrio (COUTINHO; COSTA; SILVA, 2018, p. 28). 

Coutinho, Costa e Silva (2018) explica que o SNP Autônomo Simpático estimula 

movimentos que requerem energia para permitir que o organismo responda ao 

estresse e à vigília. Em contraste, o SNP autonômico parassimpático é responsável 

por estimular atividades de relaxamento, como a redução da frequência cardíaca. 

Uma das principais diferenças entre os nervos simpático e parassimpático é que as 

fibras pós-ganglionares dos dois sistemas geralmente secretam hormônios diferentes. 

1.2 TRAUMATISMO CRANIO ENCEFALICO  

1.2.1 Conceito E Definição Do Traumatismo Cranioencefálico 

Siqueira (2016) aponta que traumatismo cranioencefálico pode ser definido 

como qualquer lesão que envolva o encéfalo, a calota craniana e o sistema nervoso 

central. Hoje caracteriza uma das causas mais frequentes de lesão encefálica e de 

morte no adulto jovem. Existem dois tipos principais de lesões, tipo fechado ou 

penetrante.  

Para Tortora e Derickson (2016) quando acontece uma lesão cerebral pode 

também ocorrer dano adicional aos tecidos, principalmente após um período de 
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isquemia. A elevação súbita do nível de oxigênio também pode ser danosa pois produz 

um grande número de radicais livres e essas substancia alteram a estrutura do DNA 

celular e das enzimas e modificam a permeabilidade da membrana plasmática.  

Segundo Siqueira (2016) as fraturas cranianas podem ocorrer em 3% de casos 

de traumatismo cranioencefálico leve e 65% em traumatismos grave. Essas fraturas 

encontram-se na maioria das vezes associadas a lesões intracranianas, déficit 

neurológico e péssimo prognóstico. O tipo de fratura craniana mais frequente é a linear 

simples que constitui em torno de 50 a 70%, seguida das fraturas compostas que 

ocorre em 25% dos casos e por fim as fraturas com afundamento que ocorrem em 6% 

dos casos de TCE. Ele ainda comenta que o afundamento craniano pode ser definido 

como o desalinhamento de fragmentos ósseos em relação à sua posição inicial. 

Conforme Settervall e Sousa (2012), nas lesões graves que são capazes de 

induzir o coma, sabe-se que nas primeiras 6 a 12 horas após o trauma ocorre a dimi-

nuição de cerca de 50% do fluxo sanguíneo cerebral e que esse fluxo sanguíneo cons-

tantemente aumenta e estabiliza-se nas 48 a 72 horas após o trauma. Além disso, nas 

primeiras horas após trauma o edema vasogênico e citotóxico pode ser comparado à 

gravidade do trauma onde pode atingir seu nível máximo por volta de 72 horas e após 

esse período começa a regredir, embora seja capaz de persistir com alguma intensi-

dade por meses devido a gravidade da lesão e de outras condições.  

Zukerman e Brandt (2011) confirmam que até a lesão axonal difusa pode de-

morar até 48 horas para se instalar totalmente. A reputação de que a lesão axonal 

difusa era estática e configurada no momento do impacto e era incapaz de regenera-

ção foi dissolvida devido os eventos cerebrais e sistêmicos agirem de forma aditiva e 

às vezes sinergicamente só então se pode perpetuar a lesão cerebral secundária. 

Gentile et al. (2011) classifica o TCE em dois principais mecanismos, lesão 

cerebral focal e lesão cerebral difusa. A lesão cerebral focal é o resultado de laceração, 

contusão e hemorragia intracraniana consequente de trauma direto. E a lesão cerebral 

difusa causa lesão axonal difusa e edema intracraniano pelo mecanismo de 

aceleração/desaceleração. Ele define o resultado da lesão cerebral em dois estágios 

diferentes, lesão primária e lesão secundária. A lesão primária acontece no momento 

do trauma e a secundaria pode acontecer como manifestações tardias devido um 

processo patológico muitas vezes iniciado no momento do trauma.  

Cada tipo de trauma pode iniciar mecanismos fisiopatológicos cerebrais 
distintos, que variam em extensão e duração. Por exemplo, enquanto nas 
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contusões por golpe/contragolpe, predomina a lesão mediada por inflamação, 
na lesão axonal (cisalhamento). Da mesma forma, variam a extensão e a 
duração dos eventos sistêmicos que prejudicam a homeostase intracraniana 
(ZUKERMAN; BRANDT, 2011, p. 452).  

Zukerman e Brandt (2011) confirmam que até a lesão axonal difusa pode 

demorar até 48 horas para se instalar totalmente. A reputação de que a lesão axonal 

difusa era estática e configurada no momento do impacto e era incapaz de 

regeneração foi dissolvida devido os eventos cerebrais e sistêmicos agirem de forma 

aditiva e às vezes sinergicamente só então se pode perpetuar a lesão cerebral 

secundária. 

Segundo Tortora e Derickson (2016) existem vários graus de lesões encefáli-

cas que são descritos por termos específicos. Por exemplo: Concussão é uma lesão 

caracterizada pela perda súbita, mas temporária da consciência, distúrbios visuais e 

alterações no equilíbrio. Neste caso não há dano cerebral aparente. Os sinais que 

sugerem uma concussão incluem dor de cabeça, letargia, náusea e/ou vômito, dificul-

dade de concentração, confusão ou amnésia pós-traumática. Contusão cerebral é 

uma lesão traumática na qual a pia-máter pode se romper, permitindo que o sangue 

entre no espaço subaracnóideo. A área mais comumente afetada é o lobo frontal. As 

contusões cerebrais geralmente resultam em perda imediata de consciência, perda 

de reflexos, breves interrupções na respiração e queda da pressão arterial. Os sinais 

vitais geralmente se estabilizam em segundos. A laceração é como um corte no cé-

rebro, neste caso grande vaso sanguíneo se rompe, causando hemorragia no cérebro 

e no espaço subaracnóideo. As possíveis consequências dessa condição incluem he-

matoma cerebral, edema e aumento da pressão intracraniana. Se o hematoma for 

pequeno, pode não causar maiores danos e eventualmente será reabsorvido. Se for 

grande, pode ser necessário removê-lo cirurgicamente. O edema acaba reduzindo 

reduz ainda mais o espaço limitado que o cérebro já ocupa na cavidade craniana e 

pode causar cefaleias intensas e gerar necrose no tecido cerebral. Em casos mais 

graves pode ocorrer a formação de uma hérnia no cérebro e levar a morte ou sequelas 

irreparáveis.  

1.2.2 Fisiopatologia da Lesão 

“As lesões provocadas pelo TCE são divididas em duas fases, baseadas em 

mecanismos fisiopatológicos distintos, sendo lesão primária e lesão secundária” 
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(COUTINHO; COSTA; SILVA, 2018, p. 42).  

Lesão primaria segundo Umphred (2004) é decorrente de contusões e 

lacerações no cérebro que podem ocorrer com ou sem fratura do crânio. O dano 

sofrido pode ocorrer em qualquer área do cérebro. Essas contusões e lacerações 

podem lesar vasos sanguíneos dentro ou que alimentam o cérebro reduzindo o fluxo 

de sangue que carrega oxigênio ao tecido cerebral. As lesões primárias podem 

ocasionar lesões difusas decorrentes da força de rotação e desaceleração, além de 

lesões focais consequente de forças de contato direto.  

O tipo da lesão primária resultante de um TCE depende da natureza e da 

magnitude da força física aplicada, além de sua duração e local da aplicação 
Lesão secundária desenvolve-se e surge nas primeiras horas após o impacto 
inicial e é caraterizada por alterações intra e extracelulares que causam 
edema cerebral e pós-traumático e consequente aumento da PIC 
(COUTINHO; COSTA; SILVA, 2018, p. 43). 

Umphred (2004) determina que as lesões secundarias ocorrem principalmente 

devido falta de oxigênio no cérebro, e que essas lesões podem causar problemas 

secundários, como: Aumento da pressão intracraniana, devido a tumefação ou 

hematoma intracraniano. Hipóxia cerebral ou isquemia, ocorre quando os vasos 

sanguíneos são rompidos ou comprimidos. Hemorragia intracraniana, causa hipoxia 

nos tecidos adicionando pressão e distorção ao tecido cerebral. Desequilíbrio 

eletrolítico e desequilíbrio ácido-base, ocorre a morte celular secundária por 

tumefação e depois por necrose ou apoptose. Infecção secundaria a feridas abertas, 

a infecção pode causar tumefações morte celular. Convulsão devido à pressão ou 

cicatrização, podem causar dano cerebral adicional devido às altas exigências de 

oxigênio e glicose.  

1.3 ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

Segundo Settervall e Sousa (2012, p. 365), a Escala de coma de Glasgow é 

uma das variáveis que tem sido estudada para avaliar o grau de comprometimento e 

prognóstico de vítimas de TCE a médio e longo prazo. Pesquisas apontam que entre 

os diversos “instrumentos estudados para avaliar o prognóstico de pacientes com 

lesões encefálicas”, a ECG destaca-se, pois, consegue estimar a evolução dessas 

vítimas.  

Cardos et al. (2018) confirma que a ECG é um dos principais métodos que se 

utiliza para avaliar a gravidade do traumatismo, utiliza de critérios de base fisiológica 
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baseada em três indicadores: resposta verbal, abertura ocular e resposta motora. O 

resultado final reflete o estado funcional do encéfalo e o grau de gravidade do trauma. 

Quanto a avaliação de pacientes com TCE a ECG é uma escala de avaliação 

clínica numérica que continua a ser a mais aplicada na categorização das 
alterações neurológicas que ocorrem neste contexto, tendo está um papel 
fundamental na avaliação do grau de gravidade de um traumatismo, 
correlacionando se quer com a gravidade do TCE quer com o prognostico do 
doente (OLIVEIRA et al., 2012 apud CARDOS et al., 2018, p. 254). 

Teasdale et al. (2020) no site GCS oficial, discorre sobre a atualização da 

Escala em 2018 em resposta ao desejo de um único índice combinando a escala de 

Coma com a reatividade pupilar como um reflexo da função do tronco cerebral. Os 

valores possíveis variam de 1 a 15, refletindo uma ampla faixa de gravidade e podem 

ser particularmente úteis em relação ao prognóstico. A pontuação é realizada através 

da escala seguinte, disposta na Figura 1.  

Figura 1 – Escala de Glasgow 

 

Fonte: Murakami e Santos (2017, p. 247).   

Esta é uma escala mundialmente aceita, já que constitui um método fácil para 
avaliar não só a gravidade do TCE, mas também da deterioração do quadro 
neurológico à medida que se deve repetir a aplicação da escala ao longo do 
atendimento clínico (BRASIL, 2015, p. 25). 

Coutinho, Costa e Silva (2018) comenta que em abril de 2018 a escala de coma 

de Glasgow foi atualizada, auxiliando no prognóstico da vítima. Atualmente, essa 

escala avalia a abertura ocular, a resposta verbal, a resposta motora e a reação 

pupilar. A instituição onde será realizado a pesquisa ainda faz uso da antiga escala a 



23 
 

qual será utilizada na avaliação dos pacientes do estudo. 

1.4 INDICE DE BARTHEL 

Minosso et al. (2010) aponta que o Índice de Barthel (IB) é um instrumento 

muito usado em todo mundo para avaliar a independência funcional e a mobilidade. 

Reis (2019) comenta que essa escala é capaz de avaliar o estado funcional dos 

indivíduos, e também permite verificar o impacto da internação na funcionalidade. 

Uma pontuação geral é formada atribuindo-se pontos em cada categoria, a 

depender do tempo e da assistência necessária a cada paciente. A pontuação 
varia de 0 a 100, em intervalos de cinco pontos, e as pontuações mais 
elevadas indicam maior independência (MINOSSO et al., 2010, p. 219).  

As funções avaliadas segundo Reis (2019) são: alimentação, vestuário, banho, 

higiene pessoal, eliminações vesicais e intestinais, uso do banheiro, passagem da 

cadeira-cama, deambulação e escadas. E cada um desses itens são pontuados em 

até três níveis, são eles: independente, requer alguma ajuda ou totalmente 

dependente. 

Minosso et al. (2010) descreve cada função avaliada no IB, a avaliação da 

atividade alimentação está relacionada ao comportamento de levar o alimento do 

prato à boca e a utilização de qualquer utensílio para alimentar-se. A função de banho 

refere-se ao uso do chuveiro. Para avaliar a função vestuário é considerado o 

comportamento de pegar as roupas e vestir-se. A avaliação das atividades de higiene 

pessoal está relacionada à capacidade de lavar as mãos, o rosto e escovar os dentes. 

A função de excreção intestinal e vesical refere-se à ausência de episódios de 

incontinência e a vesical ainda engloba se o paciente consegue manusear a sonda 

vesical sozinho. O uso do vaso sanitário é mensurado a partir da dificuldade de utilizar 

o banheiro para a excreção, pela dificuldade de vestir, arrumar a própria roupa e se 

limpar. A função transferência cadeira-cama é avaliada pelo movimento necessário da 

mudança da cama para a cadeira e vice-versa. Para avaliação da marcha, é 

considerada uma pessoa independente que é capaz de caminhar até 50 metros sem 

auxílio ou apenas com o apoio de bengala, muletas ou andador. A independência da 

função de escada refere-se à capacidade de subir e descer escadas sem auxilio ou 

supervisão. Podemos observar a pontuação do Índice na Figura 2.  
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Figura 2 – Índice de Barthel 

 

Fonte: GIS (2018, p. 5). 

Monteiro, Pereira e Amorim (2021), afirma que o Índice de Barthel é um 

instrumento fácil e válido para ser utilizado, ele permite a identificação de déficits 

funcionais de maneira especifica. Ressalta que um paciente pode ter pontuações 

iguais, mas necessidades e déficits diferentes. Como a pontuação é distribuída 

conforme a realização das tarefas, se realizada de forma independente, adquire 

pontuação máxima e se caso necessitar de alguma assistência, a pontuação diminui. 

Assim pode-se perceber o grau de assistência que a pessoa necessita após a alta.  

1.5 PRINCIPAIS CAUSAS DE TCE E POLITRAUMA E INCIDENCIA HOSPITALAR 

Segundo o resultado da pesquisa de Santos (2020) em meio as principais 

causas do TCE estão os acidentes ciclísticos e motociclísticos, acidentes 

automobilísticos, atropelamentos, quedas, agressões físicas e lesões por arma de 

fogo. Os acidentes de transporte terrestre, especialmente os de trânsito com veículo 

a motor representam a principal causa de morte não natural no mundo. Para Carteri e 

Silva (2021) o TCE já possui uma relevância epidemiológica reconhecida, ainda assim 

é importante garantir que existam informações suficientes e adequadas para facilitar 

as estratégias de prevenção. A crescente incidência de TCE é um acontecimento 

mundial principalmente com o aumento da população idosa considerando o risco de 
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quedas e principalmente aos acidentes de trânsito.  

Aproximadamente 50 a 75% dos acometidos por TCE ficam com sequelas 
cognitivas e comportamentais. A ocorrência dessas sequelas gera um 
impacto substancial na vida do paciente, da sua família e também da 
sociedade, pois poucos indivíduos após um TCE grave conseguem reassumir 
suas atividades habituais com independência, trazendo insatisfações no 
bem-estar sobre a qualidade de vida dos acometidos (COUTINHO; COSTA; 
SILVA, 2018, p. 46).  

Santos (2020) aponta ainda que o número de internações foi predominante no 

sexo masculino somando 76,23%, a faixa etária entre 20 e 29 anos resultou em 

17,65% acometidos, em relação à permanência hospitalar atingiu uma média de 6,2 

dias de internação e os índices de mortalidade foram maiores no sexo masculino no 

total de 10,06%.  

No Brasil a taxa de hospitalizações inferior a de outros locais do mundo pode 
ser explicada pela existência de problemas no transporte do doente da cena 
do trauma até o hospital, pelo atendimento pré-hospitalar deficitário, pela 
subnotificação dos casos e pela insuficiência das unidades especializadas 
em trauma especialmente nos casos em que há necessidade de serviços e 
tecnologia de alta complexidade, aumentando a chance de morte ainda no 
local do acidente ou no pronto atendimento (MAGALHÃES et al., 2017, p. 17). 

No estudo de Carteri e Silva (2021) ressalta-se a alta morbimortalidade do TCE 

em idosos (acima de 70 anos) e a incidência de TCE entre adultos jovens (20-29 e 30-

39 anos), sugerindo que na população brasileira a maioria de casos de TCE ocorre 

nessas faixas etárias. Além disso, estudos epidemiológicos mostraram que homens 

entre 20 e 29 anos e 40 e 49 anos são mais propensos a desenvolver TCE devido ao 

maior risco comportamental, principalmente relacionado a acidentes de trânsito. 

1.6 COMPROMETIMENTO NEUROLOGICO E PRINCIPAIS SEQUELAS NO TCE 

Para Coutinho, Costa e Silva (2018) os pacientes que sobrevivem a um TCE 

podem manifestar diversas sequelas, sejam elas permanentes ou transitórias. 

Podendo abranger déficits motores, sensoriais e cognitivos, ausência de memória e 

dificuldade de linguagem além de alteração comportamental e emocional.  Marianelli 

et al. (2020) ainda afirma que as sequelas do TCE variam com a localização e 

extensão da lesão e podem levar a vários distúrbios, como deficiência intelectual, 

psicológica, linguagem, audição, visão, musculoesqueléticas, deficiências sensoriais, 

estéticas, entre outras.  

Conforme as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Traumatismo 
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Cranioencefálico do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), as incapacidades 

resultantes de um TCE podem ser divididas em três categorias: físicas, cognitivas e 

comportamentais. As físicas são subdivididas em visuais, táteis, motoras, entre outras. 

As cognitivas constantemente incluem problemas de memória, atenção e funções 

executivas. E as incapacidades comportamentais/emocionais em geral são perda de 

autoconfiança, motivação, depressão, ansiedade e dificuldade de autocontrole. 

Marianelli et al. (2022) expõe em seu estudo que o lobo frontal é uma área 

muito importante para a função executiva, desse modo, é uma das áreas mais 

vulneráveis. Como a função executiva é integrada e dependente de outras regiões 

cerebrais saudáveis, quando lesionadas os indivíduos apresentam deficiências em 

mais de uma área cognitiva.  

Conforme Macedo (2006), as sequelas físicas mais comuns são: motoras como 

hemiparesia e espasticidade, desordem de equilíbrio e coordenação, alterações 

sensitivas e sensoriais, distúrbios da comunicação como fala e linguagem e também 

problemas na deglutição. 

A lesão do TCE pode comprometer todos os membros ocorrendo, 
concomitantemente, alterações de tônus e de postura. A presença de ataxia, 
com dificuldade para coordenação de movimentos, também pode ocorrer em 
decorrência de lesões ao nível do cerebelo, neste caso podendo haver a 
presença de tremores involuntários (BRASIL, 2015, p. 28).  

Conforme Vilanova, Bandeira e Magalhães (2009) a disfagia e a fonoarticulação 

são as principais alterações fonoaudiológicas que ocorrem após um TCE. Campos e 

Machado (2012) comenta que nos pacientes com TCE a disfagia é muito comum 

podendo ocorrer em até 61% dos casos, portanto, uma avaliação especial da 

deglutição deve ser realizada antes que o alimento seja liberado. 

“Os distúrbios sensoriais ocasionam a perda da capacidade de discriminação 

tátil, dor, temperatura, textura e propriocepção. Observam-se também déficits na 

percepção auditiva, gustativa, olfativa e visual” (CAVALCANTI; GALVÃO, 2007 apud 

BRASIL, 2015, p. 30). Moreira et al. (2015) presume que uma complicação tardia de 

lesões focais é epilepsia, devido esse tipo de lesão ser mais superficiais em termos 

de tecido neuronal e provocam défices neurológicos tendencialmente focais.  

Ainda segundo a diretriz do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015) podem ocorrer 

alterações de memória nas fases aguda, subaguda e crônica após o trauma. Na fase 

aguda, os pacientes podem desenvolver amnésia pós-traumática por concussão, com 

ou sem perda de consciência. Na fase crônica, os problemas de memória geralmente 
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estão relacionados a distração, atenção prejudicada, recuperação de informação lenta 

ou inexistente, memória de trabalho e disfunção executiva. Os indivíduos também 

podem apresentar distúrbios no planejamento de funções expressivas voluntárias, 

como falar, escrever e desenhar, manipular, realizar gestos físicos, expressões faciais 

e movimentos. 

Marianelli et al. (2020) declara que em relação aos transtornos de humor e neu-

ropsiquiátricos, estudos mostraram que pacientes com TCE grave são propensos à 

depressão, alterações de humor, ansiedade e comportamento infantil, além de ten-

dência a serem emocionalmente vulneráveis. A vista disso pode-se ter uma resposta 

desproporcional ou mesmo violenta, indicando comprometimento da capacidade de 

autocontrole e baixa tolerância à frustração. Alguns pacientes também podem apre-

sentar comportamentos egocêntricos e se tornar emocionalmente dependentes dos 

outros causando efeitos negativos em suas relações interpessoais. 

1.7 UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA  

Freitas (2018) explica que as Unidades de Terapia Intensiva, são setores 

hospitalar com estrutura especializada, assistência médica e de enfermagem 

continua, equipamentos específicos, recurso humano qualificado e tecnologias 

avançadas para melhor terapêutica e para apoiar a tomada de decisão e intervenção 

clinicas. Trata-se de uma unidade hospitalar que atende pacientes gravemente 

enfermos. Viana e Torre (2017) acrescentam que o paciente crítico é que apresenta 

complicação em um ou mais órgãos vitais, esse é internado na unidade de terapia 

intensiva para monitoramento, reanimação, manutenção da vida e tratamento 

definitivo. Para isso, é necessária uma equipe altamente especializada, com 

abordagem multidisciplinar e interdisciplinar abrangente, pois o atendimento ao 

paciente crítico deve manter as funções vitais estáveis e o tratamento da doença com 

foco no conforto e na prevenção de complicações, tudo isso com cuidado humanizado 

e prestando assistência aos familiares.  

“UTI também podem ser especializadas a um tipo de sistema, como: as 

coronarianas, neurológicas, entre outras” (FREITAS, 2018, p. 24). 

A UTI neurológica, por exemplo, é uma estrutura específica dedicada ao 

tratamento de pacientes com as mais diversas patologias, desde acidente 
vascular cerebral (hemorrágico ou isquêmico) a traumatismos 
cranioencefálicos e infecções no sistema nervoso central (FREITAS, 2018, p. 
24).   



28 
 

Para Murakami e Santos (2017) as UTI frequentemente são lembradas pelo 

seu serviço diferenciado e vários equipamentos excêntricos e principalmente pela 

atitude das equipes que ali trabalham. Esse é um fator primordial, pois o bom 

relacionamento interpessoal entre os profissionais dessa equipe oferece ao paciente 

e aos familiares maior segurança e apoio emocional. “A equipe deve possuir preparo 

e inclinação para o atendimento do tipo de paciente em questão e, obviamente, reunir 

conhecimentos teóricos adequados relacionados à área específica da terapia 

intensiva” (FREITAS, 2018, p. 24).  

Segundo Freitas (2018) durante a hospitalização em UTI, podem ocorrer 

diversas alterações psicológicas e sociais não somente do paciente, mas também dos 

familiares. Nesse caso se passa a pensar não apenas na recuperam fisiológica do 

paciente, mas sim, no seu bem-estar e outras necessidades individuais. Sendo assim, 

tornou-se clara a importância da aproximação da equipe com os pacientes em um 

todo não apenas por meio dos aparelhos que o monitoram. Seguindo esse contexto 

surge a humanização em UTI, a humanização é um composto de inciativas quem tem 

como objetivo o cuidado ao paciente em estado crítico de maneira que possibilite a 

conciliação da tecnologia com o acolhimento e o respeito ao paciente.  

O acolhimento está diretamente relacionado a um modo de ser e atuar, 
sendo, portanto, uma importante estratégia de humanização, a qual está 
pautada no cuidado ao sentimento de respeito e dignidade do paciente de 
modo multidimensional, indo muito além do “cuidar” no sentido engessado de 
apenas assistir o paciente, sem levar em consideração o sentimento, a 
responsabilidade e a sensibilidade (FREITAS, 2018, p. 27). 

1.8 PRINCIPAIS DISPOSITIVOS UTILIZADOS DURANTE A INTERNAÇÃO E 

MANTIDOS APÓS A ALTA  

“As vítimas que sobrevivem ao TCE podem apresentar deficiências e 

incapacidades que são temporárias ou permanentes, interferindo na capacidade do 

indivíduo de desempenhar suas funções” (MAXIMINO, 2018, p. 19).  

1.8.1 Traqueostomia  

Oliveira (2016) explica que a Traqueostomia (TQT) é um procedimento cirúrgico 

em que é introduzido uma cânula na traqueia, para garantir uma via aérea segura e 

definitiva. Ela pode ser eletiva, de urgência, temporária ou definitiva. Geralmente são 

utilizadas em casos de obstrução respiratória e necessidade de ventilação mecânica 

prologada. No Brasil, a traqueostomia é um dos procedimentos mais em pacientes 
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criticamente doentes.  

Pacientes vítimas de TCE grave normalmente evoluem com a necessidade 
de intervenções terapêuticas invasivas, dentre elas a intubação orotraqueal e 
consequentemente o uso da ventilação mecânica invasiva, na qual as lesões 
encefálicas advindas do TCE grave requerem o uso prolongado da VMI 
(NASCIMENTO et al., 2021, p. 119952). 

Ainda para Nascimento et al. (2021), a realização precoce da TQT é associada 

a melhores resultados neurológicos e menor permanência na UTI. Essa realização 

precoce mostrou melhora significativa em diversos aspectos, como: desmame 

ventilatório mais efetivo, benefícios econômicos relacionado com redução do tempo 

de internação e dos custos. E principalmente a TQT precoce acarreta numa melhor 

qualidade de vida ao paciente quando comparado ao tubo orotraqueal. Oliveira (2016) 

acrescenta que ao contrário do tubo onde o paciente não consegue falar pois fica 

localizado entre as cordas vocais, com a TQT a fala se torna possível devido a 

passagem de ar entre a cânula e a traqueia.  

Ressaltando que a evolução para o uso da cânula da TQT pode reduzir 
potencialmente o período de permanência hospitalar, a duração da VMI e as 
taxas de morbimortalidade, podendo está associada a um desfecho favorável 
deste grupo de pacientes críticos (NASCIMENTO et al., 2021, p. 119952).  

De acordo com Oliveira (2016) os pacientes traqueostomizados exigem 

cuidados de enfermagem especiais voltados ao dispositivo e suas complicações tanto 

no hospital como na atenção domiciliar. Esses cuidados incluem fixação e 

higienização correta da cânula de traqueostomia, curativo da ferida cirúrgica, 

aspiração, e ainda deve orientar o paciente e cuidadores sobre os cuidados a serem 

realizados e sobre as principais complicações.  

Silveira (2014) confirma que em grande parte das instituições brasileiras, a 

maioria dos pacientes recebe alta dos hospitais sem conhecimento, clareza e 

orientações necessárias para realizarem o cuidado com a traqueostomia após a alta 

hospitalar. Constantemente pacientes traqueostomizados acabam indo para casa e 

para a sociedade sem informações básicas e precisas sobre os cuidados necessários 

com a cânula de traqueostomia, muitas vezes gerando sentimento de insegurança 

diante de situações desconhecidas.  

1.8.2 Via de nutrição enteral e gastrostomia 

Campos e Machado (2012) explicam que no TCE há múltiplas alterações 
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metabólicas e hidroeletrolíticas, caracterizadas por um estado hiper metabólico 

associado a um intenso catabolismo, que levam a necessidades nutricionais 

específicas e aumento dos requerimentos energéticos, portanto o suporte nutricional 

deve ser precoce, em até 48 horas após a admissão na UTI. “Em indivíduos que não 

conseguem atingir espontaneamente suas necessidades nutricionais, mas 

apresentam o trato gastrintestinal íntegro, a terapia nutricional enteral (TNE) surge 

como uma possibilidade terapêutica” (SANTOS et al., 2018. p. 151). 

Santos et al. (2018) afirma que a subnutrição afeta 20 a 60% dos pacientes 

internados em UTI e contraria a evolução clínica do paciente, estendendo o tempo de 

ventilação mecânica, aumentando a incidência de infecção, afetando o processo de 

cicatrização e, por fim, aumenta a permanência hospitalar. Segundo Nogueira et al. 

(2013) durante a hospitalização alguns pacientes podem desenvolver limitações para 

ingestão oral de alimentos e precisam usar vias alternativas de alimentação para 

garantir o estado nutricional adequado. A disfagia é um dos motivos que levam ao uso 

de outras vias de alimentação. A escolha do tipo de via nutricional depende da 

integridade do trato gastrointestinal, da situação clínica relacionada à deglutição e do 

estado geral do paciente. 

Campos e Machado (2012) comenta os achados sugestivos de disfagia incluem 

engasgos e tosse durante ou após a alimentação e que a alimentação prévia por 

sondas diminui a ocorrência de complicações pulmonares, perda de peso, sialorreia e 

risco de aspiração. 

De acordo com Nogueira et al. (2013) a gastrostomia é indicada devido a 

necessidade de nutrição enteral por tempo prolongado, pois as sondas nasoenterais 

podem gerar complicações como migração para local indevido ou retirada não 

programada, lesões isquêmicas na região de seios nasais, orofaringe e até esôfago e 

fistula traqueoesofágica. Aponta a disfagia como maior motivo de indicação de 

gastrostomia.  

“A via preferencial de oferta nutricional ao paciente neurológico agudo é a via 

enteral, mas em pacientes que não toleram alimentação por via gástrica podem se 

beneficiar da colocação de uma sonda pós-pilórica em intestino delgado” (CAMPOS; 

MACHADO, 2012, p. 102). 

Então Santos et al. (2018), comenta que é importante avaliar os indicadores de 

qualidade para uma avaliação mais adequada do paciente em UTI, identificando 

prováveis problemas que possam influenciar na evolução nutricional positiva do 
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paciente crítico.  

Conforme Naves e Tronchin (2018) muitos pacientes necessitam de suporte 

nutricional em casa, na maioria das vezes esse tratamento é bem-sucedido e propicia 

para os usuários com condições crônicas possam manter as necessidades 

nutricionais e também para terapia medicamentosa. Dentre as complicações 

envolvendo sondas enterais, destacam-se as de natureza mecânica, como: 

deslocamento, retirada acidental da sonda, obstrução, ruptura do balão no caso da 

gastrostomia, essas complicações podem expor o usuário a riscos desnecessários, 

como a aspiração brônquica, desconforto e dor, jejum prolongado e aumento do 

consumo de material. Em relação às complicações gastrointestinais encontram-se 

vômitos, diarreia ou constipação. 

1.8.3 Sondagem vesical de demora e controle vesical 

Santos e Barreto (2018) afirmam em seu estudo que a inserção do cateterismo 

vesical é indicada em casos de retenção urinária causada por diversos motivos, como 

por exemplo em lesões neurológicas que afetam os músculos da bexiga. Oliveira 

(2016) explica que a sondagem vesical é a inserção de uma sonda na bexiga através 

da uretra.  

Santos e Barreto (2018) também comentam que para prestar um cuidado 

adequado, seguro e integral ao paciente com Sonda Vesical de Demora (SVD), as 

equipes assistenciais devem ter ferramentas eficazes para manutenção deste 

dispositivo. Sendo assim é importante sempre participar de treinamentos e 

atualizações sobre o manuseio e manutenção do dispositivo, também devem 

responsabilizar-se pelo registo correto das datas de inserção e trocas e avaliar sempre 

a característica e integridade do circuito assim como da urina que se apresenta no 

coletor.  

Segundo Azevedo et al. (2021) em seu estudo constata que nas UTIs o 

cateterismo vesical é um procedimento rotineiro, principalmente devido à instabilidade 

hemodinâmica dos pacientes e o uso de drogas vasoativas se tem a necessidade de 

controle rigoroso da diurese. Dada a frequência do cateterismo vesical nesse cenário 

e o potencial alto de ocorrências de Infecções do Trato Urinário (ITU), é necessário 

discutir métodos de prevenção, verificando os riscos e benefícios do cateterismo e 

avaliar diariamente a necessidade de permanência. Barbosa, Mota e Oliveira (2019) 
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afirmam que infecção do trato urinário relacionando ao uso da SVD é o tipo mais 

comum entre as infecções relacionadas a assistência à saúde representando de 20 a 

50% das infecções hospitalares em UTI, e no decorrer de 72 horas após a 

permanência da sonda os riscos de ITU aumentam significativamente.  

De acordo com as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com 

Traumatismo Cranioencefálico do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015) o TCE pode 

causar alterações urinárias devido ao comprometimento de regiões encefálicas 

envolvidas no controle vesical, na cognição, comportamento e motricidade.  Destaca-

se que na fase aguda, a principal alteração vesical é a retenção urinária causada pelo 

choque cerebral, sendo o cateterismo de demora o método de tratamento de escolha. 

E na fase crônica o achado vesical mais frequente é a urgência urinária e a 

incontinência. As alterações vesicais podem interferir na qualidade de vida, autoestima 

e reintegração à comunidade em pacientes pós TCE.  

1.9 O PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE A VITIMA DE TCE 

Murakami e Santos (2017) apontam que as vítimas de trauma requerem 

cuidados complexos e especializados para se tentar corrigir as disfunções fisiológicas 

principais inicialmente e prevenir complicações secundarias. Dada a preocupante 

situação epidemiológica e os vários sistemas que podem ser afetados, o enfermeiro 

intensivista de deve ser capaz de prestar cuidados de qualidade em ambientes 

variados, como: pré-hospitalar, serviço de emergência e em cuidados intensivos. 

Portanto, deve ter capacidade de monitorar e identificar precocemente sinais e 

sintomas de complicações do trauma e implementar intervenções terapêuticas de 

forma imediata e segura. Conforme Oliveira et al. (2018) o enfermeiro é um importante 

profissional na assistência ao paciente politraumatizado, pois ao cuidar de pacientes 

com TCE tanto extra quanto intra-hospitalar esse profissional tem um papel 

fundamental desde o apoio emocional aos familiares até a intervenção direta ao 

paciente. Os cuidados às vítimas de traumatismo são baseados em estabilizar e 

preservar as condições vitais do paciente e o atendimento se dá por meio do suporte 

à vida exigindo agilidade e objetividade. “É necessário que o enfermeiro esteja apto 

para obter um breve histórico do paciente, além de realizar o exame físico e executar 

o tratamento imediato, preocupando-se com a manutenção da vida” (MAXIMINO, 

2018, p. 23).  
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As principais intervenções de Enfermagem realizadas pela equipe de 

Enfermagem em pacientes neurocríticos [...] foram o posicionamento 
neurológico (cabeceira do leito em 30º) e a monitorização neurológica 
(avaliação da ECG, RASS e pupilas), no entanto, as intervenções com baixa 
frequência de realização foram a monitorização dos sinais vitais (pressão 
arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura axilar, 
saturação e capnometria), bem como a prevenção de lesão por pressão e o 
uso de cateter de PIC (CACIANO et al., 2020, p. 2).  

Rodrigues et al. (2017) confirma que o apoio oferecido pelos profissionais de 

saúde é indispensável para redução das necessidades familiares não atendidas. 

Muitas famílias precisam de intervenção profissional para auxiliar elas a lidar com o 

sofrimento emocional e aceitar as mudanças que podem haver após o trauma.  

O envolvimento do enfermeiro, paciente e família é indispensável no processo 

de confiança, pois garante acolhimento humanizado e resolução de 
problemas de maneira mais objetiva, onde se faz necessário medidas 
educativas e instrutivas para aqueles que ficarão responsáveis por seus 
parentes após a alta hospitalar (OLIVEIRA et al., 2018, p. 90).  

Ainda para Maximino (2018) a sistematização dos cuidados prestados aos 

pacientes com TCE facilita o trabalho desenvolvido pelo enfermeiro. O papel do 

enfermeiro e da equipe multiprofissional é proporcionar aos pacientes meios para 

recuperar sua autoestima e autoconfiança, restabelecer a independência, de forma a 

retomar rapidamente as atividades diárias e consequentemente ter uma melhor 

qualidade de vida. Segundo Oliveira et al. (2018) o papel da enfermagem é essencial 

para a recuperação do paciente sem maiores sequelas. Para tanto, deve ser pautada 

pela humanização, sendo de suma importância a utilização da SAE e o mais 

importante é que o indivíduo seja considerado único, e a ajuda seja obtida de uma 

forma individual e holística. 

1. 10 SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM  

Murakami e Santos (2017), afirma que independentemente do ambiente em 

que o cuidado de enfermagem aconteça deve ser analisado sua eficácia e sua 

efetividade, assim sendo possível tomadas de decisão adequadas a respeito do 

indivíduo, da família e da comunidade.  

Mas foi somente em meados de 1960, com os estudos de Horta (1979) que 

houve um direcionamento para a SAE Através de horta nesse âmbito, 
destacaram-se o planejamento da assistência, com a finalidade de intervir, de 
torna-la uma profissão livre e também a conceitua como ciência por 
intermédio da SAE (MOREIRA; TAKASHI, 2021, p. 840). 
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 Voltando a Marakami e Santos (2017) o profissional deve executar os seus 

cuidados apoiados em um referencial metodológico denominado SAE, método que 

auxilia o enfermeiro a organizar suas ações por meio de etapas sistematizadas para 

que as metas possam ser alcançadas. Moreira e Takashi (2021) esclarece que a 

introdução da SAE é indispensável para a melhora na qualidade da assistência de 

enfermagem. Sendo assim para que a SAE seja introduzida efetivamente na pratica 

diária de enfermagem é necessário e importante que haja educação permanente 

baseada em instrumentos metodológicos eficazes.  

Moreira e Takashi (2021) explica que dentro da SAE encontra-se o Processo 

de Enfermagem (PE). 

1.10.1 Processo de Enfermagem 

Segundo Marakami e Santos (2017) o processo de enfermagem é entendido 

como um instrumento metodológico que torna possível identificar, compreender, 

descrever, explicar e antever como o paciente pode responder aos problemas de 

saúde e deliberar quais aspectos requerem intervenção por meio de ações para 

alcançar os objetivos esperados.  

O processo de enfermagem é um método de trabalho que procura ser um 

instrumento assistencial da pratica profissional e que poderia ser aplicado em 
toda atividade profissional do enfermeiro. O desafio é conseguir executar todo 
o processo e registra-lo no prontuário além de preservar a assistência direta 
do enfermeiro ao paciente (OLIVEIRA, 2016, p. 440). 

Segundo Barros et al. (2015), o PE voltado para o cuidado tem o propósito de 

oferecer uma estrutura para que as necessidades individualizadas da pessoa possam 

ser satisfeitas. Para isso o PE deve ser intencional, sistemático, interativo, dinâmico, 

flexível e baseado em teorias.  

A resolução COFEN 358/2009, dispõe no artigo 1º, que o PE deve ser realizado 

em todos os ambientes de saúde, seja público ou privado, onde ocorre o cuidado 

profissional de enfermagem. Ainda de acordo com essa resolução deve ser realizado 

de modo deliberado, sistemático, e organizado em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes. As etapas do PE são: coleta de dados ou histórico de 

enfermagem; diagnóstico de enfermagem; planejamento da assistência de 

enfermagem; implementação; e avaliação de enfermagem (BRASIL, 2009). Segundo 

Barros et al. (2015) as etapas do PE estão inter-relacionadas dependendo uma da 

outra, tornando o PE uma atividade continua e de extrema necessidade para o 
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funcionamento do serviço de enfermagem que trabalha na assistência direta ao 

paciente.  

Conforme Oliveira (2016) a primeira etapa do PE é o histórico de enfermagem 

ou coleta de dados, é realizada por meio de entrevista e exame físico com intuito de 

conhecer o paciente e família, o quadro clinico atual, o histórico de saúde e situação 

na comunidade. A segunda etapa é a formação dos diagnósticos de enfermagem por 

meio de análise das informações coletadas anteriormente, a elaboração dos 

diagnostico é fundamental para a etapa seguinte. O planejamento de enfermagem é 

a terceira etapa, definida de resultados que se espera alcançar, é o momento de 

planejar ações ou intervenções para melhorar a situação do paciente. A quarta etapa 

é a implementação, esta é de responsabilidade de toda a equipe de enfermagem 

realizar, através de intervenções, ações, orientação entre outras. A quinta e última 

etapa é a avaliação de enfermagem, onde o enfermeiro realiza uma avaliação e 

reavaliação sistemática das mudanças, observa se os problemas diagnosticas foram 

resolvidos ou melhorados e também pode estabelecer novos diagnósticos. 

De forma pratica, o processo de enfermagem significa conhecer a história e 
identificar as necessidades do paciente, estabelecer diagnósticos de 
enfermagem, decidir sobre o que é necessário fazer e planejar o que vai ser 
feito, providenciar, executar ou delegar essas ações e cuidados e avaliar os 
resultados das intervenções realizadas (OLIVEIRA, 2016, p. 441). 

“Destaca-se que é uma fase que necessita utilizar uma avaliação crítica em 

suas tomadas de decisões” (MOREIRA; TAKASHI, 2021, p. 841). 

1. 11 PLANEJAMENTO DE ALTA  

“Antes de dar alta a um paciente para outra área do hospital, deve-se garantir 

a continuidade do cuidado com o objetivo de identificar pontos críticos e necessidades 

especiais” (VIANA; TORRE, 2017, p. 215). “A participação da enfermagem consiste 

na preparação de um plano de alta que vise à manutenção do cuidado ao paciente, 

de maneira a diminuir a possibilidade de retorno em virtude de uma complicação” 

(FREITAS, 2018, p. 36).  

Viana e Torre (2017) acrescentam que o objetivo de um plano de alta é também 

firmar autoconfiança e independência para a continuidade da assistência em casa.  

Além disso estimular do paciente em atividades de autocuidado, explicar ao paciente 

e à família as condições de saúde, para que identifiquem sinais de alerta e os cuidados 

a serem realizados em casa, assim dando continuidade à recuperação.  
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Para Barros et al. (2015), a etapa de planejamento dentro do PE envolve 

diversos participantes, como as pessoas que recebem os cuidados e procedimentos 

necessários que promovem, previnem, restauraram e reabilitam sua saúde, além do 

local onde esse o cuidado ocorre, a família, a equipe de enfermagem, a equipe de 

saúde, os serviços disponíveis para que o cuidado aconteça, também estão inseridos 

neste processo de planejamento.  

Percebe-se que, diante desse processo de acolher, cuidar e educar, o 

planejamento de alta hospitalar exerce uma função de intersecção entre o ambiente 

hospitalar e o domiciliar, assim, não significa o final do processo do cuidar e, sim, a 

manutenção da saúde do paciente e família (LOPES et al., 2019, p. 1143).  

No planejamento estratégico de cuidado de enfermagem, destaca-se o 

planejamento de alta como uma ferramenta indispensável para o cuidado 
integral durante a hospitalização e no pós-alta hospitalar, objetivando o 
autocuidado continuado do paciente em seu domicílio. A transição do 
paciente para o domicílio exige elaborado planejamento de alta pela equipe 
multidisciplinar valorizando a participação da família, a fim de garantir o 
prosseguimento e a qualidade do cuidado no domicílio. (DELATORRE et al., 
2013, p. 7152).  

Segundo Lopes et al. (2019) observa-se que as atividades de avaliação do 

enfermeiro são realizadas por meio do  PE de acordo com as necessidades dos 

pacientes e do cuidador, e aplicadas em conjunto com as condutas dos demais 

profissionais, tornando-se um vínculo entre as profissões e promovendo o bem-estar 

e os recursos necessários para o cliente após a alta. Delatorre et al. (2013) expõe que 

o planejamento da alta visa atingir o paciente e sua família para que eles entendam 

como lidar com o tratamento e os cuidados, a fim de obter uma melhor qualidade de 

vida, trazendo de volta o paciente de volta para casa junto ao convívio familiar e 

interação social. 

Delatorre et al. (2013) comenta que no processo planejamento de alta existem 

instruções que podem ser disponibilizadas aos familiares, e verificar se essas 

instruções foram compreendidas de forma clara, dessa forma provendo o diálogo e o 

vínculo entre familiares, pacientes e equipe, objetivando o cuidado continuado.   
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa exploratória descritiva de 

abordagem quali- quantitativa. Conforme Lozada (2019), as pesquisas descritivas são 

bastante usadas quando se tem a necessidade de estudar características de um grupo 

específico. A pesquisa descritiva tem como propósito reunir e analisar muitas 

informações sobre o assunto estudado. De acordo com Virgilito (2017) a abordagem 

qualitativa tem como objetivo identificar a opinião dos indivíduos, procurando entender 

as combinações que os entrevistados fazem entre suas ideias e os aspectos 

relacionados aos conceitos que se pretende estudar. “Os métodos qualitativos são 

aqueles nos quais é importante a interpretação por parte do pesquisador com suas 

opiniões sobre o fenômeno em estudo. Neles a coleta de dados muitas vezes ocorre 

por meio de entrevistas com questões abertas” (PEREIRA et al., 2018, p. 67). Esse 

método pode ser utilizado antes ou depois do emprego de técnicas quantitativas, 

como também pode ser utilizado isoladamente. 

Já sobre o método quantitativo, Pereira et al. (2018) comenta que a pesquisa é 

feita por meio da coleta de dados quantitativos ou numéricos, utilizando medidas de 

grandezas. “Estes métodos geram conjuntos ou massas de dados que podem ser 

analisados por meio de técnicas matemáticas como é o caso das porcentagens, 

estatísticas e probabilidades, métodos numéricos, métodos analíticos entre outros” 

(PEREIRA et al., 2018, p. 67). Fonseca (2002) esclarece que a utilização conjunta da 

pesquisa qualitativa e quantitativa permite levantar mais informações do que se 

poderia conseguir com estes métodos utilizados separadamente. 

2.2 AMOSTRA 

A amostra do estudo é composta por 10 pacientes vítimas de TCE que ficaram 

internados na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital do meio Oeste de Santa 

Catarina e receberam alta no período de janeiro a maio de 2022. Sendo realizado 

também a abordagem com os respectivos familiares.  

2.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Para a aplicação da pesquisa nos critérios de inclusão foi abordado os 
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familiares de pacientes acometidos por TCE de ambos os sexos com idade superior 

a 18 anos e usuários do sistema único de saúde (SUS). Com admissões na UTI de 

janeiro à maio de 2022.  

Como critério de exclusão foram os pacientes que evoluíram para óbito ou 

morte cerebral na internação da UTI, os pacientes com permanência superior ao mês 

de maio e pacientes usuários de convênios e internações particulares.  

2.4 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi realizado após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Unidade Central De Educação Faem Faculdade – UCEFF, 

indexado à plataforma Brasil. Salienta-se que a presente pesquisa respeitou todas as 

normativas vigentes para a aplicação e execução de pesquisa utilizando seres 

humanos, conforme resolução nº 466/2012 que trata de pesquisas e testes em seres 

humanos, sob o número de protocolo: 53965621.2.0000.8146. Com o nº de parecer: 

5.179.366, aprovado em 20 de dezembro de 2021.  

2.5 PROCEDIMENTOS 

Os dados foram coletados após autorização prévia da instituição mediante 

termo assinado. A coleta dos dados se deu por intermédio de dois instrumentos pré-

elaborados (apêndice A e B), por meio da abordagem dos familiares que aceitaram 

participar da pesquisa e assinaram o TCLE, e a avaliação de pacientes pós TCE que 

estiveram internados e receberam alta da Unidade de Terapia Intensiva no período e 

janeiro a maio de 2022.  

O questionário foi aplicado ao familiar em uma sala de acolhimento no primeiro 

momento após o paciente receber alta da UTI, já o exame físico e avaliação do 

paciente foi realizado pouco antes da alta da UTI. Após aplicar o questionário, foi 

realizado o plano de alta individualizado (apêndice C) e entregue ao familiar.    

Posteriormente foi realizado o levantamento de dados, e então feito a 

comparação e demonstração dos resultados por meio de gráficos. Vale ressaltar que 

os gráficos foram realizados com o auxílio do programa Microsoft Office Excel, em sua 

edição de 2019.  
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2.6 LOCAL DA PESQUISA 

O local de estudo foi um hospital de médio porte, com abrangência regional no 

meio Oeste de Santa Catarina, município de Caçador, com atendimento geral e alta 

complexidade em neurocirurgia e traumatologia ortopédica. Este atualmente conta 

com setor de urgência e emergência, clínica médica (SUS), clínica cirúrgica (SUS), 

maternidade, centro cirúrgico, pediatria, clínica médica e cirúrgica (particular e 

convênios) e duas unidades de terapia intensiva, um centro de hemodinâmica 

(particular e convênios). Fechando o total de 115 leitos ativos no momento. 

2.7 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS  

Os dados coletados foram analisados de acordo com a estatística descritiva, 

pelo método de amostragem não probabilística intencional, para posterior 

apresentação por meio de gráficos. “A estatística descritiva pode ser considerada 

como um conjunto de técnicas analíticas utilizado para resumir o conjunto dos dados 

recolhidos numa dada investigação, que são organizados, geralmente, através de 

números, tabelas e gráficos” (MORAIS, 2005, p. 8). Já sobre o método de amostragem 

não probabilística intencional, Morais (2005) afirma ser constituída através de 

intenções ou necessidades do pesquisador em estudar uma situação particular. 

Após a coleta dos dados, realizou-se a análise das informações coletadas 

através dos instrumentos. Os dados obtidos foram transcritos para um banco de dados 

criado no programa Microsoft Office Excel em sua versão 2019. Ressalta-se que 

inicialmente os dados foram separados de acordo com sua classificação, e 

posteriormente realizado a somatória dos itens com o intuito de facilitar a interpretação 

e formação dos gráficos.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos resultados da amostra que compõe a parte qualitativa da 

pesquisa foi realizada utilizando o método de análise do conteúdo. Primeiramente, 

realizou-se a leitura dos dados coletados. Com isso, organizou-se as categorias 

propostas, atentando-se para o referencial teórico, obtendo os dados gráficos que 

serão demonstrados a seguir.  

 Inicialmente será apresentando os dados referente aos dados clínicos e 

epidemiológicos dos pacientes. O gênero mais acometido por TCE pode-se notar no 

gráfico a seguir.   

Gráfico 1 – Sexo da amostra  

 

Fonte: A autora (2022). 

No gráfico 1, observa-se o índice de paciente por gênero. No período de estudo 

foi avaliado 10 pacientes, sendo esses 10 100% do sexo masculino, conforme 

demostrado no gráfico acima. Nesse caso fica evidente a incidência de traumatismo 

crânio encefálico no sexo masculino. Magalhães et al. (2017), aponta em seu estudo 

que a ocorrência de TCE em indivíduos do sexo masculino foi mais prevalente, no 

território brasileiro os homens formaram 81,5% da amostra. Santos (2020) afirma que 

conforme os dados analisados em seu estudo o maior número de internações foi no 

sexo masculino, com 796.748 casos, o equivalente a 76,23% do total, e ainda associa 

esses dados com o comportamento humano, sendo esse sexo o mais agressivo e 

imprudente, que geralmente vivem de emoções e situações que os colocam em 

perigo, além do uso abusivo de álcool. Para completar Braga e Robles (2021) afirmam 

em seu estudo realizado em uma UTI de Macapá/AP, no período entre abril a setembro 
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de 2017, onde foram atendidas 14 pacientes vítimas de TCE e sendo esses 14 (100%) 

do sexo masculino. 

O gráfico a seguir demonstra a faixa etária mais acometida por TCE durante a 

pesquisa.  

Gráfico 2 – Faixa etária da amostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2022). 

Para realização do gráfico 2 o qual apresenta a faixa etária dos participantes, 

os dados foram agrupados em intervalos de 20 anos utilizando o método de classes. 

É possível observar que a faixa etária mais prevalente foi entre 35 e 55 anos, formando 

40% da amostra. Em sintonia com o estudo de Xenofonte e Marques (2021), onde 

revelou que os mais acometidos por TCE foram os adultos jovens, entre 20 e 39 anos.  

Carteri e Silva (2021) em seu estudo ressaltam que a ocorre uma alta 

morbimortalidade do TCE em idosos (acima de 70 anos) e a incidência de TCE entre 

adultos jovens (20-29 e 30-39 anos), sugerindo que na população brasileira o pico de 

casos de TCE ocorre nessas faixas etárias. 

Xenofonte e Marques (2021) ressaltam que essa prevalência se deve 

principalmente às características comportamentais e socioculturais dessa faixa etária, 

sendo as mais comuns a baixa escolaridade, o aumento do consumo de álcool e 

substâncias ilícitas e uma maior exposição à violência.  

No próximo gráfico é apresentando o fator causal do trauma que mais 

prevaleceu durante o estudo. 
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Gráfico 3 – Fator causal do traumatismo crânio encefálico  

 

Fonte: A autora (2022). 

O gráfico 3 demonstra o fator de maior incidência de causa de traumatismo 

crânio encefálico em pacientes internado na UTI durante o período de pesquisa. De 

acordo com o gráfico pode - se notar que a maior causa dos traumas foram acidentes 

de motocicleta acometendo 3 entre 10 pacientes, em seguida as quedas de altura 

totalizaram 2 entre 10 pacientes se igualando as quedas da própria altura. Já 

agressão, atropelamento e causa desconhecida obtiveram apenas 1 entre 10 

paciente.  

Matoso e Silva (2020) comentam em seu estudo que o trânsito brasileiro é um 

dos mais perigoso do mundo, que ocorre em média um acidente de moto para cada 

410 veículos em circulação. Segundo o resultado da pesquisa de Santos (2020) em 

meio as principais causas do TCE estão os acidentes ciclísticos e motociclísticos, 

acidentes automobilísticos, atropelamentos, quedas, agressões físicas e lesões por 

arma de fogo. Os acidentes de transporte terrestre, especialmente os de trânsito com 

veículo a motor representam a principal causa de morte não natural no mundo. 

“Diante de todas as causas evidenciadas, o principal responsável pelos 

traumas cranianos é o acidente de tráfego, e entre os mais comuns estão os 

motociclísticos. (MATOSO; SILVA, 2020, p. 38). 

O gráfico 4 apresenta o tempo médio de internação na unidade de terapia 

intensiva.  
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Gráfico 4 – Tempo de internação na Unidade de Terapia Intensiva   

 

Fonte: A autora (2022). 

Conforme o gráfico 4 pode-se analisar que a média do tempo de internação na 

unidade de terapia intensiva foi de 14,1 dias, sendo o mínimo 5 dias e o máximo 31 

dias. É possível também observar através do gráfico que 4 entre 10 pacientes 

permaneceram de 6 a 10 dias internados na UTI.   

Comparando com o estudo de Xenofonte e Marques (2021) a média de 

permanência hospitalar foi de 6,3 dias. Eles ainda apontam que o valor gasto em 

média com essas internações foi de 42.8 milhões de reais em um ano. E também 

comparando com o estudo de Campos et al. (2021) onde apontam que o tempo total 

de internação na UTI foi de 11 dias e o tempo de internação hospitalar foi de 25 dias. 

E segundo Maximino quanto ao tempo de permanência de internação na UTI, ocorre 

uma variação de um a 68 dias. A média de internação foi de 9,12 dias. E quanto ao 

número de dias de internação na enfermaria após a alta da UTI, observa-se, que 

houve variação entre um a 179 dias, porém 69 (54,77%) permaneceram internados 

até três dias” (MAXIMINO, 2018, p. 39). 

 Neste caso é possível perceber que a média de internação na unidade de 

terapia intensiva de pacientes que sofreram traumatismo cranioencefálico pode variar 

conforme a gravidade do trauma e complicações associadas. 

 O gráfico 5 demonstra a pontuação na ECG que os pacientes apresentaram na 

alta da UTI. 
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Gráfico 5 – Pontuação da ECG na amostra no momento da alta da UTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2022). 

Analisando o gráfico 5, nota-se a pontuação na Escala de Coma de Glasgow 

no momento da alta da unidade de terapia intensiva. Desse modo é possível visualizar 

o grau de acometimento do trauma nos pacientes do estudo. Conforme se observa-

se no gráfico, 6 entre 10 pacientes pontuaram de 13 a 14 significando um trauma leve, 

2 entre 10 pacientes pontuaram de 09 a 12 na escala o que significa um grau 

moderado de trauma, e também 2 entre os 10 pacientes pontuaram de 3 a 6 

significando um trauma grave, grande dependência e maior número de sequelas. O 

que é mais impactante que nenhum dos pacientes apresentou 15 na pontuação da 

ECG, demostrando que todo os pacientes receberam alta da UTI com alguma sequela 

a nível neurológico.  

“Método fácil para avaliar não só a gravidade do TCE, mas também da 

deterioração do quadro neurológico à medida que se deve repetir a aplicação da 

escala ao longo do atendimento clínico” (BRASIL, 2015, p. 25). De acordo com 

Maximino (2018) esses pacientes que apresentam menor pontuação na escala de 

Glasgow são afetados de injurias cerebrais com efeitos mais devastadores e 

apresentam uma disposição a instabilidade hemodinâmica. 

Devido à falta de estudo e pesquisas que especifiquem a pontuação da ECG 

nos pacientes de TCE na alta da UTI, não foi possível realizar comparações em 

relação a essa variável e como o objetivo deste estudo é identificar o nível de 

consciência em que o paciente recebeu alta da UTI foi analisado o Glasgow na alta.  

Também foi avaliado o nível de consciência através de 4 indicadores 

(orientando, comatoso, desorientação e sonolência) que está disposto no gráfico a 
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seguir. 

Gráfico 6 – Avaliação do nível de consciência da amostra na alta da UTI 

  

Fonte: A autora (2022). 

O gráfico 6 apresenta o nível de consciência dos pacientes após a alta da 

Unidade de Terapia Intensiva. Da amostra 5 entre 10 pacientes apresentaram 

desorientação, 2 entre 10 pacientes receberam alta da UTI em estado comatoso, 1 

apresentou sonolência e apenas 2 entre os 10 pacientes apresentaram-se orientado 

após alta da UTI.  

Conforme Maximino (2018), os traumatismos crânio encefálicos que são 

considerados leves geralmente tem boa evolução e recuperação não ocorrendo a 

perda de consciência, em casos assim os pacientes apresentam em sua maioria 

tonturas e cefaleia. Já nos casos de traumatismo moderado os pacientes normalmente 

sofrem outro trauma associado e assim são considerados politraumatizados, na 

maioria desses casos ocorrem a perda de consciência e alterações neurológicas 

comumente reversíveis. E as vítimas de traumatismo grave geralmente apresentam 

inconsciência, déficit neurológico e coma, e ainda em sua maioria esses traumas 

estão relacionados a comprometimento de múltiplos órgãos com franca piora 

prognóstica.  

O próximo gráfico aborda a avaliação da comunicação dos pacientes na alta da 

unidade de terapia intensiva.  
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Gráfico 7 – Avaliação da comunicação da amostra na alta da UTI 

 

Fonte: A autora (2022). 

O gráfico acima apresenta as alterações no quesito de comunicação dos 

pacientes do estudo na alta da UTI. No gráfico é possível observar que 8 entre os 10 

pacientes apresentaram algum tipo de alteração envolvendo a comunicação. 

Detalhadamente é possível observar que 6 entre os 10 pacientes apresentaram 

disartria, que segundo Ribeiro e Ortiz (2009) é um distúrbio decorrente de alterações 

no controle muscular dos mecanismos envolvidos na fala, geralmente derivada de 

uma lesão envolvendo o Sistema Nervoso Central ou Periférico. A disartria pode ser 

consequência de tumor cerebral, doenças infeciosas, metabólicas e degenerativas.  

“Geralmente, é uma sequela comum de lesões cerebrais não progressivas, 

consequentes de uma lesão vascular cerebral ou de um traumatismo cranioencefálico, 

bem como de doenças progressivas neuromusculares” (RIBEIRO; ORTIZ, 2009, p. 

446). 

Também pode-se observar que 2 entre s 10 pacientes receberam alta em uso 

de traqueostomia. Conforme Nascimento et al. (2021) paciente que sofrem 

traumatismo crânio encefálico tem necessidade de intervenções terapêuticas como 

intubação orotraqueal e posteriormente traqueostomia. Donoso et al. (2021), comenta 

que o desmame e a decanulação da traqueostomia depende da clínica dos pacientes. 

Ainda afirma que a decanulação da traqueostomia acontece quando as vias aéreas 

superiores manifestam condições respiratórias adequadas com pouco ou nenhum 

suporte necessário. 

E ainda é possível observar no gráfico que apenas 2 entre os 10 receberam 

alta sem alteração na comunicação verbal.   
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 O próximo gráfico apresenta a avaliação de deambulação dos pacientes de 

estudo na alta da UTI.  

Gráfico 8 – Avaliação da deambulação da amostra na alta da UTI 

 

Fonte: A autora (2022). 

É possível observar através do gráfico que apenas 2 pacientes entre os 10 

conseguem deambular sem auxilio, o que demonstra que os demais pacientes 

apresentaram algum tipo de sequelas permanentes ou transitórias. Como é possível 

observar no gráfico, 6 entre os 10 pacientes conseguem deambular com auxilio e 2 

apresentaram-se acamados com necessidade de cuidados integrais.  

Segundo a diretriz do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015) a lesão decorrente 

do TCE pode comprometer os quatro membros, causando alteração na postura e 

tônus. Antunes e Giotto (2020) afirmam que devido a inúmeros prejuízos sofridos 

pelos pacientes durante a internação a qualidade de vida fica afetada, resultando em 

déficits de autocuidado e deambulação.  

Portanto a diretriz do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015) comenta que a 

reabilitação física deve ser iniciada com antecedência, para minimizar os efeitos da 

imobilidade.  

Foi avaliado também a via de alimentação e se o paciente dispunha da 

capacidade de realizar a tarefa sem auxilio, estas informações estão dispostas no 

gráfico a seguir.  
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Gráfico 9 – Avaliação alimentação da amostra na alta da UTI 

 

Fonte: A autora (2022). 

O gráfico de número 9 apresenta o tipo de alimentação que os pacientes do 

estudo estavam utilizando após a alta da UTI. Apenas 2 entre os 10 pacientes não 

apresentaram alteração, conseguindo alimentar-se sem auxílio de terceiros.  Já 4 

entre os 10 pacientes conseguem alimentar-se, porém necessitam de auxilio e os 

alimentos tem que ser de consistência pastosa. Quanto a via secundaria de 

alimentação enteral, 2 entre os 10 pacientes receberam alta da UTI com necessidade 

de alimentação por via nasoenteral e 2 entre os 10 necessitaram de gastrostomia 

devido a danos irreparáveis a deglutição. 

De acordo com a diretriz do Ministério da Saúde de Atenção à Reabilitação da 

Pessoa com Traumatismo Cranioencefálico (BRASIL, 2015), qualquer 

comprometimento da função oral que cause impacto no suporte nutricional deve ser 

pontuado como grave. Também relaciona as alterações na deglutição com respostas 

psicossociais negativas como ansiedade, medo, insegurança e redução da 

autoestima, decorrente do aspecto social relacionando a atividade de alimentar-se. 

“Em indivíduos que não conseguem atingir espontaneamente suas 

necessidades nutricionais, mas apresentam o trato gastrintestinal íntegro, a terapia 

nutricional enteral (TNE) surge como uma possibilidade terapêutica” (SANTOS et al., 

2018. p. 151). 

De volta a diretriz do Ministério da Saúde de Atenção à Reabilitação da Pessoa 

com Traumatismo Cranioencefálico (BRASIL, 2015), as vias alternativas de 

alimentação dependem da questão clínica da pessoa com TCE. A via enteral pode 
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utilizar sonda nasoentérica, gastrostomia ou jejunostomia. Geralmente o uso de sonda 

nasoentérica é mais utilizado nos casos de curta permanência.  

De acordo com Nogueira et al. (2013) a gastrostomia é indicada devido a 

necessidade de nutrição enteral por tempo prolongado, pois as sondas nasoenterais 

podem gerar complicações como migração para local indevido ou retirada não 

programada, lesões isquêmicas na região de seios nasais, orofaringe e até esôfago e 

fistula traqueoesofágica. Aponta a disfagia como maior motivo de indicação de 

gastrostomia.  

O gráfico abaixo apresenta a pontuação dos pacientes no índice de Barthel 

onde é avaliado o grau de dependência em realizar as atividades diárias.  

Gráfico 10 – Pontuação no índice de Barthel da amostra na alta da UTI 

 

Fonte: A autora (2022). 

A divisão foi realizada em 4 etapas conforme a escala, sendo elas de 0 a 25 o 

que significa dependência total, 26 a 50 é dependência severa, 51 a 75 corresponde 

a dependência moderada, 76 a 99 é dependência leve e 100 significa totalmente 

independente.  

Pode-se observar no gráfico que 4 entre os 10 pacientes apresentaram a 

pontuação de 0 a 25, em seguida 1 paciente pontuou de 26 a 50, 2 pacientes entre os 

10 obtiveram de 51 a 75 pontos, 3 pacientes apresentaram de 76 a 99 pontos e 

nenhum dos 10 pacientes pontuou 100 o que significa que todos os pacientes do 

estudo receberam alta da UTI com algum tipo de dependência em suas atividades de 

vida diária.  

Minosso et al. (2010) explica que o Índice de Barthel é um instrumento usado 
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para avaliar a independência funcional e a mobilidade. A pontuação é de 0 a 100 e 

quanto maior a pontuação maior a independência. As funções avaliadas segundo Reis 

(2019) são: alimentação, banho, vestuário, higiene pessoal, eliminações vesicais e 

intestinais, uso do banheiro, passagem da cadeira-cama, deambulação e escadas. 

Monteiro, Pereira e Amorim (2021), a pontuação é distribuída conforme a realização 

das tarefas, se realizada de forma independente, adquire pontuação máxima e se 

caso necessitar de alguma assistência, a pontuação diminui. 

Assim como na Escala de Glasgow não existem estudos que avaliem está 

pontuação na alta da UTI não foi possível realizar a comparação, mas assim mesmo 

foi discorrido o gráfico apresentando os resultados obtidos.  

Após avaliar os acometimentos dos pacientes foi contabilizado os cuidados que 

os pacientes necessitaram na alta, o gráfico a seguir demostra os resultados.  

Gráfico 11 – Cuidados que a amostra necessita após a alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2022). 

Todos os pacientes receberam alta com a necessidade de algum tipo de 

cuidado. Como é possível observar no gráfico 4 pacientes necessitaram de 

alimentação por via enteral isso engloba sonda nasoentérica e gastrostomia, 3 

pacientes necessitaram de banho de leito, 4 necessitaram de curativos, 1 paciente 

necessitou de cuidados com sonda vesical, 4 pacientes necessitaram de mudança de 

decúbito, 2 pacientes necessitaram de cuidados com traqueostomia e 8 pacientes 

receberam alta com necessidade de fralda. 

Maximino (2018) expõe em seu estudo que após a alta da UTI permaneceram 

instalados uma média de dois dispositivos invasivos por paciente. E que os pacientes 
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que saem com TQT utilizavam também SNE, e alguns utilizavam SVD. “Outros saíram 

apenas com SNE por algum déficit de deglutição, enquanto que outros saíram apenas 

com SVD ou com CVC” (MAXIMINO, 2018, p. 47).  

Silveira (2014) afirma em seu estudo que em grande parte das instituições 

brasileiras, a maioria dos pacientes recebe alta dos hospitais sem conhecimento, 

clareza e orientações necessárias para assumirem o cuidado da traqueostomia após 

a alta hospitalar. Na maioria das vezes, esses pacientes traqueostomizados vão para 

casa e para a sociedade sem informações básicas e precisas sobre os cuidados 

necessários com a cânula de traqueostomia, o que pode gerar sentimento de 

insegurança diante de situações desconhecidas.  

Misawa et al. (2018) afirma que é fundamental que orientações de cuidados 

sejam repassadas aos familiares, como por exemplo o horário das medicações, banho 

no leito, alternância de posições na cama que evitem lesões, entre outras ações, 

salienta também que essas ações sejam repassadas enquanto os pacientes estiverem 

internados afim dos familiares desenvolverem segurança nos cuidados quando forem 

para o domicilio.  

O próximo gráfico apresenta as respostas dos familiares perante os dispositivos 

invasivos e cuidados que os pacientes necessitam durante a internação. 

Essas perguntas foram elaboradas com o intuito de conhecer o grau de 

entendimento dos familiares perante as questões que envolvem a internação e alta 

dos pacientes acometidos por traumatismo crânio encefálico. As respostas foram 

assinaladas com sim e não. As perguntas estão dispostas a seguir: 

Pergunta 01 – Você já cuidou de alguém que apresentou algum tipo de 

dependência? 

Pergunta 2 – Você sabe o que significa dispositivos invasivos? 

Pergunta 3 – você sabe o que é traqueostomia e como realizar os cuidados? 

Pergunta 4 – Você sabe o que é nutrição enteral? 

Pergunta 5 – Você sabe o que uma gastrostomia? 

Pergunta 6 – Você sabe como administrar dieta via sonda? 

Pergunta 7 – Você sabe o que é sonda vesical de demora? 

Pergunta 8 – Você já ouviu falar em mudança de decúbito? 

Pergunta 9 – Você já ouviu falar sobre administração de medicação pela sonda 

enteral? 
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O gráfico com a descrição das respostas dos familiares referente as perguntas 

acima.  

Gráfico 12 – Resposta dos familiares perante dispositivos e cuidados.  

 

Fonte: A autora (2022). 

 Conforme é possível observar no gráfico os familiares entrevistados possuíam 

um grau de conhecimento reduzido e superficial perante os dispositivos que são 

utilizados e os cuidados que são prestados dentro da UTI. Pode-se perceber que para 

as perguntas 02, 03 e 05 os 10 familiares responderam que não tinham conhecimento. 

E que apenas 3 familiares já haviam prestado cuidados a pessoas com algum tipo de 

dependência e já tinham ouvido falar em mudança de decúbito, que foram as 

perguntas com maior número de respostas positivas.   

 Ferreira et al. (2018) dispõe em seu estudo que, “na prática diária, o que 

presenciamos, por vezes, é o completo desconhecimento dos familiares acerca dos 

inúmeros dispositivos invasivos, como os acessos venosos centrais, cateteres de 

hemodiálise, drenos, tubo endotraqueal, ventilador mecânico, entre outros” 

(FERREIRA et al. 2018, p. 19). 

Ferreira et al. (2018) também comenta que durante a hospitalização a família 

encontra-se fragilizada, pois muitos nunca tiveram contato com o ambiente hospitalar, 

espacialmente a UTI onde se tem diversos equipamentos destinados a monitorização, 

inúmeros procedimentos invasivos e ainda a real possibilidade de perda do paciente.  

O gráfico abaixo apresenta as principais dúvidas de cuidados que os familiares 

teriam em realizar no domicilio. 
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Gráfico 13 – Resposta sobre o que teriam mais dúvida em realizar no domicilio  

 

Fonte: A autora (2022). 

Analisando o gráfico nota-se que os familiares possuem muitas dúvidas sobre 

os cuidados que envolvem os pacientes. Dentre os familiares 8 pontuaram ter dúvidas 

de como sobre administração de medicação e dieta por via enteral e também sobre 

os cuidados com a traqueostomia. E os cuidados que os familiares menos 

apresentaram duvidas foram, mudança de decúbito apenas 3 familiares apresentam 

dúvida e referente à o banho de leito e a troca de fralda apenas 1 familiar apresentou 

duvidas em realizar esses cuidados.  

Como é possível notar nos gráficos 12 e 13 os familiares dos pacientes 

internados na UTI não possuem conhecimento sobre os dispositivos invasivos e os 

procedimentos e cuidados aos quais esses pacientes estão sendo expostos. Para a 

maior parte dos familiares essa foi a primeira que se deparam com esse tipo de 

internação e que cuidam de alguém que necessite desses cuidados. É notável que as 

famílias possuem inúmeras duvidas, anseios e medos pois devido um acontecimento 

trágico a sua vida tomou um novo rumo.  

No estudo realizado por Costa et al. (2010) percebe-se que os principais 

motivos de preocupação dos familiares foram as inseguranças sobre a verdadeira 

condição do paciente, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico e prognóstico, 

o nível de consciência reduzido, a comunicação desfalcada e estar envolto por 

diversos tubos, cateteres e fios. Costa et al. (2010) comentam ainda que a internação 

na UTI pode causar altos níveis de ansiedade, depressão e até mesmo estresse pós-

traumático nos familiares, e essas alterações persistem mesmo após a alta. Portanto, 
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é necessário identificar e minimizar o impacto dos eventos estressantes na saúde 

mental dos familiares. 

Rodrigues et al. (2017) confirma que o apoio oferecido pelos profissionais de 

saúde é indispensável para redução das necessidades familiares não atendidas. 

Muitas famílias precisam de intervenção profissional para auxiliar elas a lidar com o 

sofrimento emocional e aceitar as mudanças que podem haver após o trauma.  

“A equipe de enfermagem é responsável por orientar as altas, explicando 

alguns cuidados com o paciente e pontuando que a referência para o paciente serão 

as Unidades Básica de Saúde ou, em alguns casos, o ambulatório do próprio hospital” 

(MAXIMINO, 2018, p. 47) 

Delatorre et al. (2013) afirma que o planejamento da alta visa atingir o paciente 

e sua família para que eles entendam como lidar com o tratamento e os cuidados, a 

fim de obter uma melhor qualidade de vida, trazendo de volta o paciente de volta para 

casa junto ao convívio familiar e interação social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Traumatismo Crânio Encefálico é uma lesão que representa um sério risco a 

saúde e a vida de jovens e adultos no mundo todo, pois devida sua causa abrupta e 

ao desfecho imprevisível essa patologia causa ao paciente e aos familiares grandes 

mudanças no estilo de vida, medos e anseios. Inicialmente após sofrem um trauma 

de crânio os pacientes passam pelo período de maior criticidade, normalmente esse 

período ocorre nas primeiras 72 horas e geralmente dentro de unidades de terapia 

intensiva, esse é um dos momentos mais difícil tanto para a equipe de saúde pois o 

paciente necessita de cuidados intensivos e muita atenção e principalmente para os 

familiares e parentes pois existe a incerteza do prognóstico. 

Após esse período vem o momento da recuperação deste paciente, essa fase 

é composta por inúmeras descobertas pois, esse é o momento em que se começa a 

descobrir o que realmente foi afetado pelo trauma. Essa fase pode ser breve ou durar 

muitos meses até a alta da UTI, pois cada trauma tem sua fisiopatologia especifica, 

como sugerem os demais estudos nesta temática. As sequelas originadas do trauma 

começam a ser evidenciadas, elas podem ser permanentes ou transitórias e podem 

abranger diversos déficits como, déficits motores, sensoriais, déficits de comunicação, 

entre outros, nesse momento os familiares ficam apreensivos devido os cuidados que 

terão que realizar em suas casas. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa foi acompanhado o paciente e os 

familiares por toda a internação, e foram abordados no momento da alta da UTI 

quando já se sabia qual seriam as possíveis condições de alta desses pacientes. 

Através dos instrumentos e das escalas foi analisado o grau de gravidade e 

comprometimento dos pacientes e também foi avaliado o grau de conhecimento dos 

familiares referente algumas rotinas da internação. Foi possível observar que todos 

os pacientes saíram da UTI apresentando algum tipo de sequela e necessitando de 

cuidados e auxílio para realizar as atividades diárias principalmente nos primeiros 

meses após a alta, até que se saiba se as sequelas serão irreparáveis.  

O fator de maior limitação foi o tempo para a coleta de dados pois essa 

patologia geralmente necessita de longo período de internação e muitos acabaram 

evoluindo a óbito ainda na UTI. Tivemos pacientes que chegaram a ser inclusos na 

amostra, no entanto dois pacientes acabaram evoluindo para morte encefálica.  

Foi perceptível a importância que esse estudo teve na vida dos familiares, pois 
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a grande maioria não possuía conhecimentos sobre cuidados básicos que teriam que 

realizar posteriormente sozinhos. Receberam o plano de alta com gratidão e retiraram 

suas principais dúvidas no momento da entrega. O que reforça a importância de se 

realizar o plano de alta que se encontra nas etapas da SAE, tornando a assistência 

de enfermagem de qualidade, continua e mais humanizada. Por fim entendemos que 

são muitas as informações repassadas no momento da alta e ao fornecermos um 

plano de alta possibilitamos ao familiar o acesso à informação fidedigna sendo para 

este um auxilio nos momentos de dúvida. Por fim sugere-se que através da educação 

continuada sejam elaborados vídeos educativos que possam ser compartilhados com 

os familiares posteriormente.  

Vemos que tratar a família com deferência e dedicação também faz parte do 

trabalho do enfermeiro e de toda a equipe de cuidados intensivos. Pois se estes 

pacientes obtiverem o melhor cuidado que os familiares possam oferecer ocorrerá 

uma melhora na qualidade de vida, uma mais rápida autonomia e diminuição dos 

agravos após a alta e evitando reinternações futuras.  
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