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RESUMO

Nunes MS. Avaliação da capacidade funcional, fatores de risco relacionados e qualidade
de vida em idosos vítimas de trauma. Sergipe, 2014. 154p. Tese (Doutorado) – Programa de
Pós-graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Sergipe.

As causas externas são agravos à saúde e resultados de agressões, acidentes, traumas e lesões
acidentais ou intencionais, cujo impacto na morbimortalidade da população, permanece como
um problema de saúde pública. Observa-se o surgimento de limitações e necessidade de
cuidados domiciliares, com custos, sociais e econômicos, relacionados à reabilitação e perda da
capacidade produtiva, aos sobreviventes do trauma, deste modo, a capacidade funcional e a
qualidade de vida surgem na atualidade como paradigmas de saúde, uma vez que no Brasil, os
estudos relacionadas a capacidade funcional de idosos vítimas de trauma ainda são escassos. O
objetivo geral foi avaliar a capacidade funcional, fatores de risco relacionados e a qualidade de
vida em idosos vítimas de trauma. Foi realizado estudo prospectivo, no hospital público
estadual, localizado em Aracaju, Sergipe, cujos critérios de inclusão foram ter idade igual ou
superior a 60 anos, ambos os sexos; vítima de trauma; ter sido admitido no serviço de urgência,
em até 48 horas após o trauma, estar acompanhado de familiar ou cuidador; aceitar participar
do estudo de maneira voluntária ou por autorização no Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. O instrumento utilizado para avaliar a gravidade do trauma foi a Escala de Coma
de Glasgow (ECG) e “Injury Severity Score” (ISS). A capacidade funcional foi medida pelo
Índice Modificado de Barthel e a qualidade de vida pelo Whoqol-bref e Whoqol-old. A primeira
etapa do estudo foi realizada de março à junho, enquanto que segunda etapa com visitas
domiciliares, foi realizada de junho à novembro do ano de 2013. Os dados coletados foram
armazenados em banco de dados computadorizado do programa SPSS 19.0 e apresentados sob
a forma estatística de tabelas e gráficos, com frequência absolutas e relativas para as variáveis
categóricas. Foi realizado o teste de Wilcoxon pareado para avaliação da capacidade funcional
no internamento e 90 dias após a alta hospitalar. Foi realizado o escore bruto do Whoqol-bref e
Whoqol-old e apresentado em tabelas e figuras. Para todo o estudo, o risco alfa ≤ 5 % para erro
tipo I foi considerado. Foram estudados 282 idosos na primeira etapa e 247 idosos sobreviventes
ao trauma na segunda etapa, em função de 35 óbitos, sendo 30 no intra-hospitalar e 5 no
domicílio. O internamento variou de um a 93 dias, média de 11,9, dp±16,2. Os principais
mecanismos de trauma foram a queda da própria altura em domicílio em 52,5%, seguidos da
queda em local público em 12,4%. A ECGl demonstrou que 81,2% apresentaram o traumatismo
leve com escore entre 13-15; em 44,0% observou-se escore ISS entre 9-15 e 24,8%
apresentaram mais de 3 regiões acometidas, com predomínio das extremidades ou cintura
pélvica em 57,8%. A capacidade funcional, nos dois momentos, demonstrou mediana de 38,0
e 82,0 respectivamente. No internamento e após 90 dias o Whoqol-bref apresentou escore
global bruto de 35,7 e 35,9, respectivamente. O Whoqol-old apresentou no internamento e 90
dias após escore 35,5 e 40,6, respectivamente. Em conclusão, os resultados sinalizam melhora
na capacidade funcional dos idosos que permanecem em tratamento domiciliar e discreta
melhora na qualidade de vida após 90 dias de trauma.
Palavras-chave: idosos, atividades cotidianas, hospitalização, fatores de risco, trauma.



ABSTRACT
Nunes MS. Functional capacity evaluation, related risk factors and the quality of life in
elderly victims of trauma. Sergipe, 2014. 154p. PhD. Thesis submitted to the Postgraduate
Program in Health Sciences, Federal University of Sergipe.

External causes are health problems resulted from aggressions, accidents, traumas and
accidental or intentional lesions, whose impact in population morbidity and mortality remains
as a public health issue. It is observed the emergence of limitations and the need of family home
care with social and economic costs, related to rehabilitation, and loss of productive capacity,
elderly trauma survivors, thus, the functional capacity and the quality of life appear nowadays
as health paradigms, once in Brazil the studies related to functional capacity of trauma victims
elderly are rare. The general objective was to evaluate the functional capacity, related risk
factors and the quality of life in elderly victims of trauma. It was performed a prospective study,
in the state public hospital, located in Aracaju, Sergipe, whose inclusion criteria were age equal
or superior to 60 years-old, both gender, trauma victim; have been admitted in the emergency
service until 48 hours after the trauma, be accompanied by relatives or caregiver; voluntarily
agree to participate in the study or by authorization in the Informed Consent. The instrument
used to analyze the trauma severity was the Glasgow Coma Scale (GCS) and Injury Severity
Score (ISS).  The functional capacity was measured by the Modified Barthel Index and the
quality of life by the Whoqol-bref and Whoqol-old. The first stage of the study was executed
from March to June, whereas the second stage, with home visits, was conducted from June to
November 2013. The collected data were stored in a computerized database of the SPSS 19.0
program and presented as statistical tables and graphics, with absolute and relative frequency
for the categorical variables. It was performed the Wilcoxon paired test for the evaluation of
the functional capacity in the hospitalization and 90 days after discharged hospital. It was
executed the raw score of Whoqol-bref and Whoqol-old and presented in tables and figures.
For the entire study, the alpha risk ≤ 5 % for type I error was considered. 282 elderly were
studied in the first stage and 247 elderly trauma survivors in the second stage, due to 35
deceases, being 30 in-hospital and 5 at home. The hospitalization varied from one to 93 days,
average of 11.9±16.2. The main mechanisms of trauma were fall from its own height at home
52.5%, followed by fall in public place 12.4%. The GCS demonstrated 81.2% presented mild
trauma with score between 13-15; 44.0% showed ISS 9-15 and 24.8% presented more than 3
regions affected, with predominance of extremities or pelvic girdle in 57.8%. The functional
capacity, in two moments, demonstrated median of 38.0 and 82.0 respectively. In
hospitalization and after 90 days the Whoqol-bref presented global raw score of 35.7 and 35.9
respectively. The Whoqol-old presented in the in-hospital and 90 days after score of 35.5 and
40.6 respectively. In conclusion, the results points to an improvement of functional capacity of
elderly who remain in home treatment and discreet improvement of quality of life after 90 days
of trauma.
Key Words: elderly, activities of daily living, hospitalization, risk factors, wounds and injuries.
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INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional e a urbanização representam as maiores forças que 

moldam o século XXI. Entretanto, traduz um enorme desafio, uma vez que o aumento da 

expectativa de vida é fruto de ganhos fundamentais na saúde pública e nos padrões de vida da 

população. Os idosos são considerados como produtivos e, em muitos casos, são um recurso 

para as suas famílias, comunidades e economias. Por conseguinte, tornam-se também mais 

expostos a riscos diante das atividades de vida diária (AVD) e das atividades laborais que 

desenvolvem1. 

A Organização Mundial de Saúde considera que o envelhecimento ativo deve ser 

compreendido como um processo de vida relacionado a vários fatores que, isoladamente ou em 

conjunto, favorecem a saúde, a participação e a segurança de idosos2. 

Neste contexto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que 

o número de pessoas com 60 anos ou mais, especificamente na região nordeste, apresentará um 

crescimento de populacional de 784.186 em 2013 para 989.443 em 2020, com projeção para 

1.322.278 no ano de 2030, considerando os diversos indicadores tais como: nascimentos, 

óbitos, esperança de vida ao nascer, taxa de mortalidade infantil e índice de envelhecimento. 

Essa perspectiva sinaliza que, para os idosos alcançarem o envelhecimento saudável, será 

necessário atenção especial nas políticas públicas de saúde3. 

Considera-se que o envelhecimento ativo depende de influências ou determinantes 

que regulam indivíduos, famílias e países. Incluem ainda condições materiais e fatores sociais 

que podem afetar os idosos. Muitos aspectos do ambiente urbano e dos serviços refletem esses 

determinantes, que devem ser compreendidos sob uma perspectiva do curso de vida e reconhece 

que os idosos não formam um grupo homogêneo, para qual a diversidade individual aumenta 

com a idade. A capacidade funcional aumenta na infância, atinge o ápice na idade adulta jovem 

e apresenta declínio com a idade, e este declínio, possui estreita relação com estilo de vida, bem 

como os fatores sociais externos, ambiental e econômico4. 

No entanto, é importante destacar que a velocidade do declínio pode ser 

influenciada, em qualquer idade, por meio de ações individuais e políticas públicas, entre elas 

a promoção de um ambiente saudável ao idoso. A diminuição da eficiência dos sistemas 

sensoriais (vestibular, visual, somatossensorial) faz parte do processo de envelhecimento, que 

associada à falta de capacidade para selecionar informações sensoriais de grande importância, 

pode ser responsável pelo aumento da oscilação corporal, desequilíbrios posturais e pelo 

aumento do número de acidentes que envolvem o idoso, em especial, por causas externas5-6. 
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As causas externas são denominadas os agravos à saúde que são resultados de 

agressões, acidentes, traumatismos e lesões acidentais como quedas, envenenamentos, 

afogamentos, acidentes de tráfego, acidentes de trabalho ou lesões intencionais como agressões, 

lesões autoprovocadas, homicídios e suicídios7 Produz grande impacto na morbimortalidade da 

população, o que traduz um problema de saúde pública que requer atenção especial. 

A motivação para esse estudo surgiu da necessidade em preencher a lacuna deixada 

no mestrado em que foi realizado estudo para determinar a gravidade do trauma em vítimas no 

estado de Sergipe, na faixa etária de 12 a 60 anos. No estudo realizado anteriormente, não foi 

objeto identificar a ocorrência de trauma em idosos. Entretanto, foram observados vários idosos 

vítimas de trauma, com admissão na unidade de urgência. 

Diante desta realidade, resolveu-se aprofundar a temática com um estudo, 

especificamente, para idosos que pudessem explicitar a gravidade das lesões a que são 

acometidos, bem como, entender a possível influência das causas externas na capacidade 

funcional e qualidade de vida dos que sobrevivem ao trauma, no estado de Sergipe. A despeito 

da realização de busca na literatura indexada nacional e internacional, não foram identificados 

estudos com esta especificidade, o que justifica o seu desenvolvimento.  

A força deste estudo encontra-se no acompanhamento destes idosos, sem perda de 

segmento, e no ineditismo da avaliação da capacidade funcional pelo Índice de Barthel em 

vítimas de causas externas. 

A tese ora apresentada, contribuirá para delinear o diagnóstico situacional dos 

idosos, vítimas de causas externas, bem como a determinar a repercussão na capacidade 

funcional e qualidade de vida. Os resultados poderão subsidiar políticas públicas que favoreçam 

medidas preventivas na promoção da saúde e na prevenção destes agravos.  
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2 HIPÓTESES 

 

2.1 Hipótese nula (H0): os idosos vítimas de trauma não apresentam modificações na 

capacidade funcional e na qualidade de vida pós-trauma. 

 

2.2 Hipótese alternativa (H1): os idosos, vítimas de trauma apresentam modificações 

significativas na independência funcional e qualidade de vida pós-trauma. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

 Avaliar a capacidade funcional, fatores de risco relacionados e a qualidade de vida em 

idosos vítimas de trauma. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar as características sociais, demográficas, econômicas e clinicas nos idosos 

vítimas de trauma. 

 

 Analisar a influência dos fatores de risco relacionados ao trauma com a capacidade 

funcional e a mortalidade de idosos vítimas de traumatismo.  

 

 Determinar alterações na capacidade funcional de idosos hospitalizados pós-trauma em 

dois momentos: durante a internação e 90 dias após a alta hospitalar. 

 

 Avaliar alterações na qualidade de vida dos idosos hospitalizados pós-trauma em dois 

momentos: durante a internação e 90 dias após a alta hospitalar. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1. Envelhecimento populacional, gravidade do trauma e fatores de risco 

relacionados 

O envelhecimento populacional é uma conquista do desenvolvimento e pode ser 

observado em todo o mundo. A longevidade apresenta relação estreita com a nutrição, 

condições sanitárias, descobertas e avanços na medicina nos cuidados com a saúde, ensino e, 

também, com a economia. Em 2007, apenas 19 países tinham expectativa de vida ao nascer de 

mais de 80 anos. Atualmente, 33 países alcançaram este patamar, e estima-se que, entre 2045 a 

2050, a exectativa de vida seja de 83 anos nas regiões desenvolvidas e de 74 anos nas regiões 

em desenvolvimento, o que gera desafios sociais, econômicos e culturais para os indivíduos, 

famílias, sociedades e para a comunidade global8. 

As transformações econômicas e sociais ocorridas no Brasil e no mundo, a partir 

do século XX demonstram relação com o envelhecimento populacional. No Brasil, é 

consequência da migração da população a partir de 1960 para atender ao processo de 

industrialização do país e favoreceu o acesso aos serviços de saúde, com queda subsequente da 

mortalidade. Ademais, a diminuição da natalidade, relacionada aos programas de planejamento 

familiar, bem como a descoberta do uso de novas terapias, redução da mortalidade infantil e 

mudança do papel econômico da mulher, além do controle de doenças, possibilitaram que a 

população envelheça com relativa saúde8. 

No Brasil, a Política Nacional do Idoso, Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, bem 

como o Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, assegura “os direitos às pessoas 

com idade ou superior a sessenta anos” e possibilita ao idoso, oportunidades para a preservação 

de sua saúde física e mental, além de condições de liberdade e dignidade9-10. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como idosas as pessoas com 

60 anos ou mais, para as que residem em países em desenvolvimento, e com 65 anos e mais se 

residem em países desenvolvidos. Em consonância com a Organização Pan-Americana de 

Saúde, afirma que o envelhecimento é um processo natural, de seguimento da vida, individual, 

irreversível, universal, não patológico, no qual existe a deterioração do organismo característico 

aos membros da mesma espécie, e, por conseguinte, promove ao organismo menor capacidade 

de enfrentamento a doenças e aumento na possibilidade de morrer11-12. 

A população brasileira de idosos, apresenta características específicas, nos quais 

87,1% pertencem ao sexo masculino e destes, 72,6% realizam atividade laboral em 40 ou mais 

horas por semana. Apenas 12,7% recebem menos do que um salário mínimo mensal. 
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Aproximadamente 20% das mulheres idosas moram com parentes e18,5% não possuem renda. 

A falta de autonomia para as atividades do cotidiano ocorre em 17,1% nos homens e 13,3% nas 

mulheres e, foi identificado também, deficiência visual em 7,4% e 8,3%, respectivamente12. 

Por conseguinte, o envelhecimento está diretamente relacionado ao processo 

biológico, natural, com diminuição da capacidade física e associado a perdas que refletem o 

estado emocional e no comportamento do indivíduo. A capacidade do organismo em responder 

às necessidades da vida cotidiana, com motivação física e psicológica na busca de objetivos e 

desafios pessoais e familiares é que vão determinar o quanto o envelhecimento é saudável.  

Em função do aumento da sobrevida populacional, uma nova classificação em idade 

surge, e, denomina como terceira idade aqueles que apresentam entre 60 a 69 anos, quarta idade 

para os que apresentam entre 70 a 80 anos e quinta idade para os idosos de 80 anos ou mais13. 

Esta nova classificação facilita a compreensão das capacidades e deficiências dos idosos, que 

socialmente ativos podem estar mais expostos a danos por causas externas, e, 

consequentemente, a agressões, acidentes, traumas e lesões. 

O Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) 

revela que no ano de 2011, especificamente na faixa etária acima de 60 anos, houve 2.529.113 

internamentos e foi observado, de acordo com o CID-10, que as doenças do aparelho 

circulatório ocupavam o 1º lugar com 650.424, seguidos das doenças do aparelho respiratório 

com 421.794 e de 258.419 pacientes com doenças do aparelho digestivo14. 

As regiões que mais contribuíram com os internamento, de modo geral, foram a 

região sudeste em 1º lugar com 1.091.974, seguido da região nordeste com 616.873 e da região 

sul com 508.828. As causas externas ocupavam o 7º lugar com 162.593 idosos internados, com 

destaque na região sudeste para o estado de São Paulo com 45.611 idosos internados, do estado 

de Pernambuco na região nordeste com 7.279 internamentos e 12.369 no estado do Paraná na 

região sul do país. Especificamente em Sergipe, no ano de 2011, houve 1.140 idosos vítimas de 

causas externas que necessitaram de internamento hospitalar14. 

No mundo, as causas externas representam um grave problema de saúde pública e 

estima-se que em 2008, apenas nos Estados Unidos da América, os custos relacionados ao 

trauma em idosos com 65 anos ou mais foi de aproximadamente 20 bilhões de dólares15. No 

Brasil, no ano de 2011, os custos foram de 202.719.468,53 milhões de reais, de acordo com 

dados SIH/SUS. Esses elevados custos representados apenas pelo internamento e tratamento 

especializado hospitalar da vítima, ainda necessitam ser relacionados ao processo de 

reabilitação do idoso que, muitas vezes, apresentam sequelas em consequência do trauma 

durante anos6. 



 27 Nunes MS. Avaliação da capacidade funcional... 

Dados nacionais de morbidade hospitalar do SIH/SUS no ano de 2013, computados 

os meses de janeiro à outubro, afirmam que o número de internações hospitalares em idosos 

acima de 60 anos foi de 2.157.003, com as doenças do aparelho circulatório em 1º lugar com 

529.453, seguidos das doenças do aparelho respiratório com 336.364 e das doenças do aparelho 

digestivo com 219.968. As causas externas permanecem em 7º lugar com 152.165 idosos 

internados. As regiões que mais contribuíram com a morbidade, especificamente por causas 

externas, foi a região sudeste em 1º lugar com 73.237, seguido da região nordeste com 30.855 

e da região sul com 28.491 internamentos14. Observa-se manutenção no ranking das principais 

causas que geram o internamento hospitalar. 

Quando foi investigado o desfecho relacionado aos idosos acima de 60 anos no ano 

de 2011, o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Sistema Único de Saúde revelou as 

doenças do aparelho circulatório com 260.917 na primeira posição, seguidas das neoplasias 

com 122.258 e das doenças respiratórias com 102.307. As causas externas ocuparam o 7º lugar 

com 24.669 idosos na faixa etária acima de 60 anos com desfecho fatal, dos quais a região 

sudeste apresentou o 1º lugar com 12.009 óbitos, seguidos da região nordeste com 5.862 óbitos 

e da região sul com 3.825 óbitos. Em todas as regiões, as principais causas para óbito foram as 

causas externas de lesões acidentais, seguidos dos acidentes de transporte e das agressões. Os 

registros de mortalidade geral relacionados ao ano de 2012 e 2013, ainda não estão disponíveis 

no sistema16. 

As principais causas de óbitos em idosos internados no ano de 2013, 

especificamente por causas externas, disponíveis no SIH/SUS, revela 8.330 óbitos, no qual a 

região sudeste ocupa o primeiro lugar com 4.311 idosos, seguido da região nordeste com 1.678 

e da região sul com 1.479 vítimas fatais. Em todas as regiões, as principais causas para óbito 

foram as causas externas de lesões acidentais em 1º lugar, seguidos dos acidentes de transporte 

e dos eventos cuja intenção é indeterminada. As agressões ocuparam o 4º lugar no desfecho 

fatal destes idosos16. Ressalta-se que os dados dos meses de novembro e dezembro ainda não 

foram disponibilizados no sistema. 

Considerada uma epidemia silenciosa, a injúria traumática apresenta etiologia 

variada e multissistêmi0ca, e, por conseguinte, o trauma é considerada uma doença. Para que 

ocorra, é necessária a presença de três elementos da tríade “epidemiológica”, a saber: o agente, 

o hospedeiro e o ambiente para que os dois primeiros possam agir. Em relação ao trauma, o 

hospedeiro é o ser humano que apresenta fatores internos e externos para se tornar uma vítima, 

o agente do trauma é a energia transferida a ele que pode ser mecânica, química, térmica, 

elétrica entre outras e o ambiente que permite a interação e mudam com tempo e circunstância17. 
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O trauma é mais frequente em adultos jovens, entretanto, com o envelhecimento 

populacional, há um crescente número de idosos acometido por lesões que podem apresentar 

sequelas, incapacidades ou mesmo aumento na mortalidade. Estudo18 aponta que o aumento 

desses casos despertou o interesse e preocupação da equipe multidisciplinar. 

A assistência ao idoso vítima de causas externas, envolve a necessidade de maior 

tempo de internação hospitalar e longo tempo de reabilitação, o que reflete nos custos para o 

sistema de saúde e em desafios, especialmente, a manutenção da saúde do idoso associada à 

qualidade de vida. Não obstante, idosos vítimas de causas externas, carecem de estudos que 

possam favorecer a compreensão destes agravos para promover ações preventivas fundamentais 

para a sociedade19. 

O envelhecimento produz mudanças, anatômicas e fisiológicas, que os tornam mais 

suscetíveis a perda da capacidade em manter a homeostase, e, consequentemente, reduzem a 

qualidade das funções vitais e a capacidade de resistir a doenças e, em especial, ao trauma. 

Idosos vítimas de trauma apresentam piora progressiva que podem estar relacionadas às 

doenças preexistentes, e, por conseguinte, podem apresentar desfecho desfavorável mesmo 

quando acometidos por lesões menos graves do que quando comparados aos adolescentes e 

adultos jovens17. 

Estudo15 destaca que o trauma em idosos, mesmo com lesões pequenas, apresenta 

maior chance de mortalidade em duas a cinco vezes quando comparado aos jovens, não apenas 

em relação as co-morbidades, mas também em razão da avaliação inadequada que o idoso sofre 

nos serviços de urgência, em especial, quando apresentam lesões mais graves. Estima-se que 

doenças como a hipertensão e o diabetes, podem tornar-se fatores de riscos para o 

desenvolvimento dos acidentes, uma vez que estes necessitam do uso contínuo de 

medicamentos que podem interferir na capacidade de reagir frente a um evento inesperado19. 

Os aspectos epidemiológicos dos idosos, vítimas de acidente de transito, foi 

investigado em estudo20 no estado do Paraná, no qual foi identificado que houve mudanças 

psicossociais e econômicas importantes, extensivas a toda a família, uma vez que os acidentes 

interrompem com as atividades laborais de idosos que ainda exercem atividades e contribuem 

com a renda familiar. Como consequência, observa-se que o idoso desenvolve limitações que 

vão necessitar do envolvimento e cuidados domiciliares da família, com custos relacionados à 

reabilitação ou até mesmo a perda da capacidade produtiva, quando sobrevivem ao trauma.   

A heterogeneidade das vítimas de trauma tem incentivado pesquisadores ao estudo, 

criação e aprimoramento de Índices de Trauma, que são valores matemáticos ou estatísticos, 

quantificados por escores numéricos que variam de acordo com a gravidade das lesões 
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resultantes do traumatismo21-23.  

Os índices de gravidade foram criados para possibilitar a avaliação, comunicação 

objetiva, uniformização da linguagem das alterações fisiológicas, gravidade das lesões e estimar 

a sobrevida das vítimas de trauma. Podem também ser úteis em pesquisas, no estudo de medidas 

de prevenção de lesões por causas externas, bem como na previsão de assistência a essas 

vítimas. São classificados em fisiológico, anatômico e misto que associa os índices fisiológicos, 

anatômicos, mecanismos da lesão traumática e a idade da vítima23.  

Os índices fisiológicos estão fundamentados nos parâmetros funcionais que a 

vítima apresenta, dentre eles destaca-se a resposta a estímulos, pressão arterial sistólica e 

frequência respiratória. Avaliam a resposta orgânica da vítima ao trauma e são, em especial, 

usados na triagem de vítimas no atendimento pré-hospitalar. Os índices anatômicos avaliam a 

gravidade e a extensão das lesões em regiões corpóreas que ocorreram no momento do trauma, 

entre eles o Abbreviated Injury Scale (AIS) que descreve e pontua as lesões traumáticas, por 

meio de escores numéricos22-23.  

O AIS foi criado em 1971, nos Estados Unidos da América, por um comitê formado 

por um grupo de especialistas composto pela “American Association for Automotive Medicine” 

(AAAM) e pela “Society of Automotive Enginneer”, preocupados em diminuir a ocorrência e 

a gravidade das lesões em acidentes com veículos e também em melhorar os projetos de 

veículos automotores24. Desde sua publicação, em 1976, tem sido amplamente usado por 

pesquisadores, sendo revisado periodicamente pela AAAM, o que melhora a descrição das 

lesões traumáticas e ajusta a gravidade, mediante pesquisas em vítimas de trauma, cuja mais 

recente revisão foi realizada em 2008, com aproximadamente 2.000 lesões codificadas23,25.  

Neste contexto, o AIS consiste em um sistema de avaliação da gravidade em vítimas 

de trauma que usa dados anatômicos para categorizar a lesão existente e baseia-se, sobretudo, 

na ameaça à vida. Entretanto, a dissipação de energia, a incapacidade permanente e o período 

de tratamento necessário devem ser levado em consideração26. 

Conhecido mundialmente, o AIS classifica as áreas corpóreas em 9 regiões: cabeça 

(crânio e cérebro), face, pescoço, tórax, abdome, coluna, membros superiores, membros 

inferiores e superfície externa. As lesões são codificadas em escores, cujo último dígito varia 

em uma escala ordinal de 6 pontos, na qual o escore 1 indica gravidade leve; 2 gravidade 

moderada; 3 lesão grave que não ameaça a vida; 4 lesão grave que ameaça a vida, mas com 

sobrevivência provável; 5 lesão crítica com sobrevivência incerta e 6 indica lesão máxima, 

quase sempre fatal19,22-23,25,27.  

Entretanto, o AIS apresentava a fragilidade de classificar a gravidade do trauma 
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isoladamente, sem avaliar o efeito de múltiplas lesões nos vários segmentos corporais22-23,28-29,  

o que revelou a necessidade de um escore que pudesse melhor predizer a gravidade do trauma. 

A partir disto, em consonância com a AIS, foi criado o “Injury Severity Score” (ISS), um índice 

anatômico que classifica a gravidade das vítimas de trauma contuso ou penetrante30. 

Segundo Nogueira e colaboradores (2008, p.315): 

O ISS baseia-se no AIS, manual de descritores anatômicos de ferimentos 

de vítimas de trauma, o qual fornece, para cada descrição de lesão, um número 

identificador composto por sete dígitos: o primeiro identifica a região do corpo, o 

segundo representa o tipo de estrutura anatômica, o terceiro e quarto dígitos 

identificam a estrutura anatômica específica ou, nos casos de lesões de superfície 

externa, a natureza específica da lesão, o quinto e o sexto dígitos identificam o nível 

de lesão em região específica do corpo e estrutura anatômica e o sétimo dígito, 

disposto à direita do ponto decimal, é o identificador do escore de gravidade AIS. Este 

número pode variar de 1 (gravidade mínima) a 6 (gravidade máxima), quase sempre 

fatal. 

Durante anos, o ISS foi considerado “padrão-ouro” para classificar a gravidade das 

vítimas de trauma, cujo cálculo do escore de gravidade era realizado apoiado na somado 

quadrado do escore AIS, identificado à lesão mais grave de três regiões diferentes do corpo que 

foram traumatizadas. Neste índice, houve simplificação na divisão do corpo humano em seis 

regiões: 1-cabeça ou pescoço; 2-face; 3-tórax; 4-abdome ou conteúdo pélvico; 5-extremidades 

ou cintura pélvica e 6-superfície externa. O escore varia de 1 a 75 pontos que indicam a 

gravidade do trauma, portanto, quanto maior o escore, maior a gravidade da vítima22,31-32. 

Destaca-se uma exceção à este algoritmo, quando uma única região apresenta gravidade máxima 

(AIS=6), sendo atribuído um ISS de 75 pontos, independente da gravidade de outras lesões, 

conforme preconizado.  

O escore ISS maior ou igual a 16 pontos tem sido considerado como ponto crítico 

na avaliação do trauma23,27-28,33 e, quando associado à idade e danos ortopédicos, pode 

apresentar taxa de mortalidade superior a 10%32, o que denota necessidade imediata de 

encaminhamento à hospital de referência no atendimento ao trauma. Para homogeneizar os 

grupos de vítimas de trauma, estudo preconizou a distribuição do ISS em sete intervalos: 1-8, 

9-15, 16-24, 25-40, 41-49, 50-74 e 75 o que permite a comparação entre estudos de gravidade34-

35. O intervalo entre 1 e 15 é classificado como trauma leve, entre 16 e 24, como trauma 

moderado e, quando maior ou igual a 25, indica trauma grave36-38. 
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4.2. Capacidade funcional do idoso 

A capacidade funcional surge na atualidade como um novo paradigma de saúde, em 

especial em idosos, uma vez que com o envelhecer podem ocorrer as doenças crônicas. Mesmo 

nesses casos, o idoso pode ser considerado saudável, quando comparado ao idoso com as 

mesmas doenças, que não apresente o controle destas, bem como sequelas e incapacidades 

associadas. Na avaliação da capacidade funcional do idoso é importante determinar a habilidade 

para desempenhar as Atividades de Vida Diária (AVD) que ele tem condição de realizar. 

Estudo39 sugere que, a capacidade funcional pode ter influência na qualidade de 

vida dos idosos, uma vez que se relaciona com a capacidade em manter-se na comunidade, com 

independência e para as relações e atividades sociais até as idades mais avançadas. Deve 

traduzir a funcionalidade com que ele executa tarefas da vida diária, por conseguinte, quando 

ele começa a depender de outras pessoas para realizar essas atividades pode-se considerar que 

está com prejuízo da sua capacidade funcional40. 

A despeito desse conhecimento, existe dificuldade em mensurar e conceituar 

incapacidade em razão do caráter multidimensional, dinâmico e complexo desse fenômeno. 

Ademais, há falta de consenso entre os pesquisadores para identificar as populações com 

incapacidade e o emprego de várias definições, o que resulta em dificuldades na aplicação e 

uso desta da informação.  

A coleta de dados para a formulação da história clínica do paciente, deve ser 

realizada com o registro detalhado da capacidade funcional e possíveis perdas da função. Por 

conseguinte, existe a necessidade de que a avaliação geriátrica, realizada com baixo custo e 

tempo, possa identificar precocemente os problemas de saúde para intervenção imediata.  

Na atualidade, destaca-se a Avaliação Geriátrica Ampla em que é possível avaliar 

a saúde mental, o estado funcional e o relacionamento social, com o uso da avaliação 

sistematizada e equipe interdisciplinar, para oferecer ao idoso um acompanhamento e 

tratamento adequado41-42. Contempla a avaliação funcional que pode ser realizada com 

instrumentos que favoreçam a observação direta do desempenho do idoso em alguma tarefa 

solicitada e, também, por questionários e entrevistas.  

Estudo41 buscou identificar os instrumentos mais utilizados na avaliação do estado 

funcional em idosos, em diversas dimensões, para identificar as AVD e os níveis de deficiência 

da capacidade física, em especial, em pacientes hospitalizados ou institucionalizados, na 

avaliação de funções básicas para a manutenção da vida, tais como: alimentação, higiene 

corporal, capacidade para vestir-se e transferir-se de um local a outro. O instrumento mais 
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utilizado na medida das AVD foi o Índice de Barthel que apresentou melhor consistência em 

critérios como confiabilidade e validade. 

Originalmente, o Índice de Barthel foi desenvolvido para monitorar o desempenho 

de pacientes internados por um tempo prolongado, com condições de paralisia, antes e depois 

do tratamento, e, para indicar os cuidados de saúde necessários43. Foi modificado pelos autores 

para melhorar a sensibilidade na avaliação e pode ser usado em adultos, não necessariamente 

idosos, com distúrbios neuromuscular ou afecções músculo-esqueléticas. Os grupos que foram 

testados com esta medida incluem acidente vascular cerebral, lesões medulares, condições 

neurológicas (esclerose múltipla), queimaduras, problemas cardíacos, artrite reumatóide, 

amputações e os idosos44-45. Destaca-se que uma pontuação máxima não significa, 

necessariamente, que uma pessoa é capaz de realizar atividades instrumentais da vida diária, 

pois o objetivo é avaliar as atividades básicas. 

O Índice Modificado de Barthel (IMB) é um instrumento utilizado mundialmente e 

avalia as atividades da vida diária e a independência funcional, por meio de 10 atividades que 

recebem a denominação de categorias, tais como: higiene pessoal, banho, alimentação, toalete, 

subir escadas, vestuário, controle de esfíncter vesical, controle de esfíncter intestinal, 

deambulação e/ou uso de cadeiras de rodas e, também, a transferência de cadeira/cama. Cada 

item é pontuado de acordo com o desempenho do paciente em realizar tarefas de forma 

independente, com alguma ajuda ou de forma dependente. 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 independência45-47. 

Por sua facilidade e rapidez de aplicação, tem sido utilizado como um instrumento 

de avaliação de desordens neurológicas e musculoesqueléticas, na predição do tempo de 

internamento hospitalar, prognósticos e consequências da alta.47 Requer tempo de aplicação de 

aproximadamente 10 minutos, e, foi validado e adaptado para o Brasil, o que favoreceu o seu 

uso, inclusive, em idosos atendidos em ambulatório como instrumento de subsídio na avaliação 

das necessidades de saúde46. 

A identificação de possíveis determinantes da perda da capacidade funcional no 

idoso, pode auxiliar também na prevenção ou retardo do aparecimento da deficiência48. 

Estudo49 realizado um ano após o trauma ocorrido em 246 idosos, demonstrou que lesões 

ortopédicas como fratura de quadril apresentam associação com o declínio da atividade 

funcional em razão da instabilidade postural que ocorre no idoso, o que indica necessidade de 
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atendimento especializado para manter um nível de atividade adequada e condições que 

favoreçam a vida. 

Ressalta-se que, avaliar a capacidade funcional em idosos possibilita à equipe de 

saúde entender com que independência os idosos podem realizar AVD e, também, interpretar a 

gravidade das lesões e doenças preexistentes associadas, que podem interferir na qualidade da 

assistência prestada50. 

Esta independência traduz o quanto o idoso é capaz de realizar tarefas ou 

habilidades relacionadas ao cotidiano para o autocuidado, como escovar os dentes, pentear os 

cabelos, vestir-se, tomar banho, calçar sapatos, alimentar-se, beber água, fazer uso do vaso 

sanitário, bem como habilidades relacionadas a tarefas diárias como sentar-se na cama e 

transferir-se de um lugar ao outro, o que auxilia a enfermagem definir a assistência necessária 

ao paciente. Tais ações demonstram a capacidade do idoso em gerenciar a sua vida, 

independente de doenças preexistentes, e, portanto, pode ser considerado saudável51.  

A medida pelo IMB pode favorecer a compreensão do declínio funcional em idoso 

vítima de trauma, e para a enfermagem, em especial, facilita a determinação do cuidado a ser 

realizado durante o internamento, bem como, direciona a capacitação de cuidadores 

domiciliares após a alta hospitalar. Ressalta-se que a enfermagem permanece em assistência 

contínua ao paciente hospitalizado, que necessita ser avaliado em sua plenitude. Neste contexto, 

a capacidade funcional, torna-se fundamental na avaliação geriátrica, independente da causa do 

internamento, o que traduz a dimensão interdisciplinar no acompanhamento do idoso, com 

apreciação adequada dos limites e capacidades observadas com o envelhecimento41,52. 

 

4.3. Qualidade de vida do idoso 

Outro paradigma da atualidade é a qualidade de vida, definida pela OMS53 como “a 

percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida dentro do contexto de sua cultura e do 

sistema de valores de onde vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. É um conceito muito amplo, e, quando relacionado a saúde do indivíduo, deve 

contemplar aspectos físicos, ambientais, sociais, psicológicos, nível de dependência e suas 

crenças espirituais. Requer a compreensão do quão subjetivo e multidimensional é o ser humano 

no enfrentamento de aspectos positivos e negativos que fazem parte do seu cotidiano54. 

A ausência de um instrumento que avaliasse qualidade de vida com uma perspectiva 

internacional, fez com que a OMS constituísse um Grupo de Qualidade de Vida (“The World 

Health Organization Quality of Life - WHOQOL- Group”) com a finalidade de desenvolver por 

meio de um projeto multicêntrico, um instrumento que avaliasse a qualidade de vida dentro de 



 34 Nunes MS. Avaliação da capacidade funcional... 

uma perspectiva transcultural. A formação do Grupo WHOQOL demonstra que a natureza 

subjetiva da avaliação, apresenta relação direta com ambiente sociocultural do indivíduo, uma 

vez que, o fundamental na avaliação é a percepção do respondente/paciente. Não está em 

questão a natureza objetiva do meio ambiente, do estado funcional ou do estado psicológico, 

ou ainda como o profissional de saúde ou um familiar avalia essas dimensões54,55. 

Neste contexto, foi criado o instrumento WHOQOL-100, traduzido e validado para 

o Brasil, com a aplicação de um instrumento com cem (100) questões referentes a seis (6) 

domínios: físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e 

espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais. Os domínios são divididos em 24 facetas e cada 

faceta é composta por quatro perguntas54,56,57.  

Além das 24 facetas específicas, o instrumento tem mais uma faceta denominada 

“Qualidade de vida e percepção geral da saúde” que uma auto avaliação de como o participante 

do estudo percebe a saúde, a qualidade de vida e a sua satisfação. No entanto, ao proporcionar 

uma avaliação detalhada, o WHOQOL-100 torna-se muito extenso para uso, o que demonstrou 

a necessidade de um instrumento menos complexo, que pudesse ser utilizado em um tempo 

menor pelos profissionais e que conservasse as características psicométricas fundamentais na 

avaliação.  

Por conseguinte, o Grupo de Qualidade de Vida da OMS desenvolveu uma versão 

abreviada do WHOQOL-100, com dados coletados a partir de teste de campo em 20 centros de 

18 países, denominado de WHOQOL-bref que é constituído de 26 questões: duas de auto 

avaliação sobre a qualidade de vida, e, vinte e quatro que representam cada uma das facetas do 

instrumento original, que formam 04 domínios denominados de físico, psicológico, relações 

sociais e meio ambiente, descritos a seguir, no Quadro 1:  
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Quadro 1. Descrição do WHOQOL-bref58 

Domínios  Facetas (questões) 

Domínio 1 - Domínio físico 

 

 

3*. Dor e desconforto. 

4*. Energia e fadiga. 

10. Sono e repouso. 

15. Mobilidade. 

16. Atividades da vida cotidiana. 

17. Dependência de medicação ou de tratamentos. 

18. Capacidade de trabalho. 

Domínio 2 - Domínio psicológico 

 

5. Sentimentos positivos. 

6. Pensar, aprender, memória e concentração. 

7. Autoestima. 

11. Imagem corporal e aparência. 

19. Sentimentos negativos. 

26*. Espiritualidade/religião/crenças pessoais. 

Domínio 3 - Relações sociais 

 

20. Relações pessoais 

21. Suporte (Apoio) social 

22. Atividade sexual 

Domínio 4 - Meio ambiente 

 

8. Segurança física e proteção. 

9. Ambiente no lar. 

12. Recursos financeiros. 

13. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e 

qualidade. 

14. Oportunidades de adquirir novas informações e 

habilidades. 

23. Participação em, e oportunidades de recreação/lazer. 

24. Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima). 

25. Transporte. 

Qualidade de vida global e Percepção 

geral da saúde. 

1. Percepção da qualidade de vida. 

2. Satisfação com a saúde. 

 

Ressalta-se que as facetas três, quatro e vinte e seis assinaladas em itálico e com um 

asterisco de identificação, são consideradas como questões de negatividade. Além disto, todo o 

instrumento necessita ser categorizado de modo que a resposta mais positiva tenha o valor 5 

(cinco) e a mais negativa tenha o valor um (1). Deste modo, os autores preconizam a conversão 

das respostas destas facetas, para que sejam equivalentes com as questões de positividade, e, 
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consequentemente, o aumento gradativo da resposta torna-se proporcional ao aumento no 

positivismo do resultado da faceta. Esta conversão está presente no Whoqol-100 e foi mantida 

no Whoqol-bref58. Esta novo instrumento possibilitou uso em diversos estudos59-65 com um 

tempo menor de aplicação, sem que houvesse prejuízo na qualidade dos dados coletados. 

Com o envelhecimento populacional, foi observado a necessidade de desenvolver 

um instrumento mais específico, que pudesse efetivamente avaliar a qualidade de vida em 

idosos, diante das variações de sentimentos e perspectivas, com atenção aos limites e 

características a partir da terceira idade.  

Neste contexto, foi realizado estudo66 para desenvolver e testar uma medida 

genérica da qualidade de vida em idosos para o uso internacional/transcultural, a partir do 

WHOQOL-100 e, também, que possibilitasse a comparação do envelhecimento doente com o 

envelhecimento saudável. Por conseguinte, foi desenvolvido o projeto WHOQOL-old, em 

cooperação científica de diversos centros de pesquisa em 16 países, cujo instrumento de 

avaliação é composto de 24 questões, com valores de 1 a 5, que avaliam os aspectos da vida do 

idoso e são distribuídas em 06 facetas, conforme descrito a seguir: 

 

Quadro 2. Descrição do WHOQOL-old66 

Domínios  Facetas 

Domínio 7- Envelhecimento 

 

 

25. Funcionamento do Sensório [FS]: impacto da perda do 

funcionamento dos sentidos em relação a qualidade de vida. 

26. Autonomia [AUT]: independência em relação a capacidade e 

liberdade na tomada de decisão. 

27. Atividades Passadas, Presentes e Futuras [PPF]: grau de 

satisfação com realizações pessoais e com futuros objetivos. 

28. Participação Social [PSO]: participação, junto à 

comunidade, em atividades da vida diária. 

29. Morte e Morrer [MEM]: preocupações relacionadas a morte 

e o morrer. 

 30. Intimidade [INT]: capacidade relacionar-se intimamente com 

outras pessoas.  

 

Em cada faceta, a pontuação pode variar dentro de um intervalo de 4 e 20 pontos. 

Os escores destas seis facetas ou os valores das 24 questões do módulo WHOQOL-old podem 

ser combinados para produzir um escore geral, para a qualidade de vida em idosos, denominado 
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como o “escore total” do módulo WHOQOL-old, no qual escores maiores indicam uma melhor 

qualidade de vida66. 

No entanto, o WHOQOL-old não substitui o uso do WHOQOL-100 ou do 

WHOQOL-bref na avaliação do grupo em estudo, e, portanto, trata-se de um instrumento que 

complementa e deve ser utilizado em conjunto com o WHOQOL-100 ou WHOQOL-bref, a fim 

de garantir uma avaliação criteriosa da qualidade de vida67. As questões de negatividade, 

também são convertidas, mantendo o princípio do instrumento de origem. 

Esta representação da avaliação do idoso, demonstra o processo de diagnóstico 

multidimensional, que contempla a existência de diversos fatores, aspectos físicos, psíquicos e 

sociais, além de exame físico minucioso, frente às peculiaridades das doenças na pessoa idosa. 

É fundamental que a medida da capacidade funcional do idoso, bem como da qualidade de vida, 

pós trauma, sejam realizadas por instrumentos que possam especificar a real situação desses 

idosos na comunidade após a ocorrência do agravo à saúde. 
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5 CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

5.1. Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo longitudinal, exploratório e descritivo, com abordagem 

quantitativa. 

 

5.2. Local do Estudo 

O estudo foi desenvolvido com idosos vítimas de causas externas, em dois 

momentos, sendo que o primeiro foi realizado com os que foram admitidos nos diversos setores 

do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho – HUSE, localizado em 

Aracaju, capital do estado. O HUSE é designado como hospital geral, de alta complexidade, de 

ensino, vinculado a Fundação Hospitalar e centro de referência ao atendimento hospitalar a 

todas vítimas de trauma no Estado de Sergipe. O segundo momento do estudo foi realizado por 

meio de avaliação do idoso em visita domiciliar 90 dias após a alta hospitalar. 

Os idosos vítimas de trauma, comumente recebem o atendimento pré-hospitalar por 

meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU-192 e são encaminhadas ao 

serviço de urgência do HUSE. 

O HUSE é organizado em sistema de classificação de risco para avaliar a gravidade 

das vítimas, por meio de cores que compreendem a área azul, área verde, área amarela e área 

vermelha. Na área azul, o atendimento é realizado a vítimas com prioridade baixa, ou seja, 

aquelas que necessitam de medicação ou procedimentos especializados como sutura para 

pequenos ferimentos e observação rápida. A área verde destina-se à observação de pacientes 

com prioridade média e atendimento não crítico, mas com necessidade de observação. Quando 

a vítima necessitava de cuidados semi-intensivos, era encaminhada à área amarela e na área 

vermelha foram encaminhados os pacientes considerados com risco iminente de morte, 

necessidade de atendimento imediato, além da possibilidade de realização de procedimentos 

complexos. 

Após a classificação, as vítimas foram encaminhadas a diversas unidades (Centro 

Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva, Unidade de Internamento, Unidade de Tratamento de 

Queimaduras), portando os seus prontuários. Terminado o período de internação e realizado 

todos os processos de auditoria do hospital, os prontuários são encaminhados ao Serviço de 

Arquivo Médico, localizado no próprio hospital e posteriormente ao setor de arquivo do HUSE 

localizado no centro da cidade de Aracaju. 

A visita domiciliar nas vítimas que sobreviveram a causa externa, foi realizada 90 
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dias após a alta hospitalar, independentemente do local de moradia do idoso. 

 

5.3. Casuística 

A amostra foi não probabilística, de conveniência, de acordo com a demanda 

espontânea de idosos, vítimas de trauma, internadas no HUSE que atenderam aos seguintes 

critérios de inclusão:  

 ter idade igual ou superior a 60 anos, ambos os sexos; 

 ser vítima de trauma por causas externas: acidentes de transporte; lesões 

acidentais, lesões autoprovocadas e agressões. 

 ter sido admitida no serviço de urgência, em até 48 horas após o trauma, no 

período de março à agosto de 2013; 

 estar acompanhado de familiar ou cuidador, para que possíveis distúrbios 

cognitivos, auditivos, visuais ou de fala não impedisse a aplicação do 

instrumento da pesquisa; 

 aceitar participar do estudo de maneira voluntária ou por autorização de 

cuidadores ou familiares, em caso de déficit cognitivo e/ou auditivo, com 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Foram considerados como critérios de exclusão os idosos vítimas de causas 

externas por: 

 eventos cuja intenção é indeterminada; 

 complicações de assistência médica e cirúrgica, e 

 idosos que foram transferidos para outra instituição ou que saíram de alta a 

pedido, uma vez que não seria possível nesses casos avaliar o desfecho. 

Para o cálculo do tamanho mínimo amostral desse estudo, utilizou-se o número total 

de idosos, vítimas de causas externas, de acordo com os critérios de inclusão, internadas no 

Estado de Sergipe, de janeiro à dezembro de 2011, conforme os dados do Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) disponíveis on line pelo URL: 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php.  

Considerou-se o tamanho mínimo da amostra, com um erro amostral E0, conforme 

apresentado no Quadro 4, a seguir: 

 

 

 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php
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Quadro 3. Cálculo do tamanho amostral  68 

n= N x n0               sendo que: n0 = 1/E0
2 

      N + n0                                                     

 

onde: 

N = tamanho da população 

n = tamanho da amostra 

n0 = aproximação do tamanho da amostra 

E0 = erro amostral tolerável 

 

 

n0 =  1/(0,05)2 = 1/0,0025 = 400 

 

Como o N= 920, então:  

n= 920 x 400    =  368000  = 278,7 = 279 

     920 + 400         1320 

 

Nesse contexto, o tamanho mínimo amostral necessário ao estudo foi de 279 idosos 

vítimas de causas externas.  

 

5.4. Aspectos Éticos da Pesquisa 

O estudo foi iniciado após a autorização da Direção do HUSE por meio do Termo 

de Confidencialidade, que autorizava o uso de dados registrados nos prontuários (Apêndice A) 

e do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe sob nº CAEE 

12629713.1.0000.5546 (Anexo A). A pesquisa foi considerada sem riscos para os envolvidos 

no estudo. A identidade e os direitos dos participantes foram preservados, conforme determina 

a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério 

de Saúde (CNS/MS) - Brasília – DF. Os dados coletados foram arquivados em local seguro sob 

a guarda das pesquisadoras, durante os próximos cinco (05) anos. 

Os objetivos do estudo foram expostos de forma simples e clara aos idosos e aos 

familiares/cuidadores convidados a participar do estudo de livre e espontânea vontade. Os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), 

com garantia de sigilo das informações coletadas, anonimato, isenção de gastos financeiros e 

direito a recusa a qualquer momento, sem sofrer qualquer dano. 

 

5.5. Instrumentos do Estudo 

5.5.1. Termo de Confidencialidade. 

Com o objetivo de obter autorização para o acesso aos prontuários das vítimas de 

trauma que fossem admitidas no período definido na pesquisa, foi enviado à Direção do HUSE, 
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o Termo de Confidencialidade (Apêndice A) com os dados da pesquisa e da pesquisadora e 

assegurava o direito a esclarecimento e anonimato, conforme a Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde-Ministério da Saúde (CNS/MS). Foram 

encaminhadas duas vias do referido termo, das quais uma foi entregue Gerência do Núcleo de 

Educação Permanente do HUSE, representante da Direção do Hospital, e a outra via, após 

assinatura, foi mantida de posse da pesquisadora. 

 

5.5.2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Foi elaborado um instrumento em duas vias, sendo que uma foi entregue a cada 

vítima/familiar ou cuidador e outra foi mantida sobre os cuidados da pesquisadora (Apêndice 

B), com os dados da pesquisa e da pesquisadora, solicitação da autorização para a visita 

domiciliar do idoso após a alta hospitalar, garantia do sigilo e anonimato dos pesquisados, bem 

como a qualquer esclarecimento, conforme Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do 

CNS/MS.  

 

5.5.3. Formulário de Levantamento de Dados 

Para a coleta de dados, foi construído um instrumento em que foram discriminadas 

os dados sociodemográficos (idade, sexo, etnia, estado civil, escolaridade, moradia, estrutura 

familiar e descrição das atividades que eram desenvolvidas antes do trauma); dados 

complementares relacionados ao evento (tipo de trauma, região acometida, mecanismo do 

trauma, gravidade da lesão, nível de consciência pela Escala de Coma de Glasgow e patologias 

preexistentes) e detalhamento das lesões para o cálculo da gravidade do trauma pelo escore ISS 

(Apêndice C). 

As lesões foram transcritas nominalmente, como se encontravam registradas nos 

prontuários e por meio de observação direta do pesquisador, realizada durante o exame físico, 

durante as primeiras 48 horas de internamento. 

 

5.5.4. Índice Modificado de Barthel (IMB)  

Foi utilizado o IMB, que pontua o desempenho do paciente em realizar tarefas de 

forma independente, com alguma ajuda ou de forma dependente, por meio de escore global e/ou 

em intervalos 5 (cinco) intervalos, com variação entre 0 a 100 pontos que traduzem a completa 

dependência, a dependência severa, a dependência moderada, a dependência leve ou a 

independência total para as tarefas, conforme apresentado no Anexo B.  
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5.5.5. Questionário de Qualidade de Vida (WHOQOL-bref)  

Trata-se de um instrumento constituído por 26 questões, das quais duas estão 

relacionadas a qualidade de vida de modo geral, e as demais representam cada uma das vinte e 

quatro facetas do instrumento original (WHOQOL-100), e caracterizam quatro domínios: 

físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, conforme detalhado no Anexo C. Foi 

utilizado em associação com o WHOQOL-old, para manter uma avaliação criteriosa da 

qualidade de vida58. 

 

5.5.6. Questionário de Qualidade de Vida do Idoso (WHOQOL-old) 

A qualidade de vida em idosos foi avaliada por meio do Questionário de Qualidade 

de Vida dos idosos (WHOQOL-old), composto por vinte e quatro questões divididos em seis 

facetas: Funcionamento Sensório (FS), Autonomia (Aut), Atividades Passadas, Presentes e 

Futuras (PPF), Participação Social (PSO), Morte e Morrer (MEM) e Intimidade (INT)66. As 

facetas foram categorizadas em escores e quando somadas, produziram um resultado global, 

em que os escores altos representaram uma alta qualidade de vida e escores baixos 

representaram uma baixa qualidade de vida (Anexo D).  

 

5.6. Procedimentos de Coleta de Dados 

A primeira etapa da pesquisa teve início em 13 de março de 2013, com a coleta de 

dados dos idosos vítimas de causas externas, no boletim de atendimento externo/prontuários, 

obedecendo à ordem de chegada do idoso no setor, e, terminou em 19 de junho de 2013 quando 

atingiu o tamanho amostral desejado. Foram identificados e avaliados 282 idosos vítimas de 

causas externas. Na impossibilidade de contato verbal com idoso depressão do nível de 

consciência, os dados relacionados a entrevista foram coletados com o cuidador ou familiar da 

vítima. 

A seleção dos eventos considerados como causas externas foi realizada por meio 

da classificação da OMS expressos no manual de Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde-CID-10, que denomina como causas externas 

todos os casos de violência e acidentes, relacionadas ao evento traumático7. 

Foi realizado estudo piloto com cinco pacientes que apresentavam os critérios de 

inclusão já descritos, para o refinamento do instrumento. Os dados coletados no estudo piloto 

foram descartados e não fazem parte da amostra apresentada no estudo. 

Durante as primeiras 48 horas de internamento da vítima, foi realizado o 

preenchimento do formulário de identificação por meio de entrevista semiestruturada, do idoso 
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ou do cuidador/familiar. O escore da Escala de Coma de Glasgow (ECGl) e os sinais vitais, 

registrados no momento da admissão da vítima de trauma na unidade de urgência, foram 

coletados por meio dos registros médicos e de enfermagem existentes nos prontuários, ou 

aferidos pelo pesquisador, quando não havia registro adequado. 

A medida da gravidade do trauma foi realizada com a transcrição das lesões do 

idoso, a partir dos registros dos prontuários e, também, por meio de observação direta do 

pesquisador durante o exame físico realizado no idoso.  

A avaliação da capacidade funcional do idoso, foi realizada a partir do relato do 

paciente e/ou cuidador/familiar, ou da observação direta do pesquisador, com descrição das 

atividades da vida diária relacionadas ao cuidado pessoal, mobilidade, locomoção e 

eliminações, discriminadas no Anexo B. Ressalta-se que, a capacidade funcional não se refere 

ao que eles recordam ter feito um dia, mas ao que eram capazes de fazer no momento da 

avaliação. O principal objetivo foi determinar o grau de independência que o paciente 

apresentava e quando o idoso não era capaz de realizar a leitura do questionário, o cuidador ou 

o próprio pesquisador realizava a leitura para que ele pudesse responder. Para aqueles que 

apresentavam-se inconscientes, o exame físico determinava a capacidade na realização das 

tarefas.  

A qualidade de vida foi medida pelo WHOQOL-bref e o WHOQOL-old 

apresentado no Anexo C e D, respectivamente, a todos os pacientes que apresentavam nível de 

consciência avaliado pela ECGl em 15 pontos. Para ambos os questionários, foi solicitado ao 

idoso que pensasse na sua vida nas duas últimas semanas, para garantir que esta avaliação 

representasse a percepção do paciente relacionada a qualidade de vida. Quando o idoso 

apresentava-se confuso ou com nível da ECGl < 15 pontos, não era aplicado os questionários, 

e, era registrado o valor 99 correspondente ao termo “não se aplica”.  

A segunda etapa do estudo teve início em 20 de junho e término em 08 de novembro 

de 2013, correspondente a 90 dias após a alta hospitalar de cada idoso, por meio da busca ativa 

em seu domicílio, com visita pré-agendada por telefone e com a autorização do paciente e/ou 

familiar/cuidador, expressos no TCLE (Apêndice B). Do total de idosos pesquisados (n=282) 

durante o internamento, 30 evoluíram para desfecho fatal e 05 idosos faleceram em domicílio, 

após a alta. Portanto, foram realizadas 247 visitas domiciliares. 

Durante a visita domiciliar, foi realizado a avaliação da capacidade funcional pelo 

IMB, independentemente do nível de consciência, com o objetivo de avaliar possíveis 

mudanças na funcionalidade após o trauma.  

Para todos os idosos que apresentavam nível de consciência medido pela ECGl em 
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15 pontos, em domicílio, foi também aplicado o WHOQOL-bref e o WHOQOL-old para 

identificar a percepção do idoso a respeito da Qualidade de vida após o trauma. Foi solicitado, 

conforme preconizado, que o idosos refletissem sobre seus valores, aspirações ou desejos, 

prazeres ou satisfações e preocupações ou medos que estivessem presentes, no seu cotidiano, 

nos últimos 15 dias. Manteve-se o parâmetro de não aplicar os questionários aos idosos que 

apresentavam-se confusos ou com nível da ECGl < 15 pontos, e, no questionário foi registrado 

o valor 99 correspondente ao termo “não se aplica”. 

Para promover o pareamento da amostra que avaliou a capacidade funcional no 

internamento e 90 dias após a alta, bem como para avaliar a qualidade de vida no internamento 

e 90 dias após a alta hospitalar, foram excluídos todos os idosos que evoluíram a óbito. 

Segue o fluxograma com os passos da coleta de dados realizada durante a pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 
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1ª Etapa da pesquisa (hospitalar): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ª Etapa da pesquisa (90 dias após a alta): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282 idosos vítimas de causas externas 

 Medida da gravidade pelo ISS 

 Avaliação do nível de consciência pela ECGl 

 Avaliação da Capacidade Funcional pelo IMB 

 Avaliação da Qualidade de vida pelo Whoqol-bref e Whoqol-old 

 Desfecho: 30 óbitos intra hospitalar 

                252 idosos em alta hospitalar 

05 óbitos domiciliares 247 idosos visitados 

252 idosos  

 Avaliação da Capacidade Funcional pelo IMB 

 Avaliação da Qualidade de vida pelo Whoqol-bref e Whoqol-old 
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5.7. Tratamento e Análise dos Dados 

Os dados foram armazenados em banco de dados computadorizado do programa 

SPSS 19.0 e apresentados sob a forma estatística com tabelas e figuras com frequência absolutas 

e relativas para as variáveis categóricas.  

A avaliação da gravidade do trauma foi realizada, por meio do ISS desenvolvido a 

partir do manual AIS. O ISS foi obtido pela soma dos quadrados dos escores AIS das três lesões 

mais gravemente traumatizadas, sendo uma de cada região corpórea. A pontuação variou de 1 

a 75, portanto, quanto maior o escore, maior foi a gravidade do trauma. O escore ISS maior 

que16 foi considerado como o ponto crítico na avaliação do desfecho. 

Foi realizado a codificação do escore de gravidade, constituído pelo sétimo dígito 

do número identificador da lesão e registrado na coluna de gravidade, exemplificado a seguir: 

 

Quadro 4- Cálculo do nível de gravidade do trauma (exemplo). HUSE, Sergipe, 2013. 

Descrição das lesões e cálculo da gravidade do trauma 

Região 

Corpórea 

Lesão Código 

AIS* 

Gravidade 

da lesão 

ISS** 

Cabeça e pescoço  Hematoma Subdural Agudo 

 Fratura de C4 

140652.4 

640268.5 

4 

5** 

Face    

Tórax     

Abdome ou 

conteúdo pélvico 

 Ruptura hepática em lobo, 

múltiplas lacerações 

541826.4 4** 

Extremidades ou 

cintura pélvica 

 Luxação no ombro direito 770720.1 1** 

Superfície externa    

Escore ISS = [(5)2 + (4)2 + (1)2] = 42 

*AIS = Abbreviated Injury Scale. 

**ISS = Injury Severity Score. 

 

Neste exemplo, a região da cabeça e pescoço, representada pelo hematoma subdural 

agudo, lesão no abdome caracterizado por ruptura hepática com múltiplas lacerações e região 

das extremidades caracterizada por luxação do ombro O sétimo dígito do código AIS foi 

transposto para a coluna de gravidade e realizado o cálculo do quadrado dos três maiores 

escores AIS-2008. A soma dos quadrados destes escores, para determinação do nível de 
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gravidade do trauma sendo uma de cada região corpórea, conforme determina o ISS (Apêndice 

C) foi representado pelo escore global no valor de 42 pontos. 

Para a avaliação da capacidade funcional pelo IMB, foi realizado a soma dos valores 

obtidos em cada capacidade para a obtenção do escore global e distribuição de cada paciente 

de acordo com a categorização em intervalos para determinar o nível de dependência funcional 

do idoso, conforme descrito a seguir: 

 

Quadro 5. Interpretação dos resultados do Índice Modificado de Barthel (IMB). 44 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 75 a 51 pontos = dependência moderada 

100 pontos = totalmente independente 50 a 26 pontos = dependência severa 

99 a 76 pontos = dependência leve ≤ 25 pontos = dependência total 

 

A avaliação a capacidade funcional foi apresentada em estatística descritiva, na 

forma de tabelas, com a média, mediana, valores mínimo e máximo. Foi realizado o teste de 

Wilcoxon pareado para avaliação da capacidade funcional no internamento e 90 dias após a alta 

hospitalar, bem como, para determinar o comprometimento por tipo de capacidade relacionada. 

Os resultados foram apresentados em tabela, com mediana, interquartil e p-valor. Para todo o 

estudo, o risco alfa ≤ a 5 % de cometer erro tipo I foi considerado. 

A qualidade de vida foi medida a partir das respostas que os pacientes relatam, e, 

refere-se a percepção do idoso na posição de vida que ocupa dentro do ambiente familiar e na 

sociedade. Para o cálculo dos escores e estatística descritiva do WHOQOL-bref e do 

WHOQOL-old, foi utilizado o programa Microsoft Excel, ferramenta proposta 67 que apresenta 

uma máscara, disponível para download, através da URL: 

http://www.brunopedroso.com.br/whoqol-bref.html e da URL: 

http://www.brunopedroso.com.br/whoqol-old.html, respectivamente.  

Os cálculos dos escores e da estatística descritiva do WHOQOL-bref a partir da 

tabulação dos dados coletados, foi realizado com base nos critérios estabelecidos pelos autores 

e descrito a seguir: 

1) Foi verificado se todas as 26 questões foram preenchidas com valores entre 1 e 5 e tais 

células podem ser visualizadas na cor verde;  

2) Quando não havia respostas a qualquer questão, foi visualizado pelo pesquisador em 

destaque na planilha na cor branco e indicava a ausência do preenchimento; 

3) No caso de existir o preenchimento em intervalos diferentes entre 1 e 5, a resposta foi 

considerada como não válida e foi representada pela cor vermelha; 

http://www.brunopedroso.com.br/whoqol-bref.html
http://www.brunopedroso.com.br/whoqol-old.html
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4) Foi recodificado os itens expressos negativamente, que podem ser visualizadas com um 

asterisco (*) e em itálico no formulário específico (Anexo C), correspondente as 

questões Q3*, Q4* e Q26*, de modo que os valores numéricos atribuídos sejam 

convertidos: (1=5), (2=4), (3=3), (4=2), (5=1). Tais questões foram convertidas 

automaticamente pela própria planilha utilizada. 

5) Foi calculado um escore “Total” do respondente que consiste no cálculo da média 

aritmética simples dos escores das 26 questões do instrumento;  

6) A estatística descritiva de cada faceta, domínio e “Total” foi calculada. Os valores foram 

apresentados como estatística descritiva na forma de: média, desvio padrão, valor 

máximo, valor mínimo, coeficiente de variação e amplitude;  

7) As médias dos escores das facetas e domínios foram convertidas em uma escala de 0 a 

100, e apresentada como figura. 

Destaca-se que as questões 1 e 2 referem-se a percepção da qualidade de vida e a 

satisfação da qualidade de vida, respectivamente, e são calculadas por média, com resultado de 

1 a 5. A lista de escores para o cálculo WHOQOL-bref é descrito a seguir, em Domínios e 

Facetas. 

 Domínio 1- Físico (F): Q3*, Q4*, Q10, Q15, Q16, Q17 e Q18 (7 itens) 

 Domínio 2- Psicológico (P): Q5, Q6, Q7, Q11, Q19 e Q26* (6 itens) 

 Domínio 3- Relações Sociais (RS): Q20, Q21e Q22 (3 itens) 

 Domínio 4- Meio Ambiente (MA): Q8, Q9, Q12, Q13, Q14, Q23, Q24 e 

Q25 (4 itens) 

 Escore Total (bref) Q1, Q2, Q3*, Q4*, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, 

Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25 e Q26*(26 

itens) 

Para os cálculos dos escores e da estatística descritiva para o WHOQOL-old, a partir 

da tabulação dos dados coletados, utilizou-se os mesmos critérios descritos acima, com exceção 

para as questões que expressam negatividade e que foram convertidas, conforme preconizado 

pelos autores e descrito a seguir: 

Os itens expressos negativamente foram recodificados e podem ser visualizadas 

com um asterisco (*) e em itálico no formulário específico (Anexo D), correspondente as 

questões old_01*, old_02*, old_06*, old_07*, old_08*, old_09* e old_10*, de modo que os 

valores numéricos atribuídos sejam invertidos: (1=5), (2=4), (3=3), (4=2), (5=1). Tais questões 

foram convertidas automaticamente pela própria planilha utilizada. 

A lista de escores para o cálculo WHOQOL-old é descrito a seguir:   
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 Funcionamento do Sensório (FS): old_01*, old_02*, old_10*, old_20 (4 itens) 

 Autonomia (AUT): old_03, old_04, old_05, old_11 (4 itens) 

 Atividades Passadas, presentes e futuras (PPF): old_12, old_13, old_15, old_19 (4 itens) 

 Participação Social (PSO): old_14, old_16, old_17, old_18 (4 itens) 

 Morte e Morrer (MEM): old_06*, old_07*, old_08*, old_09* (4 itens) 

 Intimidade (INT) old_21, old_22, old_23, old_24 (4 itens) 

 Escore Total (old) old_01*, old_02*, old_03, old_04, old_05, old_06*, old_07*, 

old_08*, old_09*, old_10*, old_11, old_12, old_13, old_14, old_15, old_16, old_17, 

old_18, old_19, old_20, old_21, old_22, old_23, old_24 (24 itens) 

 

A ferramenta utilizada permitiu a acumulação dos valores de todos os idosos 

pesquisados, realizou a soma dos escores das facetas e/ou os escores totais de cada indivíduo 

na amostra (escore bruto, médio/padronizado ou transformado) e dividiu o resultado respectivo 

através do número de participantes para produzir o escore médio do grupo correspondente. 

Ressalta-se que esta ferramenta (planilha) é protegida, de modo que, é permitido ao 

pesquisador apenas a digitação dos dados coletados e não é permitido modificar os resultados 

apresentados. O escore total do WHOQOL-old pode ser apresentado na forma de escore bruto 

(24 e 120), na forma de escore padronizado (média que varia entre 1 e 5) e na forma de 

percentagem em uma escala entre 0 (zero) e 100 (cem). Quando utilizado como média, o valor 

1 representa uma avaliação da qualidade de vida a mais baixa possível e o valor 5 uma avaliação 

da qualidade de vida a mais alta possível para o idoso pesquisado. 
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6 RESULTADOS 

 

O estudo realizado com 282 idosos vítimas de trauma internadas no Hospital de 

Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho, apresentou os resultados a seguir: 

 

6.1 Caracterização dos idosos vítimas de causas externas. 

 

6.1.1 Quanto à idade e tempo de internamento hospitalar. 

A análise descritiva das variáveis idade e tempo de permanência está apresentada 

nos dados da tabela 1, que demonstram que a média de idade das vítimas foi de 71,4±9,6 anos. 

O tempo médio de internamento das vítimas foi de 11,9±9,2 dias. 

Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis idade e tempo de internamento dos idosos vítimas de causas externas. 

HUSE, Sergipe, 2013. 

Estatística Descritiva Variáveis 

 Idade Tempo de Internamento 

Média 71,4 11,9 

DP 9,6 9,2 

Mínimo 60,0 1,0 

Mediana 69,0 6,0 

Máximo 102,0 93,0 

 

6.1.2 Quanto ao sexo, procedência, local do evento, dia da semana, causa externa e 

desfecho do trauma. 

Os dados da tabela 2 demonstram que, a maior parte das vítimas (53,2%) era do 

sexo masculino, na faixa etária de 60-64 anos (30,1%), procedentes de municípios do Estado 

de Sergipe (88,7%), com ocorrência do trauma no domicílio (59,9%) e predomínio entre quinta 

e segunda-feira (73,4%). Em sua grande maioria foram vítimas de queda (64,9%), seguidos por 

acidentes de transporte (22,3%) e agressão (7,1%). 

A distribuição da causa externa detalhada revela que, dentre as quedas a maior parte 

foi da própria altura em domicílio (52,5%), enquanto que, nos acidentes de transportes, 

destacam-se os acidentes automobilísticos em 8,2%. Do total de idosos pesquisados (n=282), 

89,4% sobreviveram ao trauma. 
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Tabela 2 – Caracterização sociodemográfica e desfecho das vítimas de trauma. HUSE, Sergipe, 2013. 

Variáveis n % 

Sexo   

Feminino 132 46,8 

Masculino 150 53,2 

Faixa Etária (anos)   

60-64  85 30,1 

65-69  62 22,0 

70-74  36 12,8 

75-79  36 12,8 

80-84  30 10,6 

≥85  33 11,7 

Procedência    

Sergipe   250 88,7 

Bahia 30 10,6 

Alagoas 02 0,7 

Local do evento    

Domicílio  169 59,9 

Via pública 113 40,1 

Dia da semana   

Domingo  30 10,6 

Segunda-feira 45 16,0 

Terça-feira 41 14,5 

Quarta-feira 34 12,1 

Quinta-feira 46 16,3 

Sexta-feira 45 16,0 

Sábado 41 14,5 

Causa externa (CID-10)   

Acidente de transporte  63 22,3 

Agressão  20 7,1 

Quedas  183 64,9 

Queimaduras  4 1,4 

Outros 12 4,3 

Causa externa detalhada (CID-10)   

Acidente automobilístico 23 8,2 

Acidente moto ciclístico 21 7,4 

Agressão física 11 3,9 

Atropelamento 19 6,7 

FAB 8 2,8 

FAF 1 0,4 

Queda em local público 35 12,4 

Queda da própria altura no domicílio 148 52,5 

Queimadura 4 1,4 

Outros 12 4,3 

Desfecho do trauma   

Alta  252 89,4 

Óbito 30 10,6 

 

6.1.3 Quanto a presença de doenças preexistentes. 

A maioria das vítimas (88,7%) apresentavam doença prévia, com predomínio da 
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doença cardiovascular em 225 idosos, seguidos da doença musculoesquelética em 154 e da 

endócrina em 66 idosos vítimas de trauma, conforme apresentado na tabela 3. A distribuição 

do tipo de patologia associada demonstra que, a hipertensão arterial esteve relacionada em 223 

vítimas, seguidos da osteoporose em 89 e do diabetes mellitus em 63 idosos. Foi observado em 

8,2% de idosos a doença neurológica. 

 

Tabela 3 – Distribuição das vítimas quanto presença de doenças preexistentes. HUSE, Sergipe, 2013. 

Variáveis n % 

Doenças preexistentes    

Sim  250 88,7 

Não  32 11,3 

Endócrinas    

Diabetes Mellitus 63 22,3 

Hepatite 3 1,1 

Cardiovasculares   

HAS 223 79,1 

IAM 2 0,7 

Respiratórias   

DPOC 2 0,7 

Asma 2 0,7 

Pneumonia 3 1,1 

Musculoesqueléticas   

Artrose 65 23,0 

Osteoporose 89 31,6 

Neurológicas   

Alzheimer 6 2,1 

Demência Senil 5 1,8 

Doença de Parkinson 1 0,4 

AVCI 8 2,8 

AVCH 1 0,4 

Sequela de Poliomielite 1 0,4 

Epilepsia 1 0,4 

Distúrbios Psiquiátricos   

Esquizofrenia 5 1,8 

Depressão 2 0,7 

Neoplásicas   

Câncer Ósseo 1 0,4 

Câncer de Pele 1 0,4 

Câncer de Mama 1 0,4 

Outras Doenças    

DAOP 2 0,7 

Déficit Auditivo 1 0,4 

Distúrbios do Labirinto 3 1,1 

Erisipela Bolhosa 1 0,4 

Gastrite 2 0,7 

HIV 1 0,4 

ITU 1 0,4 

TVP 1 0,4 
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6.1.4 Quanto as características socioeconômicas. 

A maioria das vítimas (78,7%) residiam em casa própria, de alvenaria (98,2%), com 

convívio em 60,6% de três gerações. A renda individual era de um salário mínimo em 69,5%, 

proveniente em sua grande maioria (90,1%), de aposentadoria e em 33,3% fazia uso de bebida 

alcoólica no momento do trauma. Em 99,3% dos idosos não foi identificado a prática de 

atividade física. Entretanto, a prática de atividade de lazer foi relatada em 98,6% e dentre elas, 

houve predomínio de assistir TV/rádio em 98,9% e visitar parentes em 89,4%. Ressalta-se que 

100% relataram não praticar dança ou participar de grupos de terceira idade e 72,7% referiram 

que não são assistidos por cuidadores, conforme demonstrado na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Distribuição das vítimas quanto as características socioeconômicas. HUSE, Sergipe, 2013. 

Variáveis n % 

Moradia  34 12,1 

Aluguel 222 78,7 

Própria 26 9,2 

Cedida   

Tipo de Moradia    

Alvenaria 277 98,2 

Madeira 4 1,4 

Barro 1 0,4 

Composição familiar   

Uma geração 19 6,7 

Duas gerações 92 32,6 

Três gerações 171 60,6 

Aposentadoria   

Sim 254 90,1 

Não 28 9,9 

Escolaridade (anos de estudo)   

1 - 4 243 86,2 

5 - 6  39 13,8 

Renda Individual (salário mínimo)   

 ≤ 1  196 69,5 

2-3  85 30,1 

4-5  1 0,4 

Renda Familiar (salário mínimo)   

≤ 1  15 5,3 

2-3  267 94,7 

Uso de bebida alcoólica    

Sim 94 33,3 

Não 188 66,7 

Prática de atividade física   

Sim 2 0,7 

Não 280 99,3 

Prática de lazer   

Sim 278 98,6 

Não 04 1,4 

continua.... 
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Tabela 4 – Distribuição das vítimas quanto as características socioeconômicas. HUSE, Sergipe, 2013. 

                                                                                                                       continuação... 

Variáveis n % 

Tipo de atividade de lazer   

Ir à Igreja? 126 44,7 

Visitar parentes? 252 89,4 

Assistir TV/Rádio? 279 98,9 

Praticar algum tipo de jogo (cartas, dominó, 

dama?) 

119 42,2 

Praticar esportes (tênis, pingue-pongue, futebol?) 5 1,8 

Praticar dança? 0 0 

Participar de grupos de 3ª idade? 0 0 

Praticar caminhadas? 2 0,7 

Assistência no cotidiano   

Cuidador 71 25,2 

 

6.2 Determinação do nível de Gravidade das vítimas. 

 

6.2.1 Quanto ao Escore ISS. 

O escore ISS apresentou variação de 1 a 75 pontos, média de 14,9±15,6 pontos 

conforme representado pelos dados da tabela 5. A distribuição das vítimas de trauma, segundo 

o nível de gravidade, é demonstrada na figura 1 e revela predomínio de 124 (44%) no escore 

entre 9 e 15 pontos, seguidos por 84 (29,8%) vítimas com escore entre 1 e 8. Observou-se que 

apenas 26,2% apresentaram escore ISS igual ou maior a 16 pontos, que é considerado ponto 

crítico para o desfecho em vítimas de trauma.  

 

Tabela 5 – Estatística descritiva das vítimas, segundo o escore ISS. HUSE, Sergipe, 2013. 

Estatística Descritiva Escore ISS 

Média 14,9 

DP 15,6 

Mínimo 1 

Mediana 9 

Máximo 75 
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Figura 1 - Distribuição das vítimas segundo o escore ISS. HUSE, Sergipe, 2013 

 

6.2.2 Quanto ao número de lesões, regiões corpóreas acometidas, região mais 

gravemente afetada, tipo de lesão mais grave e ECGl. 

Os dados da tabela 6 revelam que a maioria (73,4%) apresentou uma região 

corpórea acometida, e, na maioria das vítimas (51,8%) foi identificado apenas um tipo de lesão. 

Somente um idoso (0,4%) sofreu lesões em cinco regiões. Vale destacar que nenhuma vítima 

apresentou as seis regiões corpóreas acometidas por lesões traumáticas. 

A região corpórea mais gravemente acometida em 163 (57,8%) foram as 

extremidades ou cintura pélvica com predomínio da fratura de colo de fêmur em 96 (34,0%), 

seguidos da região da cabeça e pescoço em 85 (30,1%) e ocorrência do Traumatismo 

Cranioencefálico (TCE) em 82 (29,1%) vítimas. A ECGl, no momento da internação hospitalar, 

apresentou variação entre 3 a 15 pontos e o nível de consciência, na maioria das vítimas 

(81,2%), apresentou escore entre 13 a 15 pontos.  
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Tabela 6 - Distribuição das vítimas quanto ao número de lesões, regiões corpóreas acometidas, região mais 

gravemente afetada, tipo de lesão e ECGl. HUSE, Sergipe, 2013. 

Variáveis n % 

Número de regiões corpóreas acometidas   

uma 207 73,4 

duas 49 17,4 

três 22 7,8 

quatro 3 1,1 

cinco 1 0,4 

Número total de lesões   

uma 146 51,8 

duas 66 23,4 

três 28 9,9 

quatro 20 7,1 

mais que 4 lesões 22 7,8 

Regiões corpórea mais gravemente acometida   

Cabeça ou pescoço 85 30,1 

Face 6 2,1 

Tórax 19 6,7 

Abdome ou conteúdo pélvico 2 ,7 

Extremidades ou cintura pélvica 163 57,8 

Superfície corpórea 7 2,5 

Tipo de lesão mais grave   

Fratura de colo de fêmur 96 34,0 

TCE 82 29,1 

FCC e/ou Escoriações 36 12,8 

Fratura em MMSS 25 8,9 

Fratura de tíbia e/ou fíbula 15 5,3 

Trauma torácico 14 5,0 

TRM 9 3,2 

Queimadura 3 1,1 

Lesão hepática ou esplênica 2 0,7 

Escala de Coma de Glasgow   

13-15  229 81,2 

9-12  30 10,6 

3-8  23 8,2 

 

 

6.3 Avaliação dos idosos quanto ao desfecho fatal. 

 

6.3.1 Quanto as características sociodemográficas. 

Do total de óbitos identificados durante o estudo (n=35) a média de idade foi de 

75±9,9 anos. O tempo médio de internamento foi de 23,5±9,2 dias. Observou-se que 85,7% 

ocorreu durante o internamento, aposentados em quase a totalidade dos casos (94,3%) e relato 

de uso de bebida alcoólica (31,4%) no momento do trauma, conforme apresentado na tabela 7.  
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Tabela 7 – Características sociodemográficas das vítimas com desfecho fatal. HUSE, Sergipe, 2013. 

Variáveis n % 

Óbitos 35 100 

Hospitalar 30 85,7 

Domiciliar 05 14,3 

Sexo   

Feminino 17 48,6 

Masculino 18 51,4 

Faixa Etária (anos)   

60-64  07 20,0 

65-69  04 11,4 

70-74  05 14,3 

75-79  09 25,7 

80-84  05 14,3 

≥ 85  05 14,3 

Procedência    

Sergipe   33 94,3 

Bahia 02 5,7 

Local do evento    

Domicílio  19 54,3 

Via pública 16 45,7 

Dia da semana   

Domingo  03 8,6 

Segunda-feira 08 22,9 

Terça-feira 07 20,0 

Quarta-feira 03 8,6 

Quinta-feira 03 8,6 

Sexta-feira 04 11,4 

Sábado 07 20,0 

Uso de bebida alcoólica    

Sim 11 31,4 

Não 24 68,6 

Aposentado   

Sim 33 94,3 

Não  02 5,7 

 

 

6.3.2 Quanto as características epidemiológicas e clínicas. 

A maioria das vítimas relataram queda da própria altura (51,4%), seguidos do 

atropelamento (14,3%), cuja principal lesão foi o TCE (51,7%) com pontuação de 13-15 na 

ECGl (40,0%). Ressalta-se que em 37,2% das vítimas a gravidade das lesões pelo escore ISS 

foi abaixo de 16 pontos, considerado ponto crítico para o desfecho. Ademais, 25,7% foram 

vítimas de fratura de colo de fêmur, como lesão principal que motivou o internamento (tabela 

8). 
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Tabela 8 – Características epidemiológicas e clínicas das vítimas com desfecho fatal. HUSE, Sergipe, 2013. 

Variáveis n % 

Causa externa (CID-10)   

Acidente de transporte  09 25,7 

Agressão  03 8,6 

Quedas  22 62,8 

Outros 01 2,9 

Causa externa detalhada (CID-10)   

Queda da própria altura no domicílio 18 51,4 

Atropelamento 05 14,3 

Acidente automobilístico 04 11,4 

Queda em local público 04 11,4 

Agressão física 02 5,7 

FAB 01 2,9 

Outros 01 2,9 

Regiões corpórea mais gravemente 

acometida 

  

Cabeça ou pescoço 18 51,4 

Tórax 01 2,9 

Abdome ou conteúdo pélvico 02 5,7 

Extremidades ou cintura pélvica 13 37,1 

Superfície corpórea 01 2,9 

Tipo de lesão mais grave   

TCE  20 57,1 

Fratura de colo de fêmur 09 25,7 

FCC e/ou Escoriações 02 5,7 

Lesão hepática ou esplênica  02 5,7 

Fratura de tíbia e/ou fíbula 01 2,9 

Trauma torácico 01 2,9 

Escala de Coma de Glasgow   

13-15  14 40,0 

9-12  03 8,6 

3-8 18 51,4 

Intervalos do Escore ISS   

1-8 03 8,6 

9-15 10 28,6 

25-40 04 11,4 

50-74 14 40,0 

75 04 11,4 

 

 

6.4 Capacidade funcional dos idosos vítimas de causas externas. 

A capacidade funcional dos idosos, em todos os seus aspectos, foi medida em dois 

momentos (internamento e 90 dias após a alta hospitalar) em 247 idosos que sobreviveram ao 

trauma que originou o internamento. 

 

6.4.1 Quanto ao Índice Modificado de Barthel (IMB).  

O IMB avaliado no internamento e 90 dias após a alta hospitalar apresentou 

variação de 0 a 97 pontos, média de 43,4±25,5 pontos e variação de 27 a 100 pontos, média de 

78,1±18,4 pontos, respectivamente (tabela 9). Ressalta-se que, quanto maior a pontuação, 
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melhor é a capacidade funcional do indivíduo. 

 

Tabela 9 – Índice Modificado de Barthel no internamento e 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, Sergipe, 2013. 

Estatística Descritiva IMB 

 No Internamento 90 dias após a alta hospitalar 

Média 43,4 78,1 

DP 25,5 18,4 

Mínimo 0 27 

Mediana 38,0 82,0 

Máximo 97,0 100,0 

 

 

6.4.2 Quanto aos níveis de dependência no internamento e 90 dias após a alta hospitalar.  

Na avaliação dos níveis de dependência, a tabela 10 demonstra que 66 (26,7%) dos 

idosos no internamento apresentavam dependência total e 90 dias após a alta apenas 01 (0,4%) 

manteve-se com a completa dependência. Destaca-se que, nenhum idoso era totalmente 

independente no internamento e após 90 dias e a maior parte (59,5%) apresentou-se entre o 

nível de dependência leve a completa independência.  

 

Tabela 10 – Níveis de dependência no internamento e 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, Sergipe, 2013. 

Níveis de Dependência  
Internamento  90 dias após a alta hospitalar  

n % n % 

Totalmente independente 0 0 49 19,8 

Dependência leve 40 16,2 98 39,7 

Dependência moderada 44 17,8 68 27,5 

Dependência severa 97 39,3 31 12,6 

Dependência total 66 26,7 1 0,4 

 

 

6.4.3 Quanto ao Índice Modificado de Barthel por tipo de Capacidade no Internamento 

e 90 dias após a alta hospitalar 

Os idosos foram avaliados em 10 capacidades pelo IMB, a saber: higiene pessoal, 

banho, alimentação, uso do toalete, subir escadas, vestir-se, controle da eliminação urinária, 

controle da eliminação intestinal, deambulação, uso de cadeiras de rodas para aqueles que não 

conseguiam deambular, e transferência cadeira e cama, no internamento e 90 dias após a alta. 

A necessidade de melhor compreender o nível de comprometimento de cada capacidade, será 

demonstrado nas tabelas que seguem.  
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6.4.3.1  Para Higiene Pessoal. 

A tabela 11 revela que, apenas 6,1% dos idosos eram totalmente independentes para 

a higiene pessoal no internamento. Após 90 dias observou-se que a maior parte (63,9%) ainda 

necessitava de algum tipo de auxílio na realização da tarefa, como lavar o rosto, as mãos, 

escovar os dentes ou barbear-se, mas todos eram capazes de algum grau de participação.  

 

Tabela 11 – Capacidade para Higiene Pessoal no internamento e 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, Sergipe, 

2013. 

Grau de capacidade 
Internamento  90 dias após a alta hospitalar  

n % n % 

Incapaz de realizar a tarefa 37 15,0 0 0 

Requer ajuda substancial 96 38,9 9 3,6 

Requer ajuda moderada 59 23,9 40 16,2 

Requer ajuda mínima 40 16,2 109 44,1 

Totalmente independente 15 6,1 89 36,0 

 

 

6.4.3.2 Para Banho. 

Ao mensurar a capacidade para banho nos idosos, os dados da tabela 12 

demonstram que, 17,8% dos idosos eram incapazes de realizar a tarefa no internamento. Após 

90 dias observou-se que todos os pacientes apresentavam algum nível de participação, como a 

habilidade para lavar-se ou secar-se, mas a total independência só foi alcançada em 34,8% dos 

idosos pesquisados.  

 

Tabela 12 – Capacidade para Banho no internamento e 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, Sergipe, 2013. 

Grau de capacidade 
Internamento  90 dias após a alta hospitalar  

n % n % 

Incapaz de realizar a tarefa 44 17,8 0 0 

Requer ajuda substancial 97 39,3 8 3,2 

Requer ajuda moderada 61 24,7 41 16,6 

Requer ajuda mínima 30 12,1 112 45,3 

Totalmente independente 15 6,1 86 34,8 

 

 

6.4.3.3 Para Alimentação. 

A dependência em todos os aspectos para alimentar-se foi observada em 17,0% dos 

idosos no internamento que necessitavam do auxílio para manipulação dos utensílios como 

colher, garfo e faca, e em tarefas relacionadas como colocar leite e açúcar no café ou cortar o 
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pão. Após 90 dias, 44,5 % eram totalmente independentes na tarefa, e nenhum era incapaz de 

realiza-la, conforme demonstrado na tabela 13. 

 

Tabela 13 – Capacidade para Alimentação no internamento e 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, Sergipe, 2013. 

Grau de capacidade 
Internamento  90 dias após a alta hospitalar  

n % n % 

Incapaz de realizar a tarefa 42 17,0 0 0 

Requer ajuda substancial 51 20,6 2 0,8 

Requer ajuda moderada 79 32,0 32 13,0 

Requer ajuda mínima 51 20,6 103 41,7 

Totalmente independente 24 9,7 110 44,5 

 

 

6.4.3.4 Para Uso do Toalete. 

A avaliação do nível de dependência para o uso do toalete (vaso sanitário) é 

demonstrada na tabela 14, em que apenas 7,3 eram totalmente independentes para alcançar o 

sanitário, embora possa utilizar dispositivos auxiliares como a comadre ou o bingo. Após 90 

dias a independência foi observada em 40,9%, entretanto, a maior parte (59,1%) ainda 

necessitavam de algum auxílio, incluindo a necessidade de assistência para despir-se ou vestir-

se para o uso do toalete.  

 

Tabela 14 – Capacidade para Uso do Toalete no internamento e 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, Sergipe, 

2013. 

Grau de capacidade 
Internamento  90 dias após a alta hospitalar  

n % n % 

Incapaz de realizar a tarefa 65 26,3 1 0,4 

Requer ajuda substancial 81 32,8 17 6,9 

Requer ajuda moderada 46 18,6 29 11,7 

Requer ajuda mínima 37 15,0 99 40,1 

Totalmente independente 18 7,3 101 40,9 

 

 

6.4.3.5 Para Subir Escadas. 

Idosos vítimas de trauma sofrem comprometimento significativo na capacidade 

para subir escadas, conforme dados da tabela 15, em que a maior parte (50,6%) não conseguiam 

realizar a tarefa. Após 90 dias a independência completa foi atingida por 26,3% dos pacientes, 

ainda que necessitassem de algum dispositivo (bengala/muletas) para a realização da atividade. 

Tabela 15 – Capacidade para Subir Escadas no internamento e 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, Sergipe, 2013. 
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Grau de capacidade 
Internamento  90 dias após a alta hospitalar  

n % n % 

Incapaz de realizar a tarefa 125 50,6 35 14,2 

Requer ajuda substancial 41 16,6 13 5,3 

Requer ajuda moderada 36 14,6 50 20,2 

Requer ajuda mínima 33 13,4 84 34,0 

Totalmente independente 12 4,9 65 26,3 

 

6.4.3.6 Para Vestir-se. 

A capacidade para vestir-se é apresentada na tabela 16, em que apenas 2,8% dos 

pacientes eram totalmente capazes de vestir-se, despir-se, amarrar sapatos ou mesmo colocar 

órteses quando necessário. A maioria (57,8%) dos pacientes necessitavam de algum auxílio 

após 90 dias de alta hospitalar, mas nenhum paciente era totalmente dependente para a 

participação nesta atividade. 

 

Tabela 16 – Capacidade para Vestir-se no internamento e 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, Sergipe, 2013. 

Grau de capacidade 
Internamento  90 dias após a alta hospitalar 

n % n % 

Incapaz de realizar a tarefa 51 20,6 0 0 

Requer ajuda substancial 74 30,0 8 3,2 

Requer ajuda moderada 71 28,7 45 18,2 

Requer ajuda mínima 44 17,8 90 36,4 

Totalmente independente 7 2,8 104 42,1 

 

 

6.4.3.7 Para Controle da Eliminação Urinária e Intestinal. 

Com relação a micção e evacuação, foi observado em mais de 90% (tabela 17) 

semelhança para os resultados de alcance na independência aos 90 dias após a alta hospitalar 

para manter-se seco durante o dia e noite, embora possam necessitar do uso ocasional de 

supositórios. 
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Tabela 17 –Capacidade para Controle da Eliminação Urinária e Intestinal no internamento e 90 dias após a alta 

hospitalar. HUSE, Sergipe, 2013. 

 Eliminação Urinária Eliminação Intestinal 

Grau de capacidade 
Internamento  

90 dias após a alta 

hospitalar  
Internamento  

90 dias após a 

alta hospitalar  

n % n % n % n % 

Incapaz de realizar a tarefa 17 6,9 0 0 13 5,3 0 0 

Requer ajuda substancial 21 8,5 2 0,8 22 8,9 0 0 

Requer ajuda moderada 8 3,2 2 0,8 4 1,6 0 0 

Requer ajuda mínima 28 11,3 20 8,1 30 12,1 21 8,5 

Totalmente independente 173 70,0 223 90,3 178 72,1 226 91,5 

 

 

6.4.3.8 Para Deambulação e Uso de Cadeiras de Rodas 

No que se refere a deambulação, a tabela 18 revela que, 90 dias após a alta 

hospitalar, apenas 23,5% podiam caminhar 50 metros sem auxílio ou supervisão. Do total de 

idosos pesquisados, 9,7% evoluíram para a incapacidade para a marcha, com necessidade de 

uso de cadeira de rodas e destes, a dependência para a condução da cadeira de rodas era 

completa em decorrência das consequências do trauma que motivou o internamento. 

 

Tabela 18 – Capacidade para Deambular e Uso de Cadeiras de rodas no internamento e 90 dias após a alta 

hospitalar. HUSE, Sergipe, 2013. 

 Deambulação Uso de Cadeiras de Rodas 

Grau de capacidade 
Internamento  

90 dias após a 

alta hospitalar  
Internamento  

90 dias após a alta 

hospitalar  

n % n % n % n % 

Incapaz de realizar a tarefa 129 52,2 1 0,4 8 3,2 24 9,7 

Requer ajuda substancial 37 15,0 39 15,8 0 0 0 0 

Requer ajuda moderada 32 13,0 59 23,9 0 0 0 0 

Requer ajuda mínima 32 13,0 66 26,7 0 0 0 0 

Totalmente independente 9 3,6 58 23,5 0 0 0 0 

Não se aplica 8 3,2 24 9,7 239 96,8 223 90,3 

 

 

6.4.3.9 Para Transferência da cadeira/cama. 

A independência para a transferência da cadeira/cama, em que o idoso consegue 

com segurança realizar todas as fases relacionada ao deslocamento, sem a presença de outra 

pessoa como supervisor ou cuidador, durante o internamento e 90 dias após a alta hospitalar, 

foi observada em apenas 2,8% e 23,5%, respectivamente. A incapacidade para a realização 
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desta atividade manteve-se em apenas 0,8 % dos idosos pesquisados, conforme evidenciado na 

tabela 19. 

 

Tabela 19 – Capacidade para Transferência da cadeira/cama no internamento e 90 dias após a alta hospitalar. 

HUSE, Sergipe, 2013. 

Grau de capacidade 
Internamento  90 dias após a alta hospitalar 

n % n % 

Incapaz de realizar a tarefa 77 31,2 2 0,8 

Requer ajuda substancial 78 31,6 33 13,4 

Requer ajuda moderada 38 15,4 70 28,3 

Requer ajuda mínima 47 19,0 84 34,0 

Totalmente independente 7 2,8 58 23,5 

 

 

6.4.4 Análise do Índice de Barthel no Internamento e 90 dias após a alta hospitalar 

Foi realizado teste de Wilcoxon pareado para comparar se as medidas de posição 

das amostras pesquisadas nos dois momentos (internamento e após a alta hospitalar) 

apresentavam diferença e nível de significância. Foi observado para todas as categorias p-

valor<0,05 (tabela 20), demonstrando que existe modificação, com melhora na capacidade 

funcional em quase todas as categorias pesquisadas. Destaca-se que para os idosos que 

permaneceram em cadeira de rodas 90 dias após o trauma, o nível de dependência aumentou, 

demonstrado pela incapacidade em conduzir a cadeira a pequenas distancias e confirmado pelo 

valor da mediana que diminuiu em 5 pontos. 

 

Tabela 20– Análise do Índice de Barthel no internamento e 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, Sergipe, 2013. 

Categoria Internamento 

P50 [P25-P75] 

D90 

P50 [P25-P75] 

p-valor* 

Higiene pessoal 1.0 [1.0-3.0] 4.0 [4.0-5.0] <0.0001 

Banho 1.0 [1.0-3.0] 4.0 [4.0-5.0] <0.0001 

Alimentação 5.0 [2.0-8.0] 8.0 [8.0-10.0] <0.0001 

Toalete 2.0 [0.0-5.0] 8.0 [8.0-10.0] <0.0001 

Subir escadas 0.0 [0.0-5.0] 8.0 [5.0-10.0] <0.0001 

Vestuário 2.0 [2.0-5.0] 8.0 [8.0-10.0] <0.0001 

Controle urinário 10.0 [8.0-10.0] 10.0 [10.0-10.0] <0.0001 

Controle intestinal 10.0 [8.0-10.0] 10.0 [10.0-10.0] <0.0001 

Deambulação 0.0 [0.0-8.0] 12.0 [8.0-15.0] <0.0001 

Cadeira de rodas 5.0 [0.0-5.0] 0.0 [0.0-0.0] 0.0002 

Transferência cama/cadeira 3.0 [0.0-8.0] 12.0 [8.0-12.0] <0.0001 

Global 38.0 [23.0-63.0] 82.0 [67.0-94.0] <0.0001 

*Os valores de p < 0.05 foram considerados estatisticamente significantes (Wilcoxon). 
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6.5 Qualidade de vida dos idosos vítimas de causas externas. 

Para todos os idosos que sobreviveram ao trauma (n=247), foi realizado a medida 

da qualidade de vida dos idosos pelo Whoqol-bref e Whoqol-old em dois momentos, 

internamento e 90 dias após a alta hospitalar, respectivamente. 

 

6.5.1 Quanto ao Whoquol-bref 

 

6.5.1.1 Análise do Whoquol-bref no internamento. 

Os dados da tabela 21 correspondem a estatística descritivas das médias em cada 

pergunta que é realizada ao idoso. Destaca-se que, cada faceta ou domínio é composta por um 

grupo de perguntas, conforme descrito anteriormente, cujo resultados por média deve variar de 

1 a 5 pontos. 

 

Tabela 21– Estatística descritiva das questões do Whoqol-bref no internamento. HUSE, 2013 

Questão* Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
Amplitude 

Q1 2,7 0,5 17,7 2 4 2 

Q2 2,2 0,8 38,0 1 4 3 

Q3 4,2 0,7 17,1 3 5 2 

Q4 4,0 1,1 27,8 1 5 4 

Q5 2,5 0,8 30,4 1 4 3 

Q6 2,3 0,8 33,2 1 4 3 

Q7 2,4 0,7 27,1 1 5 4 

Q8 2,5 0,8 30,4 1 4 3 

Q9 2,5 0,8 30,4 1 4 3 

Q10 2,7 0,5 17,7 2 4 2 

Q11 2,4 0,6 24,8 1 4 3 

Q12 2,4 0,7 27,9 1 4 3 

Q13 2,3 0,7 32,4 1 4 3 

Q14 2,4 0,7 27,1 1 5 4 

Q15 2,7 0,5 17,7 2 4 2 

Q16 2,2 0,8 38,0 1 4 3 

Q17 2,3 0,7 32,4 1 4 3 

Q18 2,7 0,5 17,7 2 4 2 

Q19 2,5 0,8 30,4 1 4 3 

Q20 2,2 0,8 38,0 1 4 3 

Q21 2,7 0,5 17,7 2 4 2 

Q22 2,2 0,8 38,0 1 4 3 

Q23 2,5 0,8 30,4 1 4 3 

Q24 3,4 0,6 17,5 2 5 3 

Q25 2,5 0,8 30,4 1 4 3 

Q26 3,5 0,7 20,1 1 5 4 

*Q1 à Q26 questões conforme Anexo C  
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A tabela 22 demonstra a estatística descritivas das médias em cada domínio. 

Observa-se que a maior média corresponde ao domínio Meio Ambiente com 10,2 e a menor 

corresponde ao domínio Físico com 9,3 de média.  

 

Tabela 22– Facetas do Whoqol-bref no internamento. HUSE, 2013. 

Domínio Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
Amplitude 

Físico 9,3 1,6 16,9 6,3 13,1 6,9 

Psicológico 9,7 1,9 19,8 5,3 14,7 9,3 

Relações Sociais 9,4 2,3 24,6 5,3 14,7 9,3 

Meio Ambiente 10,2 2,2 21,7 5,0 16,0 11,0 

Auto avaliação da QV 9,8 1,9 19,8 6,0 14,0 8,0 

 

A figura 02 apresenta os resultados das facetas avaliadas, em percentual, antes da 

conversão das questões negativas, que é necessário, conforme citado anteriormente. Observa-

se uma subestimação das respostas nas facetas Dor e desconforto (80,4%), na faceta 

Dependência de medicamentos ou de tratamentos (75,4%) e Sentimentos negativos (63,2%).  

 

 
 

Figura 2 – Facetas do Whoqol-bref no internamento, antes da conversão das questões negativas. HUSE, 2013. 

 

A figura 03 apresenta os resultados das facetas avaliadas, após a conversão das 
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interpretação adequada dos dados, em especial, nas facetas Dor e desconforto (19,5%) que 
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apresenta o menor escore, interferindo diretamente na qualidade de vida do idoso, Dependência 

de medicamentos ou de tratamentos (24,6%) e Sentimentos negativos (36,8%). Quanto menor 

o escore, pior será a qualidade de vida percebida pelo idoso. 

 

 

Figura 3 – Facetas do Whoqol-bref no internamento, após a conversão das questões negativas. HUSE, 2013. 

 

A figura 04 apresenta os resultados das questões (facetas) e domínio, em percentual, 

confirmando a precariedade do domínio físico do idoso com valor de 33,0% em razão do trauma 

sofrido. 

 

Figura 4 – Domínios do Whoqol-bref no internamento. HUSE, 2013. 
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6.5.1.2 Análise do Whoquol-bref 90 dias após alta hospitalar. 

Os resultados da tabela 23 correspondem a estatística descritivas das médias, cujo 

resultados por média deve variar de 1 a 5 pontos, em cada pergunta que foi realizada ao idoso, 

90 dias após a alta hospitalar.  

 

Tabela 23– Estatística descritiva das questões do Whoqol-bref 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, 2013 

Questão* Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
Amplitude 

Q1 2,7 0,6 20,2 1 5 4 

Q2 2,7 0,5 19,9 1 5 4 

Q3 3,4 0,5 14,7 3 5 2 

Q4 3,0 1,0 35,2 1 4 3 

Q5 3,6 0,6 17,7 1 5 4 

Q6 2,2 0,5 20,4 1 3 2 

Q7 2,4 0,5 22,1 1 3 2 

Q8 2,9 0,2 8,1 2 3 1 

Q9 2,0 0,1 3,2 1 2 1 

Q10 2,0 0,9 46,2 1 3 2 

Q11 2,9 0,2 7,9 2 3 1 

Q12 2,6 0,7 25,0 1 5 4 

Q13 2,0 0,1 7,1 1 2 1 

Q14 2,4 0,5 22,1 1 3 2 

Q15 2,6 0,7 26,1 2 4 2 

Q16 1,8 0,4 24,3 1 2 1 

Q17 2,4 0,5 22,8 1 5 4 

Q18 2,3 0,6 23,6 1 5 4 

Q19 2,3 0,4 19,7 1 3 2 

Q20 3,4 0,6 17,7 2 5 3 

Q21 2,4 0,5 21,1 1 3 2 

Q22 1,8 0,4 24,5 1 2 1 

Q23 2,7 0,5 19,2 1 3 2 

Q24 2,3 0,6 24,6 1 3 2 

Q25 1,1 0,3 26,2 1 2 1 

Q26 3,7 0,9 23,5 1 4 3 

*Q1 à Q26 questões conforme Anexo C  

 

A tabela 24 demonstra a estatística descritiva das médias em cada domínio. 

Observa-se que a maior média corresponde ao domínio Psicológico com 10,5 e a menor 

corresponde ao domínio Meio Ambiente com 9,0 de média.  
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Tabela 24 – Facetas do Whoqol-bref 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, 2013. 

Domínio Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
Amplitude 

Físico 9,6 1,0 10,3 5,7 14,3 8,6 

Psicológico 10,5 0,8 7,6 7,3 13,3 6,0 

Relações Sociais 10,1 1,3 12,8 5,3 12,0 6,7 

Meio Ambiente 9,0 0,6 6,8 5,5 10,5 5,0 

Auto avaliação da QV 10,8 1,7 15,6 4,0 16,0 12,0 

 

A figura 05 apresenta os resultados das facetas avaliadas, em percentual, antes da 

conversão das questões negativas. Observa-se uma subestimação das respostas nas facetas Dor 

e desconforto (60,3%), Dependência de medicamentos ou de tratamentos (48,6%) e 

Sentimentos negativos (68,0%). A faceta Transporte apresentou a menor média (2,2%) e revela 

a dificuldade do idoso em deslocar-se para o atendimento médico. 

 

 

Figura 5 – Facetas do Whoqol-bref 90 dias após a alta hospitalar, antes da conversão das questões negativas. 

HUSE, 2013. 

A figura 06 apresenta os resultados das facetas avaliadas, em percentual, após a 

conversão das questões negativas. Ressalta-se os resultados nas facetas Dor e desconforto 

(39,6%), Dependência de medicamentos ou de tratamentos (51,3%) e Sentimentos negativos 

(31,9%) com valores expressivos que vão influenciar a qualidade de vida do idoso.  
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Figura 6 – Facetas do Whoqol-bref 90 dias após a alta hospitalar, após a conversão das questões negativas. HUSE, 

2013. 

 

A figura 07 apresenta os resultados das questões (facetas) e domínio, em percentual, 

que mostra o prejuízo do Domínio Físico em 34,7% e do Domínio Ambiente valores com o 

menor valor em 31,1%.  

 

Figura 7 – Domínios do Whoqol-bref 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, 2013. 
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Tabela 25 – Estatística descritiva das questões do Whoqol-old no internamento. HUSE, 2013. 

Questão* Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
Amplitude 

old_01 3,8 0,5 12,9 2 4 2 

old_02 3,8 0,5 12,9 2 4 2 

old_03 2,4 0,6 25,2 1 4 3 

old_04 2,4 0,6 26,0 1 4 3 

old_05 2,2 0,8 38,0 1 4 3 

old_06 3,6 0,7 18,4 2 5 3 

old_07 3,4 0,6 18,9 2 5 3 

old_08 3,4 0,7 20,0 1 5 4 

old_09 3,5 0,7 20,1 1 5 4 

old_10 2,9 0,7 24,6 1 5 4 

old_11 2,4 0,7 27,1 1 5 4 

old_12 2,4 0,6 24,8 1 4 3 

old_13 2,3 0,6 25,1 1 4 3 

old_14 2,3 0,6 26,8 1 4 3 

old_15 2,3 0,8 33,2 1 4 3 

old_16 2,5 0,8 31,8 1 4 3 

old_17 2,3 0,8 33,7 1 4 3 

old_18 2,3 0,8 32,8 1 4 3 

old_19 2,4 0,7 27,9 1 4 3 

old_20 2,6 0,7 26,4 1 4 3 

old_21 2,3 0,7 32,1 1 4 3 

old_22 2,3 0,7 32,4 1 4 3 

old_23 2,5 0,8 30,4 1 4 3 

old_24 2,5 0,8 30,7 1 4 3 

*old_01 à old_26 questões conforme Anexo D  

 

Observa-se que a maior média corresponde a faceta Morte e morrer com 10,2 e a 

menor corresponde a faceta Atividades passadas, presentes e futuras com 9,3 de média (tabela 

26). Escores entre 14,1 e 20 correspondem a QV alta, escores entre 11 e 14 a QV média e 

quando escores abaixo de 10,9 traduzem baixa Qualidade de vida. A figura 08 apresenta os 

resultados em percentual e confirma o maior escore para a faceta Morte e morrer. 

Tabela 26 –Facetas do Whoqol-old no internamento. HUSE, 2013. 

Facetas Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
Amplitude 

Funcionamento do sensório 10,2 1,3 12,3 6 14 8 

Autonomia 9,5 2,3 24,6 5 16 11 

Ativ. passadas, presentes e futuras 9,4 2,1 22,1 4 15 11 

Participação social 9,4 2,5 26,7 4 16 12 

Morte e morrer 10,2 2,2 21,4 4 16 12 

Intimidade 9,5 2,8 29,4 4 16 12 
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Figura 8 – Facetas do Whoqol-old no internamento. HUSE, 2013. 

 

6.5.2.2 Análise do Whoquol-old 90 dias após a alta hospitalar 

Verifica-se a estatística descritiva das médias em cada pergunta que foi realizada 

ao idoso (tabela 27), 90 dias após a alta hospitalar com variação de escores entre 1 e 5 pontos.  

Tabela 27 – Estatística descritiva das questões do Whoqol-old 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, 2013. 

Questão* Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
Amplitude 

old_01 3,4 0,7 20,0 2 4 2 

old_02 3,4 0,7 19,8 2 4 2 

old_03 1,9 1,0 50,4 1 3 2 

old_04 2,4 0,5 22,1 1 3 2 

old_05 2,4 0,5 21,8 1 3 2 

old_06 3,4 0,7 19,2 1 5 4 

old_07 3,5 0,7 19,0 2 5 3 

old_08 3,4 0,7 20,7 1 5 4 

old_09 3,4 0,7 19,6 1 5 4 

old_10 3,2 0,7 22,5 2 5 3 

old_11 3,3 0,8 22,8 1 5 4 

old_12 2,4 0,5 22,1 1 3 2 

old_13 2,4 0,5 22,4 1 3 2 

old_14 1,6 0,5 32,3 1 2 1 

old_15 2,5 0,6 22,9 1 3 2 

old_16 2,5 0,6 23,4 1 3 2 

old_17 2,5 0,6 22,6 1 3 2 

old_18 3,4 0,7 21,2 1 5 4 

old_19 3,4 0,7 19,2 2 5 3 

old_20 3,5 0,7 18,6 2 5 3 

old_21 2,6 0,5 20,7 1 3 2 

old_22 2,7 0,5 19,1 1 3 2 

old_23 2,7 0,5 19,5 1 3 2 

old_24 2,7 0,5 19,8 1 3 2 

*old_01 à old_26 questões conforme Anexo D  
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Os dados da tabela 28 correspondem a estatística descritivas das médias em cada 

faceta. Observa-se que a maior média corresponde a faceta Funcionamento do Sensório com 

11,5 e a menor corresponde a faceta Participação Social com 9,9 de média.  

 

Tabela 28 –Facetas do Whoqol-old 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, 2013. 

Facetas Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
Amplitude 

Funcionamento do sensório 11,5 2,0 17,1 8 17 9 

Autonomia 10,0 2,3 22,7 6 13 7 

Ativ. passadas, presentes e futuras 10,7 1,5 13,9 6 14 8 

Participação social 9,9 1,5 15,3 5 13 8 

Morte e morrer 10,3 2,3 22,5 4 18 14 

Intimidade 10,6 1,9 18,2 4 12 8 

 

A figura 09 apresenta os resultados e confirma o maior escore para a faceta 

Funcionamento do Sensório, e o menor escore para a faceta Participação Social em 37,0%. 

 

 

Figura 9 – Facetas do Whoqol-old 90 dias após a alta hospitalar. HUSE, 2013 

 

Os resultados apresentados, em seu conjunto, demonstram a importância das ações 

realizadas pela equipe multidisciplinar na avaliação do idoso, com o uso de instrumentos 

específicos para a avaliação global. 
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Abstract  

Objectives. To determine changes in the functional capacity of elderly victims of external-cause 

trauma using the Modified Barthel Index and to evaluate related independent risk factors. 

Method. A total of 247 elderly trauma victims in northeastern Brazil aged 60 years or over 

participated in the study. Data were analyzed using the software BioEstat 5.0. The Wilcoxon 

test was used with a significance level of 5%. The independent predictors of incapacity that 

showed interactions (p<0.2) with the outcome were evaluated using logistic regression with a 

stepwise selection model and adjusted odds ratios with a confidence interval of 95%. 

Results. The mean age was 70.8 ± 9.5 years, and the mean duration of hospitalization was 10.5 

± 15.6 days. The logistic regression analysis showed that a history of cardiovascular disease, 

traumatic brain injury and femoral neck fracture were independent factors associated with 

moderate/severe functional incapacity in elderly trauma patients during hospitalization. Ninety 

days after discharge, associated factors were female gender, age greater than or equal to 80 

years and femoral neck fracture. 

Discussion. The Modified Barthel Index showed improvement in functional capacity in almost 

all categories, except for elderly who remained in wheelchairs during hospitalization and 90 

days after hospital discharge, with evidence of independent factors associated with incapacity, 

particularly femoral neck fracture. Studies involving the elderly can scientifically support the 

formulation of public policies. 

Key Words: Elderly, Activities of Daily Living, Risk Factors, Wounds and Injuries, 

Hospitalization. 
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Introduction 

 

Population aging and urbanization represent a huge challenge for the 21st century as 

increased life expectancy results from fundamental gains in public health and living standards 

of the population. The elderly are considered productive and in many cases are a resource for 

their families and economies. They have therefore also become more exposed to risks during 

daily living and work activities (1,2). Risks to which the elderly are exposed can contribute to 

a decrease in the loss of functional capacity and quality of life. Functional capacity has become 

a new health paradigm and should reflect the functionality with which the individual performs 

daily living activities. When an elderly individual starts to depend on other people to perform 

these activities, it may be considered detrimental to their functional independence, social 

relationships and activities at more advanced ages (3,4). 

External causes such as physical violence, trauma, falls and traffic accidents have a great 

social and economic impact, involving long-term hospitalization and rehabilitation of the 

victim, which can vary according to the severity of the injury suffered and have lifelong 

physical and psychological consequences (5). 

The occurrence of falls among the elderly is associated with several factors such as 

comorbidities and physiological changes due to aging, which may contribute to clinical 

complications after trauma (6). In Brazil, it is clear that for the elderly to age in a healthy 

manner, special attention should be given to this population in public health policies regarding 

the maintenance of capacity and muscle strength through the encouragement of a healthier 

lifestyle (7). 

The Modified Barthel Index (MBI) is one of the various instruments used to determine 

functional capacity. It was originally developed to monitor the performance of patients 

hospitalized for an extended time, with paralysis conditions before and after treatment, and to 

indicate the medical care necessary for such patients (8). Due to its ease and speed of 

application, the MBI is now used as an evaluation instrument for neurological and 

musculoskeletal disorders and to predict hospitalization time, prognostics and consequences of 

discharge (9). 

The MBI may be used on adults, not necessarily the elderly, with neuromuscular 

disorders such as stroke, spinal cord injuries and multiple sclerosis as well as for various 

musculoskeletal problems such as burns, heart disease, rheumatoid arthritis and amputations 

(10,11). 
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The MBI evaluates daily living activities and functional independence through 10 

activities/categories such as personal hygiene, bathing, feeding, toilet habits, climbing stairs, 

dressing, bladder control, bowel control, walking and/or use of a wheelchair and getting in and 

out of the chair/bed. Each category is scored according to the performance of the patient in 

performing the tasks independently, with some help or in a dependent manner and results in a 

total score that can range from 0 to 100 or can be scored in intervals that reflect the degree of 

dependency of the patients for daily living activities (9,11-12). Cultural adaptation of the MBI 

was performed and validated for Brazil in 2004 (13), and the instrument may help to prevent or 

delay the onset of disability (14).  

The objectives of this study were to determine changes in the functional capacity of 

elderly victims of external-cause trauma using the Modified Barthel Index and to evaluate 

independent risk factors for trauma in the elderly in terms of functional capacity. 

 

Method 

 

Study Design 

This work was a prospective study of elderly victims of external-cause trauma who were 

admitted to a public hospital, a reference center for trauma victims, in the state of Sergipe, 

northeastern Brazil. The patients were monitored from admission to 90 days after hospital 

discharge. Data were collected from March to November 2013 in the hospital and at the victim's 

home. This study was approved by the Research Ethics Committee of the UFS under number 

12629713.1.0000.5546. The identity and the rights of participants were preserved, as required 

by Resolution no. 466 of December 12, 2012 of the National Board of Health of the Ministry 

of Health of Brazil (Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde do Brasil).  

 

Eligibility criteria 

The convenience sample was non-probabilistic, chosen according to the spontaneous 

demand of elderly trauma victims who met the following inclusion criteria: age equal to or 

greater than 60 years, both genders; victim of external-cause trauma such as motor vehicle 

accidents, accidental injury, self-harm and physical violence; having been admitted to the 

emergency department within 48 hours after trauma; accompanied by family member or 

caregiver so that possible cognitive, auditory, visual or speech disorders did not hamper 

application of the evaluation instrument; agreed to participate in the study voluntarily or 

through the permission of caregivers or family members in the case of cognitive and/or hearing 
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impairment. The following were considered to be exclusion criteria for elderly victims of 

external-cause traumas: events of undetermined intent, medical and surgical care 

complications, unclassified external causes and refusal to participate in the study. 

 

Sample Size Calculation 

For calculation of the sample size, the total number of elderly victims of external-cause 

trauma hospitalized between January and December 2011 was used, according to data from the 

Hospital Information System of the Unified Health System (Sistema Único de Saúde), with an 

error of tolerance of 5%. A goal was set for the selection of at least 279 elderly victims of 

external-cause trauma. 

 

Glasgow Coma Scale (GCS) 

The level of consciousness was measured by the GCS for all elderly trauma victims 

upon admission (15-17). The patients were categorized into three groups according to the 

following scale: 3-8 major trauma, 9-12 moderate trauma and 13-15 mild trauma (18). Variables 

related to gender, age, mechanism of injury, preexisting conditions and type of injury were also 

collected. 

 

Modified Barthel Index (MBI) 

The MBI was used to evaluate functional capacity as reported by the patient, caregiver 

or family member as well as through direct observation by the researchers, based on 

descriptions of daily living activities relating to self-care, mobility, locomotion and 

evacuations. When the elderly victim was not able to read the questionnaire, the caregiver or 

the researchers read it so that he or she could respond. When the person was unconscious, 

physical examination determined the ability to perform the activities studied.  

The sum of the values obtained in each activity produced a total score of 0-100. The 

elderly were categorized into two groups to determine the impairment of functional capacity: 

moderate to severe impairment  (0-75 points) and light impairment to complete independence 

(76-100 points). The relationship between these groups and the clinical variables studied was 

then tested. Ninety days after hospital discharge, functional capacity was reevaluated at the 

victim's home. To facilitate pairing of the sample of the elderly during hospitalization and 90 

days after discharge, all deaths were excluded. Thus, 247 reevaluations were performed. 

 

Statistical Analysis 
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The data were stored and analyzed using the software BioEstat 5.0. The dependent 

variable was functional capacity measured by MBI and was expressed as the median 

(interquartile range). The values obtained during hospitalization and 90 days after discharge 

were compared using the Wilcoxon test at a significance level of 5%. Independent predictors 

of moderate to severe dependence during hospitalization and 90 days after discharge were 

initially evaluated using univariate logistic regression to reduce the number of potential 

confounders.  

Subsequently, a multivariate logistic regression model was developed that incorporated 

the variables that had shown modest interactions (p<0.2) with the outcome of interest. These 

variables were entered into the model using stepwise selection and an adjusted odds ratio with 

95% confidence interval and were used to determine the risk factors associated with moderate 

to severe dependence at both evaluation time points.  

 

Results 

A total of 282 elderly victims of external-cause trauma were hospitalized during the 

study period. Of these patients, 30 died during hospital monitoring, and 5 died at home after 

being discharged. The final sample thus consisted of 247 elderly victims. 

The mean age of patients completing the study was 70.8±9.5 years, with a mean hospital 

stay of 10.5±15.6 days. The MBI evaluation during hospitalization and 90 days after hospital 

discharge showed change with improved functional capacity in almost all surveyed categories, 

except for elderly victims who remained in a wheelchair 90 days after the trauma, for whom an 

increase in the level of dependency was observed (Table 1), as demonstrated by the inability to 

move the chair over small distances and confirmed by the median value, which decreased by 5 

points.  

Table 2 shows the association between the clinical variables studied and the level of 

dependency measured by the MBI during hospitalization. The frequency of moderate/severe 

functional dependence was significantly higher among elderly women aged 80 years or over, 

victims of falls or physical violence, patients with a history of cardiovascular, musculoskeletal 

or neurological disease, patients who suffered traumatic brain injury (TBI) or femoral neck 

fracture and patients whose GCS score was between 9 and 12 points. The results of the logistic 

regression analysis (Table 3) showed that a history of cardiovascular disease, traumatic brain 

injury and femoral neck fracture were independent factors associated with moderate/severe 

functional incapacity in elderly trauma patients during hospitalization. 

The frequency of moderate/severe functional dependency 90 days after hospital 
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discharge (Table 4) was significantly higher among elderly females aged 70 years or older, 

victims of falls, traffic accidents or physical violence, patients with a history of endocrine, 

cardiovascular, musculoskeletal or neurological diseases and patients who had suffered 

traumatic brain injury, femoral neck fracture, chest trauma or fracture of the upper limbs. The 

results of the logistic regression analysis (Table 5) showed that female gender, age greater than 

or equal to 80 years and femoral neck fracture are independent factors associated with 

moderate/severe functional incapacity in elderly victims of external-cause trauma 90 days after 

discharge. 

 

Discussion     

The longer life expectancy of the population in recent decades and the increasing social 

participation of older people both make the elderly more vulnerable to trauma and accidental 

injury. This study evaluated the functional capacity of hospitalized elderly trauma victims using 

the MBI. Evidence of significant functional impairment during hospitalization, including 

bladder and bowel control, was found in all categories. Despite the maximum MBI score being 

in the 50th and 75th interquartiles, 25% of the sample needed supervision and presented 

incontinence due to loss of control of the bladder and anal sphincters. This result may be related 

to difficulty in accessing the toilet as a function of the functional impairment in walking, which 

showed the lowest value in the 25th and 50th interquartiles.  

However, 90 days after hospital discharge, a change was observed with improved 

functional capacity in almost all categories studied, except for the wheelchair category, which 

showed severe functional dependence after hospitalization. However, studies on elderly 

hospitalized due to external-cause trauma that relate capacities to MBI categories are still 

scarce, which makes comparative analysis difficult. 

A score ≤75 points on the MBI was considered to define moderate to severe dependency, 

as in previous studies (19-21). Multivariate logistic regression revealed that at the time of 

hospitalization, the independent factors that showed a relationship with MBI≤75 points were a 

history of cardiovascular disease, traumatic brain injury and femoral neck fracture. Ninety days 

after hospital discharge, the independent factors were female gender with age ≥80 years and 

femoral neck fracture, which showed a 46 times greater chance of loss of functionality. These 

results are similar to the results of studies that have shown a predominance of elderly women, 

70 or older, fall victims (1-2,22-27), traumatic brain injury (24,28) and associated co-

morbidities (25,29-30). 

To quantify the severity of traumatic brain injury victims, many studies have used the 
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GCS (15-16,31) during the first 72 hours after injury, which can assist in predicting outcome 

and in determining the care necessary for the victim (17). In this study, the majority of traumatic 

brain injury victims had a GCS score between 13-15 points, which is considered mild trauma.  

There may be a decrease in functional capacity in the elderly who are suffering from 

chronic diseases and do not adhere to treatment, which contributes to arterial complications and 

cardiovascular problems (25,32) as well as increased likelihood of mortality, disability and 

cognitive impairment in older adults with endocrine disease such as diabetes mellitus (33).  The 

presence of musculoskeletal disease such as osteoporosis and the occurrence of falls are distinct 

conditions and, when associated, promote fractures in the elderly population, with increased 

morbidity and mortality (34).  

In this study, there was a twofold increase in the risk of functional incapacity among 

patients with a history of musculoskeletal disease, both during hospitalization and 90 days after 

hospital discharge. However, the logistic regression analysis did not indicate a history of 

musculoskeletal disease as an independent factor. This result can be explained by the fact that 

musculoskeletal disorders are risk factors for femoral neck fracture; however, alone they cannot 

contribute directly to moderate to severe functional dependency. 

The main orthopedic injury observed in this study was femoral neck fracture, which 

remained an independent risk factor for loss of functional independence during hospitalization 

and also 90 days after hospital discharge. Functional impairment in walking is directly related 

to femoral neck fracture and is also related to the elderly person remaining in bed with real 

difficulty in moving during hospitalization and also in the home after hospital discharge. 

Functional impairment in walking may contribute to skin lesions due to prolonged recumbence 

in bed and to absence from the economic and social activities that were performed before the 

traumatic event.  

The most common mechanisms of traumatic injury in the elderly are falls with a 

predisposition to femoral fracture (24,35). This risk may be associated with a decline in 

functional activity, weakness and postural instability in walking, indicating the need for 

specialized care to maintain conditions that favor recovery and quality of life (6,36). However, 

the psychomotor reaction speed of individuals who have some difficulty with postural balance 

may be considered an important predictor of falls, as it is directly related to the responsiveness 

of the elderly at the time of the trauma event (27). In this context, the maintenance of appropriate 

social activity after the occurrence of femoral fracture as a result of a fall represents a challenge 

for health professionals. 
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While the main limitation of this study was the lack of investigation of home 

environmental factors that might contribute to accidents and injuries or even hinder functional 

recovery of the elderly, its strength lies in the investigation of the functional capacity of elderly 

trauma victims using the MBI, while hospitalized and at home, with no segment loss during 

analysis. The scarcity of published studies on this subject underlines its importance. 

 

Conclusion 

This study identified five risk factors associated with moderate to severe functional 

dependency in elderly victims of external-cause trauma, among which femoral neck fracture 

was particularly important because 90 days after hospital discharge, it remained a factor 

associated with functional impairment according to the MBI.  

It is very important to address this subject in the elderly to scientifically support the 

development of public policies and decision-making aimed at this population group, which will 

allow the appropriate use of public resources for the promotion of disease prevention and 

improvement in the quality of life of the elderly. 
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Tables 

Table 1. Analysis of Modified Barthel Index categories during hospitalization and 90 days after 

discharge.  

Category Hospitalization 

P50 [P25-P75] 

D90 

P50 [P25-P75] 

p-value 

Personal hygiene 1.0 [1.0-3.0] 4.0 [4.0-5.0] <0.0001 

Bathing 1.0 [1.0-3.0] 4.0 [4.0-5.0] <0.0001 

Feeding 5.0 [2.0-8.0] 8.0 [8.0-10.0] <0.0001 

Toilet habits 2.0 [0.0-5.0] 8.0 [8.0-10.0] <0.0001 

Climbing stairs 0.0 [0.0-5.0] 8.0 [5.0-10.0] <0.0001 

Dressing 0.0 [0.0-5.0] 8.0 [5.0-10.0] <0.0001 

Bladder control 10.0 [8.0-10.0] 10.0 [10.0-10.0] <0.0001 

Bowel control 10.0 [8.0-10.0] 10.0 [10.0-10.0] <0.0001 

Walking 0.0 [0.0-8.0] 12.0 [8.0-12.0] <0.0001 

Wheelchair 5.0 [0.0-5.0] 0.0 [0.0-0.0] 0.0002 

Getting in and out of 

chair/bed 

3.0 [0.0-8.0] 12.0 [8.0-12.0] <0.0001 

Total 38.0 [23.5-64.5] 82.0 [65.5-94.0] <0.0001 
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Table 2. Factors associated with moderate and severe dependency in elderly trauma victims 

during hospitalization.   

Variables n Barthel 

Index≤75 

(%) 

OR (95% CI) p-value 

Gender 

   Male 

   Female 

 

132 

115 

 

102 (77.2) 

103 (89.5) 

 

 

2.5 (1.2-5.2) 

 

 

0.017 

Age (years) 

   60-69 

   70-79 

   ≥80 

 

136 

58 

53 

 

105 (77.2) 

48 (82.7) 

52 (98.1) 

 

 

1.4 (0.6-3.1) 

10.8 (1.3-87.8) 

 

 

0.499 

0.017 

Fall 

   Yes 

   No 

 

161 

86 

 

143 (88.8) 

62 (72.1) 

 

3.1 (1.6-6.1) 

 

0.002 

Traffic accident 

   Yes 

   No 

 

54 

193 

 

46 (85.1) 

159 (82.4) 

 

1.2 (0.5-2.8) 

 

0.799 

Physical violence 

   Yes 

   No 

 

17 

230 

 

9 (52.9) 

196 (85.2) 

 

0.2 (0.07-0.5) 

 

 

0.002 

History of endocrine disease 

   Yes 

   No 

 

54 

193 

 

48 (88.8) 

157 (81.3) 

 

1.8 (0.7-4.6) 

 

0.272 

History of cardiovascular disease  

   Yes 

   No 

 

191 

56 

 

169 (88.4) 

36 (64.2) 

 

4.2 (2.1-8.6) 

 

<0.001 

History of respiratory disease 

   Yes 

   No 

 

4 

243 

 

4 (100.0) 

201 (82.7) 

 

1.9 (0.1-35.9) 

 

0.669 

History of musculoskeletal disease  

   Yes 

   No 

 

 

134 

 

 

118 (88.0) 

 

 

2.2 (1.1-4.3) 

 

 

0.032 
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113 87 (76.9) 

History of neurological disease  

   Yes 

   No 

 

17 

230 

 

17 (100.0) 

188 (81.7) 

 

7.9 (0.5-133.8) 

 

0.152 

History of psychiatric disease   

  Yes 

   No 

 

7 

240 

 

6 (85.7) 

199 (82.9) 

 

1.2 (0.1-10.5) 

 

0.752 

History of neoplastic disease  

   Yes 

   No 

 

3 

244 

 

3 (100.0) 

202 (82.7) 

 

1.5 (0.07-29.0) 

 

0.800 

Traumatic brain injury  

   Yes 

   No 

 

62 

185 

 

55 (88.7) 

150 (81.1) 

 

1.9 (0.8-4.5) 

 

0.151 

Femoral neck injury 

   Yes 

   No 

 

87 

160 

 

86 (98.8) 

119 (74.4) 

 

29.6 (4.0-

219.6) 

 

<0.001 

Fracture of tibia and/or fibula 

   Yes 

   No 

 

14 

233 

 

12 (85.7) 

193 (82.8) 

 

1.2 (0.3-5.8) 

 

0.930 

Thoracic trauma   

   Yes 

   No 

 

13 

234 

 

9 (69.2) 

196 (83.8) 

 

0.4 (0.1-1.5) 

 

0.328 

Rachimedular Trauma  

   Yes 

   No 

 

9 

238 

 

6 (66.6) 

199 (83.6) 

 

0.4 (0.1-1.6) 

 

0.380 

Upper limb fracture 

   Yes 

   No 

 

25 

222 

 

20 (80.0) 

185 (83.3) 

 

0.8 (0.3-2.3) 

 

0.888 

GCS 

   3-8 

   9-12 

   13-15 

 

5 

27 

215 

 

5 (100.0) 

26 (96.2) 

174 (80.9) 

 

2.6 (0.1-48.3) 

6.1 (0.8-46.5) 

 

0.518 

0.080 
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Table 3. Independent risk factors for moderate and severe dependency in elderly trauma victims 

during hospitalization with logistic regression analysis.   

Variable Regression 

coefficient 

OR (95% CI) p-value 

History of cardiovascular disease  1.415 4.1 (1.9-9.1) 0.0005 

Traumatic brain injury  1.614 5.0 (2.0-12.8) 0.0007 

Femoral neck fracture  3.830 46.0 (6.1-349.1) 0.0002 
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Table 4. Factors associated with moderate and severe dependency in elderly trauma victims 90 

days after hospital discharge.  

Variables n  Barthel 

Index≤75 

(%) 

OR (95% CI) p-value 

Gender 

   Male 

   Female 

 

132 

115 

 

29 (22.0) 

70 (60.9) 

 

 

5.5 (3.2-9.6) 

 

 

<0.001 

Age (years) 

   60-69 

   70-79 

   ≥80 

 

136 

58 

53 

 

26 (19.1) 

28 (48.3) 

45 (84.9) 

 

 

4.0 (2.0-7.7) 

23.8 (10.0-56.2) 

 

 

<0.001 

<0.001 

Fall 

   Yes 

   No 

 

161 

86 

 

86 (53.4) 

13 (15.1) 

 

6.4 (3.3-12.5) 

 

<0.001 

Traffic accident 

   Yes 

   No 

 

54 

193 

 

12 (22.2) 

87 (45.1) 

 

0.4 (0.2-0.7) 

 

0.004 

Physical violence 

   Yes 

   No 

 

17 

230 

 

1 (5.9) 

98 (42.6) 

 

0.1 (0.01-0.7) 

 

0.006 

History of endocrine disease 

   Yes 

   No 

 

54 

193 

 

29 (53.7) 

70 (36.3) 

 

2.0 (1.1-3.8) 

 

0.032 

History of cardiovascular disease  

   Yes 

   No 

 

191 

56 

 

83 (43.5) 

16 (28.6) 

 

1.9 (1.0-3.7) 

 

0.065 

History of respiratory disease  

   Yes 

   No 

 

4 

243 

 

3 (75.0) 

96 (39.5) 

 

4.6 (0.5-44.8) 

 

0.356 

History of musculoskeletal disease  

   Yes 

   No 

 

 

134 

 

 

62 (46.3) 

 

 

1.8 (1.1-3.0) 

 

 

0.042 
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113 37 (32.7) 

History of neurological disease 

   Yes 

   No 

 

17 

230 

 

10 (58.8) 

89 (38.7) 

 

2.3 (0.8-6.2) 

 

0.169 

History of psychiatric disease  

   Yes 

   No 

 

7 

240 

 

3 (42.9) 

96 (40.0) 

 

1.1 (0.2-5.1) 

 

0.811 

History of neoplastic disease  

   Yes 

   No 

 

3 

244 

 

2 (66.7) 

97 (39.8) 

 

3.0 (0.3-33.9) 

 

0.725 

Traumatic brain injury  

   Yes 

   No 

 

62 

185 

 

20 (32.3) 

79 (42.7) 

 

0.6 (0.4-1.2) 

 

 

0.193 

Femoral neck fracture  

   Yes 

   No 

 

87 

160 

 

67 (77.0) 

32 (20.0) 

 

13.4 (7.1-25.2) 

 

<0.001 

Fracture of tibia and/or fibula 

   Yes 

   No 

 

14 

233 

 

3 (21.4) 

96 (41.2) 

 

0.4 (0.1-1.4) 

 

0.236 

Thoracic trauma   

   Yes 

   No 

 

13 

233 

 

1 (7.7) 

99 (42.3) 

 

0.1 (0.01-0.9) 

 

0.029 

Rachimedular Trauma  

   Yes 

   No 

 

9 

238 

 

2 (22.2) 

97 (40.8) 

 

 

0.4 (0.08-2.0) 

 

 

0.443 

Upper limb fracture  

   Yes 

   No 

 

25 

222 

 

5 (20.0) 

94 (42.3) 

 

 

0.3 (0.1-0.9) 

 

 

0.052 
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Table 5. Independent risk factors for moderate to severe dependency in elderly trauma victims 

90 days after hospital discharge with logistic regression analysis.  

Variable Regression 

coefficient 

OR (95% CI) p-value 

Female gender 0.898 2.5 (1.2-4.9) 0.010 

Age≥80 years 2.024 7.6 (3.5-16.2) <0.0001 

Femoral neck fracture 2.050 7.8 (3.8-15.9) <0.0001 
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Resumo  

Introdução: o aumento na ocorrência de trauma em idosos torna a assistência ao idoso 

hospitalizado um desafio para a equipe de saúde. Diversos fatores de risco estão envolvidos na 

mortalidade desta população. 

Objetivos: analisar os fatores independentes para a ocorrência de óbitos em idosos 

hospitalizados vítimas de causas externas, bem como realizar a análise de sobrevida dos idosos 

com desfecho fatal. 

Método: os participantes foram 282 idosos, com 60 anos ou mais, vítimas de trauma. As 

variáveis independentes preditoras de óbito que mostraram interações (p<0.2) com o desfecho 

foram avaliadas por regressão logística, com modelo para seleção stepwise e odds ratio ajustado 

com intervalos de confiança de 95%. O tempo decorrido da admissão até o óbito intra-hospitalar 

foi analisado pelo método de Kaplan-Meier. Foi utilizado o teste log-rank para comparar 

sobrevida entre idosos com 60-69 anos e ≥ 70 anos, ECG 3- 8 e ≥ 9 pontos, ISS ≤ 25 e ISS > 

25. O nível de significância foi estabelecido em p <0,05. 

Resultados: a análise de regressão logística mostrou que a idade ≥70 anos, ECG entre 3-8 e 

ISS >25 são fatores independentes associados ao óbito nos idosos durante o internamento. A 

análise de Kaplan-Meier mostrou 4% para desfecho fatal com 7 dias, 7,5% com 30 dias e 

aproximadamente 10% com 60 dias de internamento hospitalar. O teste de log-rank mostrou 

que, embora a sobrevida entre idosos de 60-69 anos e ≥70 anos seja semelhante na primeira 

semana de hospitalização, há uma tendência do aumento da mortalidade entre os pacientes mais 

velhos ao longo do tempo. O aumento da mortalidade ao longo do internamento hospitalar 

também foi observada entre os idosos com ECG 3-8 e com ISS > 25.  

Conclusão: idade ≥70 anos, ECG entre 3-8 e ISS >25 são fatores preditivos de desfecho fatal. 

Idosos vítimas de lesões acidentais e traumas permanecem como um desafio para a equipe de 
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saúde. O uso de protocolos de atendimento e medidas de avaliação da gravidade das lesões a 

intervalos regulares podem contribuir para a redução da mortalidade. 

Palavras-Chave: idosos, análise de sobrevida, ferimentos e lesões, hospitalização. 

 

Abstract 

Background: increased occurrence of trauma in the elderly makes the care of the elderly 

hospitalized a challenge for health care workers. Several risk factors are involved in mortality 

for such population. 

Objective: analysis of the independent factors for the occurrence of deaths in hospitalized 

elderly victims of external causes as well as performs survival analysis of the elderly with fatal 

outcome. 

Methods: participants were 282 elderly aged 60 years or more victims of trauma. Independent 

predictors of death that showed interactions of (p<0.2) in outcome were assessed by logistic 

regression with stepwise model for selection and adjusted odds ratios with confidence intervals 

of 95%. The elapsed time of admission to in-hospital death has been analyzed by the Kaplan-

Meier method. The log-rank test was used to compare survival among elderly with 60-69 years 

and ≥ 70 years, ECG 3-8 and ≥ 9, ISS ≤ 25 and ISS > 25. Significance level was set up to p < 

0, 05. 

Results: the logistic regression analysis showed that age ≥ 70 years, GCS between 3-8 and ISS 

> 25 were independent factors associated with death in the elderly during hospitalization. The 

Kaplan-Meier analysis showed 4% for fatal outcome 7 days, 7.5% at 30 days and approximately 

10% after 60 days of hospitalization. The log-rank test showed that, although survival among 

individuals aged 60-69 years and ≥ 70 years is similar in the first week of hospitalization, there 

is a trend of increased mortality among older patients over time. Increased mortality during 

hospital stay was also observed among elderly patients with GCS 3-8 and ISS> 25. 
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Conclusions: age ≥ 70 years, GCS between 3-8 and ISS> 25 points are predictive factors for 

fatal outcome. Elderly victims of accidental injury and trauma remain a challenge for the health 

care team. The use of services and measures for evaluating the severity of lesions at regular 

interval protocols, can contribute to reducing mortality. 

Keywords: elderly, survival analysis, wounds and injuries, hospitalization. 

 

Introdução 

No mundo, as causa externas representam bilhões de dólares que são gastos para o 

tratamento e recuperação da saúde do idoso [1]. No Brasil, no ano de 2011, os custos foram de 

202.719.468,53 milhões de reais, de acordo com dados do Sistema Único de Saúde [2]. Esses 

elevados custos representados apenas pelo internamento e tratamento especializado hospitalar 

da vítima ainda necessitam ser relacionados ao processo de reabilitação do idoso que, 

frequentemente, apresentaram déficits em consequência do trauma, e torna-se um desafio, em 

especial, a manutenção da sua saúde associada à qualidade de vida. 

O envelhecimento populacional gera um crescente número de idosos vítimas de lesões 

que podem apresentar sequelas, incapacidades e aumento na mortalidade[4]. Idosos vítimas de 

traumatismos apresentam duas a cinco vezes maior risco para morte, quando comparado aos 

jovens, não apenas em relação as doenças prévias, mas também em razão da avaliação 

inadequada que sofre nos serviços de urgência, em especial, quando apresentam lesões mais 

graves [1].  

Idosos vítimas de causas externas ainda carecem de estudos que possam favorecer a 

compreensão destes agravos, necessários na promoção de ações preventivas e manutenção da 

qualidade de vida em sociedade. Este estudo tem como objetivo determinar os fatores 

independentes para a ocorrência de óbitos em idosos hospitalizados vítimas de causas externas, 

bem como analisar a sobrevida dos idosos com desfecho fatal.  
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Método 

Desenho do Estudo 

Trata-se de um estudo prospectivo realizado com idosos vítimas de causas externas que 

foram internados em um Hospital público da região nordeste do Brasil, referência para vítimas 

de trauma. Os pacientes foram acompanhados durante todo o internamento hospitalar até o 

desfecho, caracterizado pela óbito ou alta hospitalar. O dados foram coletados de março à junho 

de 2013. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de 

Sergipe sob número 12629713.1.0000.5546. A identidade e os direitos dos participantes foram 

preservados conforme Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério de Saúde do Brasil.  

Critérios de Elegibilidade 

A amostra foi não probabilística, de conveniência, de acordo com a demanda espontânea 

de idosos que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: ser vítima de trauma por causas 

externas, idade igual ou superior a 60 anos, ambos os sexos; ter sido admitida no serviço de 

urgência em até 48 horas após o trauma; estar acompanhado de familiar ou cuidador, para que 

possíveis distúrbios cognitivos, auditivos, visuais ou de fala não prejudicassem a aplicação do 

instrumento da pesquisa; aceitar participar do estudo de maneira voluntária ou por autorização 

de cuidadores ou familiares, em caso de déficit cognitivo e/ou auditivo. Foram excluídos todos 

idosos vítimas de causas externas por eventos cuja intenção é indeterminada, complicações de 

assistência médica e cirúrgica e recusa em participar do estudo. 

A seleção dos eventos considerados como causas externas foi realizada por meio da 

classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS), expressos no manual de Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde/CID-10, que denomina 

como causas externas todos os casos de violência e acidentes, relacionadas ao evento traumático 
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que são resultados de agressões e lesões acidentais como quedas, envenenamentos, 

afogamentos, acidentes de tráfego, acidentes de trabalho, lesões autoprovocadas, homicídios e 

suicídios [3]. 

Cálculo amostral 

Para o cálculo amostral foi utilizado o número total de idosos vítimas de causas externas 

internadas no Estado de Sergipe, nordeste do Brasil, de janeiro à dezembro de 2011, de acordo 

com dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde, levando-se em 

consideração um erro tolerável de 5%. Uma meta foi estabelecida para a seleção de pelo menos 

279 idosos vítimas de causas externas. 

Escala de Coma de Glasgow(ECG) 

Todos os idosos vítimas de causas externas foram avaliados no momento da admissão 

hospitalar pela ECG e foram categorizados em traumatismo grave (ECG 3-8) e traumatismo 

leve-moderado (ECG ≥9).  

Injury Severity Score (ISS) 

A medida da gravidade do trauma foi realizada com o ISS pelo sistema de pontuação do 

Abbreviated Injury Scale (AIS) - update 2008, em todas as lesões identificadas nas regiões 

corpóreas: 1-cabeça ou pescoço; 2-face; 3-tórax; 4-abdome ou conteúdo pélvico; 5-

extremidades ou cintura pélvica e 6-superfície externa. O ISS apresenta variação de 1 a 75 

pontos que indicam a gravidade do trauma, portanto, quanto maior o escore, maior a gravidade 

do trauma e potencial desfecho fatal [9-13]. Foi realizado a transcrição do tipo e detalhamento 

da lesão traumática de acordo com os registros médicos e de enfermagem nos prontuários, ou 

quando não havia registro adequado, por observação direta durante o exame físico, nas 

primeiras 48 horas de internamento. O ISS global foi obtido pela soma dos quadrados dos 

escores AIS de três regiões diferentes do corpo mais gravemente traumatizadas, e, também, por 
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meio de intervalos: trauma leve à moderado quando ISS ≤25 pontos e trauma grave quando ISS 

>25 pontos.  

Análise Estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada com o software BioEstat 5.0. As variáveis 

independentes preditoras de óbito durante o período de hospitalização foram avaliadas 

inicialmente através de regressão logística univariada, a fim de reduzir o número de potenciais 

confundidores. Posteriormente, foi desenvolvido um modelo de regressão logística 

multivariada incorporando as variáveis que mostraram ter interações modestas (p<0.2) com o 

desfecho de interesse. Estas variáveis foram inseridas no modelo usando uma seleção stepwise 

e odds ratio ajustado com intervalos de confiança de 95% foram usados para avaliar os fatores 

associados ao óbito. O tempo decorrido da admissão até o óbito intra-hospitalar foi analisado 

pelo método de sobrevida de Kaplan-Meier. Foi utilizado o teste log-rank para comparar curvas 

de sobrevida entre idosos com 60-69 anos e ≥ 70 anos, ECG 3-8 e ≥ 9, bem como ISS ≤ 25 e 

ISS > 25. O nível de significância foi estabelecido em p <0,05. 

 

Resultados 

Durante o período do estudo foram selecionados 282 idosos vítimas de causas externas, 

com média de idade de 71.4±9.6 anos e tempo médio de internamento hospitalar de 11.9±9.2 

dias. A partir do total de idosos estudados 252 apresentaram evolução para alta hospitalar e 30 

para o óbito. 

A relação entre as características clínicas pesquisadas e a ocorrência de óbito hospitalar 

são apresentadas na tabela 1. A frequência de óbitos foi significativamente maior em idosos ≥ 

70 anos com história de doença cardiovascular, vítimas de TCE, ECG entre 3-8 e ISS > 25 

pontos, com evidência de trauma grave. Os resultados da análise de regressão logística (tabela 
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2) demonstram que a idade ≥ 70 anos, ECG entre 3-8 e ISS > 25 pontos são fatores 

independentes associados ao óbito nos idosos pesquisados. 

A análise de Kaplan-Meier (figura 1) mostra a curva de sobrevida dos idosos, cuja 

mortalidade global foi de 10.6% e demonstra que 4% do desfecho fatal ocorreu na primeira 

semana da admissão hospitalar, 7.5% com 30 dias e aproximadamente 10% com 60 dias.   

O teste de log-rank (figura 2) demonstrou diferenças significativas na sobrevida de 

acordo com a idade, ECG e ISS. Embora a sobrevida entre idosos de 60-69 anos e ≥70 anos 

seja semelhante na primeira semana de hospitalização, há uma tendência do aumento da 

mortalidade entre os pacientes mais velhos ao longo do tempo. Após 60 dias de hospitalização, 

a diferença na sobrevida entre os dois grupos etários aumenta para 10%.  

Em relação à análise de acordo com a ECG, foi observado aumento significativo da 

mortalidade ao longo do tempo em idosos admitidos com escore entre 3-8 pontos. A diferença 

de sobrevida entre os idosos com ECG 3-8 e ≥ 9 pontos é de aproximadamente 25% na primeira 

semana de admissão hospitalar, e, sobe para 60% com 60 dias de hospitalização. A análise de 

Kaplan-Meier e o teste de log-rank demonstraram ainda que, após a primeira semana de 

admissão hospitalar idosos vítimas de trauma com ISS > 25 apresentaram uma sobrevida 12% 

menor do que aqueles com ISS ≤ 25, e, após 60 dias da admissão essa diferença é de 30%.  

 

Discussão 

O estudo buscou determinar os fatores independentes para a ocorrência de óbitos em 

idosos hospitalizados vítimas de causas externas, bem como analisar a sobrevida dos idosos 

com desfecho fatal.  

No que se refere a idade, estes dados assemelham-se a estudos nos quais a sétima década 

de vida apresenta relação com a mortalidade de vítimas de trauma que sofrem lesões e 

complicações relacionadas a co-morbidades [1,14-18]. No presente estudo, os resultados 
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indicaram que idosos acima de 70 anos apresentavam 2.8 vezes mais chance para óbito. A curva 

de sobrevida confirmou o aumento da mortalidade ao longo do tempo de internação hospitalar.  

A redução da mortalidade hospitalar requer que o atendimento de idosos seja realizado 

por equipe interdisciplinar [19]. A longevidade da população, e, a maior exposição ao trauma 

justificam o entendimento de que a hospitalização de idosos vítimas de causas externas é cada 

vez mais frequente, o que torna necessário a capacitação da equipe de saúde para o atendimento 

adequado.  

O tempo de internamento pode variar de acordo com a causa primária que originou o 

agravo ao idoso, bem como com a presença de co-morbidades associadas [7,20]. A média do 

tempo de internamento foi de 11.8±16.2 dias, em razão da variação entre o tempo mínimo de 

um dia e máximo de 93 dias. Idosos ≥70 anos apresentaram 5.5 vezes mais chance para o óbito. 

Na análise da mortalidade, a curva de sobrevida de Kaplan-Meyer mostra que a mortalidade 

aumentou gradualmente a partir da primeira semana até 60 dias de internamento hospitalar, 

demonstrando que idosos permaneceram internados por longo tempo até o desfecho fatal.  

A medida da ECGl é realizada com base em respostas verbal, motora e abertura ocular, 

decorrentes de estímulos auditivos e dolorosos que são realizados nos pacientes. A ECGI é 

capaz de indicar a gravidade da lesão, em especial no trauma contuso, sendo indicada sua 

utilização como fator preditivo para o desfecho fatal [5-8,21]. O uso da ECGl em intervalos 

durante as primeiras 72 horas de TCE contuso pode auxiliar na compreensão do declínio 

cognitivo do idoso, o que contribui para a avaliação e predição de complicações [7]. 

No presente estudo os idosos que apresentaram desfecho fatal, em sua maioria, foram 

classificados com ECG entre 3-8 pontos, o que demonstra a gravidade da lesão traumática. 

Estes idosos apresentavam mais chance para a mortalidade em 25.3 vezes quando comparado 

aos outros escores. A curva de sobrevida mostrou que idosos com escore entre 3-8 apresentam 

menor sobrevida ao longo de 60 dias, com diferença de 60% para os idosos com ECG≥9 pontos. 
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Apesar disto, 10 idosos que apresentavam escore entre 13-15 pontos também apresentaram 

desfecho fatal, o que pode estar relacionado a complicações relacionadas ao trauma ou 

inadequada avaliação da lesão sofrida no momento da admissão hospitalar.  

A queda foi a causa primária em mais de 50% dos idosos que foram a óbito. Estudos 

anteriores consideram que é a principal causa de hospitalização em idosos [14,16,20,22-25], 

pode apresentar lesões variadas decorrentes da exposição ao meio ambiente e ao risco por 

atividade laboral, com alto custo social [26]. O acompanhamento dos idosos em programas 

assistenciais governamentais, pode favorecer a identificação precoce dos riscos ambientais e 

laborais e auxiliar na prevenção da ocorrência de quedas. 

O ISS tem sido utilizado na medida da gravidade do trauma e quando > 25 está 

relacionado a mais riscos para complicações e mortalidade quando comparado a escores 

menores [14]. Os resultados do presente estudo também demosntraram que com ISS > 25 os 

idosos apresentaram seis vezes mais chance para o óbito. A curva de sobrevida de Kaplan-

Meier mostrou que, quando comparado com idosos com ISS ≤ 25 pontos a diferença é de 30%. 

A maior gravidade das lesões contribui para um pior prognóstico dos idosos vítimas de trauma, 

com aumento do sofrimento físico e emocional do paciente e seus familiares. 

A falta de investigação de fatores ambientais domiciliares que pudessem contribuir para 

os acidentes e lesões nos idosos, bem como a ausência de informações nos registros médicos 

sobre o estado geral de saúde antes da ocorrência do trauma, são limitações deste estudo. 

Entretanto, sua força está na investigação dos fatores preditivos e na análise de sobrevida de 

idosos vítimas de trauma que foram acompanhados desde o momento do internamento até o 

desfecho fatal, sem perda de segmento durante a análise.  
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Conclusão 

Conhecer os fatores independentes para a mortalidade em idosos vítimas de causas 

externas pode auxiliar na gestão de cuidados, em medidas de prevenção de lesões acidentais e 

diminuição do desfecho fatal. Este estudo identificou que idade ≥70 anos, ECG entre 3-8 e ISS 

>25 pontos são fatores preditivos de desfecho fatal. 

Idosos vítimas de lesões acidentais e traumas permanecem como um desafio para a 

equipe de saúde. O uso de protocolos de atendimento e medidas de avaliação da gravidade das 

lesões a intervalos regulares podem contribuir para a redução da mortalidade. O crescimento 

populacional sinaliza a necessidade de políticas públicas com ações efetivas para a diminuição 

destes agravos, o pode favorecer o envelhecimento saudável. 
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Tabelas 

Tabela 1. Análise de regressão logística univariada dos fatores associados ao óbito hospitalar 

de idosos vítimas de trauma. 

Variáveis n n de óbitos 

(%) 

OR (95% CI) p 

Gênero 

   Masculino 

   Feminino 

 

132 

150 

 

15 (11.4) 

15 (10.0) 

 

1.2 (0.5-2.5) 

 

0.711 

Idade (anos) 

   60-69 

   ≥70 

 

147 

135 

 

9 (6.1) 

21 (15.6) 

 

 

2.8 (1.2-6.4) 

 

 

0.013 

Queda  

   Sim 

   Não 

 

181 

101 

 

17 (9.3) 

13 (13.1) 

 

0.7 (0.3-1.5) 

 

0.320 

Acidente de tráfego 

   Sim 

   Não 

 

63 

219 

 

9 (14.3) 

21 (9.6) 

 

1.6 (0.7-3.6) 

 

0.290 

Agressão 

   Sim 

   Não 

 

20 

262 

 

3 (15.0) 

27 (10.3) 

 

1.5 (0.4-5.6) 

 

0.515 

História de doença 

endócrina 

   Sim 

   Não 

 

66 

216 

 

11 (16.7) 

19 (8.8) 

 

2.1 (0.9-4.6) 

 

0.074 
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História de doença 

cardiovascular 

   Sim 

   Não 

 

 

225 

57 

 

 

29 (12.9) 

1 (1.8) 

 

 

8.3 (1.1-62.2) 

 

 

0.040 

História de doença 

respiratória 

   Sim 

   Não 

 

7 

275 

 

2 (28.6) 

28 (10.2) 

 

3.5 (0.7-19.0) 

 

0.143 

História de doença 

musculoesquelética 

   Sim 

   Não 

 

 

154 

128 

 

 

16 (10.4) 

14 (10.9) 

 

 

0.9 (0.4-2.0) 

 

 

0.882 

História de doença 

neurológica 

   Sim 

   Não 

 

23 

259 

 

4 (17.4) 

26 (10.1) 

 

1.9 (0.6-6.0) 

 

0.280 

História de doença 

psiquiátrica 

   Sim 

   Não 

 

7 

275 

 

0 (0.0) 

30 (10.9) 

 

0.5 (0.03-9.6) 

 

0.673 

História de doença 

neoplásica 

   Sim 

   Não 

 

3 

279 

 

0 (0.0) 

30 (10.8) 

 

1.2 (0.06-23.2) 

 

0.919 
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Traumatismo 

Cranioencefálico 

   Sim 

   Não 

 

62 

220 

 

19 (23.2) 

11 (5.5) 

 

5.2 (2.3-11.5) 

 

<0.001 

Fratura de colo de fêmur 

   Sim 

   Não 

 

96 

186 

 

6 (6.2) 

24 (24.0) 

 

0.5 (0.2-1.1) 

 

0.093 

Fratura de tíbia e/ou 

fíbula 

   Sim 

   Não 

 

15 

267 

 

1 (6.7) 

29 (11.0) 

 

0.6 (0.08-5.0) 

 

0.663 

Trauma torácico  

   Sim 

   Não 

 

14 

268 

 

1 (7.2) 

 

 

0.6 (0.08-5.0) 

 

0.666 

Traumatismo 

Raquimedular 

   Sim 

   Não 

 

9 

273 

 

0 (0.0) 

30 (11.0) 

 

0.4 (0.02-7.4) 

 

0.554 

Fratura em Membros 

Superiores 

   Sim 

   Não 

 

25 

257 

 

0 (0.0) 

30 (11.7) 

 

0.1 (0.008-2.5) 

 

0.182 

ECGl 

   3-8 

   9-12 

 

23 

30 

 

18 (78.3) 

2 (6.7) 

 

78.8 (24.3-

255.6) 

 

<0.001 

0.576 
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   13-15 229 10 (4.4) 1.6 (0.3-7.5) 

ISS 

   ≤25 

   >25 

 

235 

47 

 

8 (3.4) 

22 (46.8) 

 

 

13.8 (5.8-32.7) 

 

 

<0.001 
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Tabela 2. Fatores independentes associados ao óbito em idosos vítimas de trauma usando 

análise de regressão logística.  

Variável Coeficiente de 

regressão 

OR ajustado 

(95% CI) 

p 

Idade ≥70 anos 1.697 5.5 (1.6-18.5) 0.0065 

ECGl 3-8 3.231 25.3 (5.5-115.8) <0.0001 

ISS >25 1.790 6.0 (1.6-22.4) 0.0078 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curva de sobrevida de Kaplan-Meier para idosos vítimas de trauma durante o período 

de hospitalização.  
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Figura 2. Curvas de sobrevida de acordo com a idade (A), Escala de Coma de Glasgow (B) e  

ISS (C). As curvas de sobrevida foram criadas pelo método de Kaplan-Meier e comparadas 

pelo teste de log-rank.  
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8 CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados apresentados pode concluir que a capacidade funcional do 

idoso, sofre modificações quando comparado o momento do internamento e 90 dias após a alta 

hospitalar. Foi demonstrado modificação com melhora na capacidade funcional para quase 

todas as categorias pesquisadas. Entretanto, para os idosos que permaneceram dependentes de 

cadeira de rodas, mostrou significância mas em relação a piora na capacidade funcional medida 

pelo Índice de Barthel. 

Este estudo identificou que apesar da faixa etária de maior acometimento, por 

causas externas, ser entre 60-64 anos, o déficit funcional apresenta relação de significância 

estatística a partir da sétima década de vida. 

Ademais, existem características sociais importantes, com destaque para idosos 

com moradia de aluguel, aposentados, com escolaridade predominantemente entre 1-4 anos de 

estudo e renda individual menor ou igual a um salário mínimo. A quase totalidade não pratica 

atividade física. O empobrecimento, especificamente desta população, torna o idoso vulnerável 

a riscos potenciais e evitáveis. 

Características clinicas importantes como a presença de co-morbidades associadas, 

em especial as doenças cardiovasculares e doenças musculoesqueléticas devem ser apresentada 

aos gestores públicos, uma vez que, a despeito da existência de programas na atenção primária 

para o controle da Hipertensão arterial, muitos idosos relataram que não realizavam 

acompanhamento médico especializado. 

A gravidade das lesões traumáticas revelou o predomínio da fratura de colo de 

fêmur, com nível de consciência medido como traumatismo leve na grande maioria dos idosos. 

A investigação de fatores preditivos para o desfecho fatal, evidenciou que idosos com gravidade 

medida pelo ISS >25 pontos, ECGl entre 3-8 e idade maior ou igual a 70 anos estão relacionados 

ao desfecho fatal. 

No que se refere a qualidade de vida, foi observado que o Domínio Físico e o 

Domínio Ambiental são os que apresentaram os menores escores pelo Whoqol-bref, o que 

repercute na Participação Social do idoso que após 90 dias demonstra o pior escore. 

Estes resultados revelam a necessidade de aprofundamento dos estudos 

relacionados ao trauma na população geriátrica bem como de medidas preventivas específicas 

para esta população. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trauma em idosos tem sido uma preocupação da atualidade e necessita de estudos 

profundos para o entendimento das características e de seus fatores relacionados. A longevidade 

alcançada pelo idoso indica a necessidade de cuidados específicos, e quando vítima de causas 

externas, evidencia-se aumento na fragilidade, uma vez que podem apresentar desfecho 

desfavorável ou complicações graves que vão interferir na dinâmica do seu cotidiano.  

A capacidade funcional do idoso vítima de trauma, apresenta modificações e podem 

variar de acordo com o tempo decorrido entre o trauma e a reabilitação, em que é observado 

aumento nos custos relacionados com o tratamento hospitalar que é necessário intra hospitalar, 

mas sobretudo, em seu domicílio. A despeito da existência de programas de atendimento na 

atenção básica, muitos idosos são carentes e vivem em estado precário em seus lares, com 

dificuldades reais de deslocamento até o posto de saúde mais próximo, aliado a falta de 

compreensão sobre a importância do acompanhamento da equipe de saúde, após a alta 

hospitalar, o que pode aumentar a fragilidade em sua funcionalidade e qualidade de vida.  

O conceito amplo de qualidade de vida relacionado a condições clinicas, 

funcionamento físico, cognitivo, bem estar mental e psicológico e participação social, associado 

a percepção de satisfação com a vida, bem como a ausência de um consenso entre os diversos 

autores pesquisados, torna um desafio o estudo em idosos. 

Neste estudo, foi identificado a ausência do uso de protocolos de atendimento 

específicos para a população idosa vítima de trauma, bem como a ausência do uso de 

instrumentos de medida da capacidade funcional e da gravidade do trauma. Os registros nos 

prontuários demonstraram que apenas a medida do nível de consciência pela Escala de Coma 

de Glasgow era realizada pelo médico, no momento do internamento. Tal fato demonstra uma 

dicotomia entre a necessidade do cuidar e a assistência, em especial para a enfermagem, que 

poderia estar utilizando instrumentos que viabilizassem a melhoria da qualidade da assistência 

de enfermagem em setores de urgência e denota a necessidade de repensar a prática realizada. 

O acompanhamento das consequências do trauma, bem como a manutenção da 

capacidade funcional pode traduzir a possibilidade em manter o idosos ocupado com tarefas 

laborais e de lazer em idades mais avançadas, com inserção em atividades sociais que podem 

tornar a sua qualidade de vida mais adequada. Espera-se que este estudo auxilie no 

planejamento de ações para o idoso, relacionadas a proteção específica, intervenção precoce e 

adequada para a prevenção destes agravos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Termo de Confidencialidade 
 

Universidade Federal de Sergipe 

Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde 

Doutorado em Ciências da Saúde 

I–Dados sobre a pesquisa científica 

Título: Funcionalidade e qualidade de vida em idosos vítimas de trauma  

Pesquisadora: Mariangela da Silva Nunes 

Orientadora: Profa. Drª. Edilene Curvelo Hora 

II–Termo de Confidencialidade 

Estamos realizando uma pesquisa que tem como objetivo geral avaliar a capacidade funcional 

e a qualidade de vida em idosos vítimas de trauma. Apresenta como objetivos específicos: 

Caracterizar os idosos vítimas de trauma quanto sexo, idade, fatores de risco relacionados, 

doenças pré-existentes, mecanismo do trauma e gravidade da lesão; Determinar alterações na 

capacidade funcional de idosos hospitalizados pós-trauma em dois momentos: durante a 

internação e 90 dias após a alta hospitalar; Avaliar alterações na qualidade de vida dos idosos 

hospitalizados pós-trauma em dois momentos: durante a internação e 90 dias após a alta 

hospitalar. O estudo não oferece qualquer risco, desconforto e despesas financeiras a vossa 

senhoria. Será ainda realizado visita domiciliar ao idoso para a avaliação da independência 

funcional e qualidade de vida pós-trauma. Os resultados do estudo serão importantes para 

determinar a repercussão deste evento na independência funcional e qualidade de vida dos 

idosos pós-trauma. As informações obtidas serão confidenciais e utilizadas apenas com 

propósito científico, conforme recomenda a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS). Os resultados serão publicados com garantia de anonimato dos sujeitos da 

pesquisa. O Senhor poderá ter acesso a qualquer tempo aos dados da pesquisa, eliminando 

possíveis dúvidas. 

III – Informações dos nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo 

acompanhamento da pesquisa. 

1. Mariangela da Silva Nunes. Enfermeira. Mestre em Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de Sergipe. Professora Assistente I da Universidade Federal de Sergipe, Campus 

Antônio Garcia Filho, Núcleo de Enfermagem. Rua Padre Álvares Pitangueira, 248. Centro. 

Lagarto-SE, Brasil. CEP.: 49400-000. Telefone: (79)8828-3745. 

2. Edilene Curvelo Hora. Profª Drª do Departamento de Enfermagem da Universidade 

Federal de Sergipe. Rua Cláudio Batista, SN - Bairro: Sanatório. Aracaju/Se. Telefones 

(79)2105-1812 (comercial). 

IV– Consentimento pós-esclarecido 

Declaro que após convenientemente esclarecido (a) pela pesquisadora, e, tendo entendido o 

que me foi explicado, consinto o acesso aos prontuários para a referida pesquisa. 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Universidade Federal de Sergipe 

Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde 

Doutorado em Ciências da Saúde 

I–Dados sobre a pesquisa científica 

Título: Funcionalidade e qualidade de vida em idosos vítimas de trauma  

Pesquisadora: Mariangela da Silva Nunes 

Orientadora: Profa. Drª. Edilene Curvelo Hora 

II – Termo de Consentimento 

Estamos realizando uma pesquisa que tem como objetivo geral avaliar a capacidade funcional 

e a qualidade de vida em idosos vítimas de trauma. O estudo não oferece qualquer risco, 

desconforto ou despesas financeiras para o senhor (a). Será ainda realizado visita domiciliar 

ao senhor (a) para a avaliação da independência funcional e da sua qualidade de vida 60 dias 

após a alta hospitalar. Este estudo será realizado por meio de entrevista e análise do 

prontuário, o qual não oferece qualquer risco, desconforto e despesas financeiras o senhor (a) 

ou sua família. Os resultados do estudo serão importantes para o comprometimento na 

independência funcional e na qualidade de vida em idosos pós-trauma por causas externas. 

Acredita-se que os resultados obtidos nessa pesquisa possam trazer como benefícios dados 

que forneçam subsídios na melhoria da assistência de saúde ao idoso vítima de trauma. As 

informações obtidas serão confidenciais e utilizadas apenas com propósito científico, 

conforme recomenda a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Os 

resultados serão publicados em artigos científicos e com garantia do seu anonimato. O senhor 

(a) poderá ter acesso, a qualquer tempo, aos dados da pesquisa, eliminando possíveis dúvidas, 

bem como tem a liberdade de desistir a qualquer momento, deixando de participar da 

pesquisa, sem qualquer prejuízo, nem alteração no seu tratamento. Garantimos que os 

resultados só serão utilizados para fins científicos, com o seu anonimato e agradecemos a sua 

colaboração espontânea. 

III – Informações dos nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo acompanhamento 

da pesquisa. 

1. Mariangela da Silva Nunes. Enfermeira. Mestre em Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de Sergipe. Professora Assistente I da Universidade Federal de Sergipe, Campus 

Antônio Garcia Filho, Núcleo de Enfermagem. Rua Padre Álvares Pitangueira, 248. Centro. 

Lagarto-SE, Brasil. CEP.: 49400-000. Telefone: (79)8828-3745. 

2. Edilene Curvelo Hora. Profª Drª do Departamento de Enfermagem da Universidade 

Federal de Sergipe. Rua Cláudio Batista, SN - Bairro: Sanatório. Aracaju/Se. Telefones 

(79)2105-1812 (comercial). 

IV – Consentimento pós-esclarecido 

Declaro que, após convenientemente esclarecido (a) pela pesquisadora, e, tendo entendido o 

que me foi explicado, consinto a referida pesquisa. 

 

Aracaju/Se, ______ de _________________ de 2013 

 

____________________________                                  _______________________ 

Assinatura da vítima ou responsável                                  Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE C - Formulário de Levantamento de Dados  

 

Universidade Federal de Sergipe 

Núcleo de Pós Graduação em Medicina 

Doutorado em Ciências da Saúde 

I–Dados sobre a pesquisa científica 

Título: Funcionalidade e qualidade de vida em idosos vítimas de trauma  

Pesquisadora: Mariangela da Silva Nunes 

Orientadora: Profa. Drª. Edilene Curvelo Hora 
 
Parte I – Dados sócio demográficos 

Nº do prontuário: __________________________         Nº da FAE/BE: _________________________ 

Data do trauma: ___Mês:_____________Ano:_____ 

Data da internação: ___Mês:__________Ano:_____                              Hora: __________ 

Local do acidente: (1) domicilio      (2)via pública           (9) outros 

Dia da semana: (1) dom   (2)seg    (3)ter    (4)quar  (5)quin   (6) sex   (7)sáb    

Turno: (1) manhã   (2)tarde  (3) noite 

Nome: 

CPF: _____________________________________Documento: ______________________ 

DN:___/___/_____     Idade:________anos                            Sexo: (1) Feminino          (2) Masculino 

Faixa Etária:  

(1)60-64anos       (2)65-69anos      (3)70-74anos      (4)75-79anos       (5)80-84 anos    (6)85 anos e mais 

 
Estado civil:  (1) solteiro  (2) casado  (3) viúvo  (4) união estável  (5) divorciado  (9) outros; ________ 

Endereço: __________________________________________________________________________ 

Bairro:__________________________ 

Ponto de referência: 

Município/Estado: (1)SE, (2)BA, (3)PE, (4)AL (9)Outros      

Fone fixo: (   )_________________________Fone cel: (   )_____________________________ 

Escolaridade: ____anos de estudo / Moradia: (1) aluguel   (2) própria   (3) cedida   (9) outros: ________ 

Tipo de moradia: (1) alvenaria     (2) madeira    (3) barro         (9) outros: _________________ 

Estrutura de localização da moradia:  

(1) térrea     (2) sobrado   (3)apartº sem elevador    (4) apartº com elevador 

Composição familiar: (1) uma geração    (2) duas gerações    (3) três gerações    (4) cuidador 

Renda individual: 

(1)=menos de 1 salário mín, (2)=1-3 salários mín, (3)=4-6salários mín, (4)=mais de 6 salários mín 

Renda familiar: 

(1)=menos de 1 salário mín, (2)=1-3 salários mín, (3)=4-6salários mín, (4)=mais de 6 salários mín 

Aposentado; (1) sim  (2) não               Uso de bebida alcoólica no momento do trauma: (1) sim   (2) não 
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Antes do acidente praticava atividade física: (1) sim                                (2) não   

Pratica alguma dessas atividades como lazer? (1) sim                             (2) não 

Se Sim, qual? Ir à Igreja: (1) sim  (2)não /  Visita a parentes: (1)sim  (2)não   / Assiste à TV / Rádio: (1)sim  (2)não  

/ Jogos (tipo cartas, dominó, dama): ((1) sim   (2) não / Esporte (tênis, pingue-pongue, futebol): (1) sim   (2) não / 

Dança, bailes: (1) sim   (2) não /  Participa de grupos da 3ª. Idade: (1) sim   (2) não   /   Faz caminhadas: (1) sim   

(2) não   /  (9) Outra atividade: _____________ 

Respondente:(1) cuidador  (2) idoso (3) ambos (4) outra pessoa  __________  

Se o respondente não é o idoso:  Nome do Respondente: ____________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________ 

Bairro:____________________________Município/Estado:___________________________________ 

Telefone fixo: (     )________________________Telefone cel: (      )_________________________  

Parte II – Dados relacionados ao trauma 

Mecanismo do Trauma:  

(1) Queda no domicílio (2 ) Queda em local público   (3) Atropelamento    (4)Acidente automobilístico (5)   Acidente 

motociclístico               (6)Agressão física                          (7)FAF                    (8) FAB   

(9) Queimadura                             (10)Outros:__________ 

Em casos de acidente de transporte, o idoso era o condutor do veículo? (1) sim   (2) não   (9) não se aplica 

Unidades onde esteve internado: (1)PS     (2)UTI          (3)CC          (4) Alas   

Tempo de permanência hospitalar:_________(dias)      Data da alta: Data do óbito: 

Patologias preexistentes: (1) endócrina ____________________ (2) cardiovasculares:______________ (3) 

respiratórias: ______________(4) musculoesqueléticas:____________ (5) neurológicas: _________ (6) 

psiquiátricas: _______________   (7) neoplasias: __________________(9) Outras:_____________ 

Parte III- Descrição das Lesões e Cálculo da Gravidade do Trauma1 

Região Corpórea Lesão Código  

AIS 

Gravidade 

da lesão 

Cabeça ou pescoço    

Face    

Tórax     

Abdome ou conteúdo 

pélvico 
   

Extremidades ou cintura 

pélvica 

   

Superfície externa    

Escore ISS= [(         )2 +(         )2 + (        )2]=   

 

Escala de Coma de Glasgow:______ (AO=_________MRM=____________MRV=_______) 

 

                                                             
1 Association for the Advancement of Automotive Medice - AAAM. Abbreviated Injury Scale (AIS) 2005: Update 2008. 
Barrington, Illions (EUA); 2008. 
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ANEXO B – Índice Modificado de Barthel1

Universidade Federal de Sergipe
Núcleo de Pós Graduação em Medicina
Doutorado em Ciências da Saúde
I–Dados sobre a pesquisa científica
Título: Funcionalidade e qualidade de vida em idosos vítimas de trauma
Pesquisadora: Mariangela da Silva Nunes
Orientadora: Profa. Drª. Edilene Curvelo Hora

Nome: __________________________________________D.N___/___/_____ Idade:______________HD: ___________________________Data:____/____/_____

Índice Modificado de Barthel
ITEM Incapaz de realizar a

tarefa
A

Requer ajuda substancial
B

Requer ajuda moderada
C

Requer ajuda mínima
D

Totalmente independente
E

CATEGORIA 1:

Higiene Pessoal

0= O paciente e incapaz de
realizar higiene pessoal
sendo dependente em
todos os aspectos.

1= Paciente necessita de
assistência em todos os
passos da higiene pessoal.

3= Alguma assistência e
necessária em um ou mais
passos da higiene pessoal

4= Paciente e capaz de
conduzir a própria higiene,
mas requer mínima
assistência antes e/ou
depois da tarefa

5= Paciente pode lavar as mãos
e face, limpar os dentes e
barbear, pentear ou maquiar-se.

CATEGORIA 2:

Banho

0= Totalmente dependente
para banhar-se

1= Requer assistência em
todos os aspectos do banho

3= Requer assistência para
transferir-se, lavar-se e/ou
secar-se; incluindo a
inabilidade em completar a
tarefa pela condição ou
doença.

4= Requer supervisão por
segurança no ajuste da
temperatura da água ou na
transferência.

5= O paciente deve ser capaz
de realizar todas as etapas do
banho, mesmo que necessite de
equipamentos, mas não
necessita que alguém esteja
presente

CATEGORIA 3:

Alimentação

0= Dependente em todos
os aspectos e necessita ser
alimentado.

2= Pode manipular os
utensílios para comer,
usualmente a colher, porém
necessita de assistência
constante durante a refeição

5= Capaz de comer com
supervisão. Requer
assistência em tarefas
associadas, como colocar
leite e açúcar no chá,
adicionar sal e pimenta,

8= Independência para se
alimentar um prato
previamente montado,
sendo a assistência
necessária para, por
exemplo, cortar carne,

10= O paciente pode se
alimentar de um prato ou
bandeja quando alguém coloca
os alimentos ao seu alcance.
Mesmo tendo necessidade de
algum equipamento de apoio, é

1 Adaptado de Shah S, Vanclay F, Cooper B. Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol, 1989; v 42: 703-9
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passar manteiga, virar o
prato ou montar a mesa

abrir uma garrafa ou um
frasco. Não é necessária a
presença de outra pessoa.

capaz de cortar carne, serve-se
de temperos, passar manteiga,
etc.

CATEGORIA 4:

Toalete

0= Totalmente dependente
no uso vaso sanitário.

2= Necessita de assistência
no uso do vaso sanitário

5= Pode necessitar de
assistência para se despir ou
vestir, para transferir-se para
o vaso sanitário ou para
lavar as mãos

8= Por razões de
segurança, pode necessitar
de supervisão no uso do
sanitário. Um penico pode
ser usado a noite, mas será
necessária assistência para
seu esvaziamento ou
limpeza.

10= O paciente é capaz de se
dirigir e sair do sanitário,
vestir-se ou despir-se, cuida-se
para não se sujar e pode utilizar
papel higiênico sem
necessidade de ajuda. Caso
necessário, ele pode utilizar
uma comadre ou penico, mas
deve ser capaz de os esvaziar e
limpar.

CATEGORIA 5:

Subir Escadas

0= O paciente é incapaz de
subir escadas

2= Requer assistência em
todos os aspectos
relacionados a subir escadas,
incluindo assistência com os
dispositivos auxiliares.

5= O paciente é capaz de
subir e descer, porém não
consegue carregar os
dispositivos, necessitando
de supervisão e assistência.

8= Geralmente, não
necessita de assistência.
Em alguns momentos,
requer supervisão por
segurança.

10= O paciente é capaz de subir
e descer, com segurança, um
lance de escadas sem
supervisão ou assistência
mesmo quando utiliza os
dispositivos.

CATEGORIA 6:

Vestuário

0= O paciente é
dependente em todos os
aspectos do vestir e
incapaz de participar das
atividades.

2= O paciente é capaz de ter
algum grau de participação,
mas é dependente em todos
os aspectos relacionados ao
vestuário

5= Necessita assistência
para se vestir ou se despir.

8= Necessita assistência
mínima para abotoar,
prender o soutien, fechar o
zipper, amarrar sapatos,
etc.

10= O paciente é capaz de
vestir-se, despir-se, amarrar os
sapatos, abotoar e colocar um
colete ou órtese, caso eles
sejam prescritos

CATEGORIA 7:

Controle Esfincteriano
(Bexiga)

0= O paciente apresenta
incontinência urinária

2= O paciente necessita de
auxílio para assumir a
posição apropriada e para
fazer as manobras de
esvaziamento

5= O paciente pode assumir
a posição apropriada, mas
não consegue realizar as
manobras de esvaziamento
ou limpar-se sem assistência
e tem frequentes acidentes.
Requer assistência com as
fraldas e outros cuidados

8= O paciente pode
necessitar de supervisão e
tem acidentes ocasionais.

10= O paciente tem controle
urinário, sem acidentes.

CATEGORIA 8:

Controle Esfincteriano
(Intestino)

0= O paciente não tem
controle de esfíncteres ou
utiliza o cateterismo

2= O paciente tem
incontinência, mas é capaz
de assistir na aplicação de
auxílios externos ou internos

5= O paciente fica
geralmente seco ao dia,
porém não à noite e
necessita dos equipamentos
para o esvaziamento

8= O paciente geralmente
fica seco durante o dia e a
noite, porém tem acidentes
ocasionais ou necessita de
assistência com os
equipamentos de
esvaziamento

10= O paciente tem controle de
esfíncteres durante o dia e a
noite e/ou é independente para
realizar o esvaziamento. Pode
usar supositório quando
necessário
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CATEGORIA 9:
OBS: Não pontue esta

categoria caso o paciente
utilize cadeira de rodas

Deambulação

0= Totalmente dependente
para deambular.

3= Necessita da presença
constante de uma ou mais
pessoas durante a
deambulação

8= Requer assistência de
uma pessoa para alcançar ou
manipular os dispositivos
auxiliares

12= O paciente é
independente para
deambular, porém
necessita de auxílio para
andar 50 metros ou
supervisão em situações
perigosas

15= O paciente é capaz de
colocar os braces, assumir a
posição ortostática, sentar e
colocar os equipamentos na
posição para o uso. O paciente
pode ser capaz de usar todos os
tipos de dispositivos e andar 50
metros sem auxilio ou
supervisão

CATEGORIA 9
OBS: Não se aplica aos

pacientes que deambulam.

Ou Cadeiras De Rodas

0= Dependente para
conduzir a cadeira de
rodas

1= O paciente consegue
conduzi-la em pequenas
distâncias ou em superfícies
lisas, porém necessita de
auxílio em todos os aspecto.

3= Necessita da presença
constante de uma pessoa e
requer assistência para
manipular a cadeira e
transferir-se.

4= O paciente consegue
conduzir a cadeira por um
tempo razoável e em solos
regulares. Requer mínima
assistência em espaços
apertados.

5= Paciente é independente em
todas as etapas relacionadas a
cadeira de rodas (manipulação
de equipamentos, condução por
longo percursos e
transferências).

CATEGORIA 10

Transferência
Cadeira/Cama

0= Incapaz de participar
da transferência. São
necessárias duas pessoas
para transferir o paciente
com ou sem auxílio
mecânico

3= Capaz de participar,
porém necessita de máxima
assistência de outra pessoa
em todos os aspectos da
transferência.

8= Requer assistência de
oura pessoa para transferir-
se.

12= Requer a presença de
outra pessoa,
supervisionando, como
medida de segurança.

15= O paciente pode, com
segurança, aproximar-se da
cama com a cadeira de rodas,
freiar, retirar o apoio dos pés,
mover-se para a cama, deitar,
sentar ao lado da cama, mudar
a cadeira de rodas de posição, e
voltar novamente para cadeia
com segurança. O paciente
deve ser independente em todas
as fases da transferência.

Total 100
Interpretação dos Resultados 75 a 51 pontos = dependência moderada

100 pontos = totalmente independente 50 a 26 pontos = dependência severa
99 a 76 pontos = dependência leve ≤ 25 pontos = dependência total
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ANEXO C - Questionário de Qualidade de Vida - WHOQOL – bref2

Universidade Federal de Sergipe
Núcleo de Pós Graduação em Medicina
Doutorado em Ciências da Saúde
I–Dados sobre a pesquisa científica
Título: Funcionalidade e qualidade de vida em idosos vítimas de trauma
Pesquisadora: Mariangela da Silva Nunes
Orientadora: Profa. Drª. Edilene Curvelo Hora
Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem certeza sobre que
resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por favor, tenha em mente seus valores,
aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas,
uma questão poderia ser:
Q.1 Como você avaliaria sua qualidade de vida? Muito ruim (1) Ruim (2) Nem ruim nem boa (3) Boa (4) Muito boa (5)

Q.2 Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? Muito Insatisfeito
(1)

Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem
insatisfeito (3)

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas.
Q.3* Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que
você precisa?

Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)

Q.4* O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida
diária?

Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)

Q.5 O quanto você aproveita a vida? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)
Q.6 Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)

Q.7 O quanto você consegue se concentrar? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)
Q.8 Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)
Q.9 Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)
As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas.
Q.10 Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? Nada(1) Muito pouco(2) Médio(3) Muito(4) Completamente(5)
Q.11 Você é capaz de aceitar sua aparência física? Nada(1) Muito pouco(2) Médio(3) Muito(4) Completamente(5)
Q.12 Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? Nada(1) Muito pouco(2) Médio(3) Muito(4) Completamente(5)
Q.13 Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu dia-a-dia? Nada(1) Muito pouco(2) Médio(3) Muito(4) Completamente(5)

2 Adaptado de Chachamovich E. Qualidade de vida em idosos: desenvolvimento e aplicação do módulo WHOQOL-OLD e teste do desempenho do instrumento WHOQOL-BREF em uma amostra de brasileiros idosos
[Dissertação]. Porto Alegre (RS): Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2005.
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Q.14 Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer? Nada(1) Muito pouco(2) Médio(3) Muito(4) Completamente(5)

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas.
Q.15 Quão bem você é capaz de se locomover? Muito ruim (1) Ruim (2) Nem ruim nem bom (3) Bom (4) Muito bom (5)

Q.16 Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? Muito Insatisfeito
(1)

Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem
insatisfeito (3)

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

Q.17 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as atividades
do seu dia-a-dia?

Muito Insatisfeito
(1)

Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem
insatisfeito (3)

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

Q.18 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho? Muito Insatisfeito
(1)

Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem
insatisfeito (3)

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

Q.19 Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? Muito Insatisfeito
(1)

Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem
insatisfeito (3)

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

Q.20 Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes,
conhecidos, colegas)?

Muito Insatisfeito
(1)

Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem
insatisfeito (3)

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

Q.21 Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? Muito Insatisfeito
(1)

Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem
insatisfeito (3)

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

Q.22 Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos? Muito Insatisfeito
(1)

Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem
insatisfeito (3)

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

Q.23 Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora? Muito Insatisfeito
(1)

Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem
insatisfeito (3)

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

Q.24 Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde? Muito Insatisfeito
(1)

Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem
insatisfeito (3)

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

Q. 25 Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte? Muito Insatisfeito
(1)

Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem
insatisfeito (3)

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

A questão seguinte refere-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas nas últimas duas semanas.

Q.26 Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como mau humor,
desespero, ansiedade, depressão?

Nunca (1) Algumas
vezes (2)

Frequentemente (3) Muito Frequentemente
(4)

Sempre (5)

OBS: Módulo WHOQOL-Bref é constituído de 26 perguntas (sendo a pergunta número 1e 2 sobre a qualidade de vida geral), as respostas seguem uma escala de Likert (de 1 a 5), quanto maior a
pontuação melhor a qualidade de vida). Fora essas duas questões (1 e 2), o instrumento tem 24 facetas as quais compõem 4 domínios que são: “Físico” (F), “Psicológico” (P), “Relações Sociais”
(RS), “Meio Ambiente” (MA).
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ANEXO D - Questionário de Qualidade de Vida no Idoso - WHOQOL – old3

Universidade Federal de Sergipe
Núcleo de Pós Graduação em Medicina
Doutorado em Ciências da Saúde
I–Dados sobre a pesquisa científica
Título: Funcionalidade e qualidade de vida em idosos vítimas de trauma
Pesquisadora: Mariangela da Silva Nunes
Orientadora: Profa. Drª. Edilene Curvelo Hora
Por favor, tenha em mente os seus valores, esperanças, prazeres e preocupações. Pedimos que pense na sua vida nas duas últimas semanas.
As seguintes questões perguntam sobre o quanto você tem tido certos sentimentos nas últimas duas semanas.
Q.1* Até que ponto as perdas nos seus sentidos (por exemplo, audição, visão,
paladar, olfato, tato), afetam a sua vida diária?

Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)

Q.2* Até que ponto a perda de, por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato,
afeta a sua capacidade de participar em atividades?

Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)

Q.3 Quanta liberdade você tem de tomar as suas próprias decisões? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)
Q.4 Até que ponto você sente que controla o seu futuro? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)
Q.5 O quanto você sente que as pessoas ao seu redor respeitam a sua liberdade? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)

Q.6* Quão preocupado você está com a maneira pela qual irá morrer? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)

Q.7* O quanto você tem medo de não poder controlar a sua morte? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)
Q.8* O quanto você tem medo de morrer? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)
Q.9* O quanto você teme sofrer dor antes de morrer? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)
As seguintes questões perguntam sobre quão completamente você fez ou se sentiu apto a fazer algumas coisas nas duas últimas semanas.
Q.10* Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição,
visão, paladar, olfato, tato) afeta a sua capacidade de interagir com outras
pessoas?

Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)

Q.11 Até que ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de fazer? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)

Q.12 Até que ponto você está satisfeito com as suas oportunidades para continuar
alcançando outras realizações na sua vida?

Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)

Q.13 O quanto você sente que recebeu o reconhecimento que merece na sua vida? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)

3 Adaptado de Chachamovich E. Qualidade de vida em idosos: desenvolvimento e aplicação do módulo WHOQOL-OLD e teste do desempenho do instrumento WHOQOL-BREF em uma amostra de brasileiros idosos
[Dissertação]. Porto Alegre (RS): Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2005.
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Q.14 Até que ponto você sente que tem o suficiente para fazer em cada dia? Nada(1) Muito pouco(2) Mais ou menos(3) Bastante(4) Extremamente(5)
As seguintes questões pedem a você que diga o quanto você se sentiu satisfeito, feliz ou bem sobre vários aspectos de sua vida nas duas últimas semanas.
Q.15 Quão satisfeito você está com aquilo que alcançou na sua vida? Muito

Insatisfeito (1)
Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem

insatisfeito (3)
Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

Q.16 Quão satisfeito você está com a maneira com a qual você usa o seu tempo? Muito
Insatisfeito (1)

Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem
insatisfeito (3)

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

Q.17 Quão satisfeito você está com o seu nível de atividade? Muito
Insatisfeito (1)

Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem
insatisfeito (3)

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

Q.18 Quão satisfeito você está com as oportunidades que você tem para participar
de atividades da comunidade?

Muito
Insatisfeito (1)

Insatisfeito (2) Nem satisfeito nem
insatisfeito (3)

Satisfeito (4) Muito satisfeito (5)

Q.19 Quão feliz você está com as coisas que você pode esperar daqui para frente? Muito
Infeliz(1)

Infeliz(2) Nem feliz nem
infeliz(3)

Feliz(4) Muito feliz(5)

Q.20 Como você avaliaria o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo,
audição, visão, paladar, olfato, tato)?

Muito ruim (1) Ruim (2) Nem ruim nem boa (3) Boa (4) Muito boa (5)

As seguintes questões se referem a qualquer relacionamento íntimo que você possa ter. Por favor, considere estas questões em relação a um companheiro ou uma pessoa próxima com a qual você
pode compartilhar (dividir) sua intimidade mais do que com qualquer outra pessoa em sua vida.
Q.21 Até que ponto você tem um sentimento de companheirismo em sua vida? Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos(3) Bastante (4) Extremamente (5)
Q.22 Até que ponto você sente amor em sua vida? Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos(3) Bastante (4) Extremamente (5)
Q.23 Até que ponto você tem oportunidades para amar? Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos(3) Bastante (4) Extremamente (5)
Q.24 Até que ponto você tem oportunidades para ser amado? Nada (1) Muito pouco (2) Mais ou menos(3) Bastante (4) Extremamente (5)

OBS: Módulo WHOQOL-OLD é constituído de 24 perguntas e suas respostas seguem uma escala de Likert (de 1 a 5) atribuídos a seis facetas, que são: “Funcionamento do Sensório” (FS),
“Autonomia” (AUT), “Atividades Passadas, Presentes e Futuras” (PPF), “Participação Social” (PSO), “Morte e Morrer” (MEM) e “Intimidade” (INT). Cada uma das facetas possui 4 perguntas;
podendo as respostas oscilar de 4 a 20.


