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RESUMO 
 

Estudo de caráter exploratório e descritivo, de abordagem quantitativa, realizado num hospital 

de urgência hospitalar referência em traumatologia, em Natal/RN, com o objetivo de 

identificar o conhecimento do enfermeiro a respeito da ECGl para avaliação do nível de 

consciência e do processo de cuidar na fase pré-hospitalar e hospitalar às vítimas de TCE. A 

população constou de 44 enfermeiros e os dados foram coletados entre abril e maio de 2010. 

Os resultados mostram que, 35 (79,5%) dos enfermeiros eram do sexo feminino; 17 (38,64%) 

estavam na faixa etária entre 24 a 30 anos e 12 (27,27%) entre 51 a 60 anos; 25(56,82%) 

solteiros, 30 (68,18%) católicos e 25 (56,82%) sem filhos; 40 (90,90%) eram formados por 

instituições públicas, 18 (40,92%) tinham tempo de serviço na enfermagem acima de 21 anos 

e 14 (31,82%) até quatro anos; 18 (40,91%) estavam alocados nas UTIs e 13 (29,55%) 

atuavam em mais de um setor e 20 (65,90%) possuíam especialização. Dos que estavam mais 

especializados, 18 (40,92%) tinham tempo de serviço até quatro anos e 08 (34,48%) acima de 

21 anos. Todos relataram ter prestado assistência às vítimas de TCE e 36 (81,82%) sentiam-se 

preparados; 35 (46,67%) adquiriram essas informações na prática e apenas 8 (10,67%) na 

graduação. Em relação a opinião dos pesquisados sobre os empecilhos que dificultam esta 

assistência, 23 (23,01%) relataram déficit de recursos humanos e 19 (20,65%) despreparo da 

equipe de enfermagem, estrutura física inadequada e recursos materiais precários. Como 

propostas de solução para os problemas, 26 (47,27%) sugeriram reforma na gestão e 13 

(23,63%) referiram educação continuada. Em relação a ECGl, 40 (90,1%) afirmaram 

conhecê-la, 33 (82,50%) a utilizavam, 32 (80%) conheciam sua finalidade, 25 (62,5%) 

acertaram os indicadores fisiológicos e 36 (90%) classificaram corretamente a gravidade do 

TCE. Dos enfermeiros que utilizam a ECGl, 23 (92%) conheciam seus indicadores e 

classificação e 20 (60,61%) utilizavam uma vez por plantão. Em relação às dificuldades no 

manejo da ECGl, 11 (21,58%) não tinham nenhum problema; 10 (19,60%) citaram a falta de 

tempo e com o mesmo percentual responderam interpretação da resposta verbal nos pacientes 

intubados. Quanto ao conhecimento dos enfermeiros na descrição do processo de cuidar, 31 

(70,45%) das respostas da fase pré e 35 (79,55%) da hospitalar não possuíam etapas 

importantes, sendo consideradas como incorretas.  Quanto à afirmativa dos enfermeiros em 

estar, e realmente estar preparados para esta assistência, detectamos que daqueles que 

disseram estar preparados, apenas 12 (33,33%) acertaram todos os passos do atendimento pré 

hospitalar e 6 (16,67%) no atendimento hospitalar. Concluímos que diante dos resultados 

obtidos, os enfermeiros conhecem a ECGl, no entanto, necessitam de capacitação para sua 

melhor compreensão e utilização. Quanto ao conhecimento do processo de cuidar aos 

pacientes com TCE, é necessário modificar urgente esta realidade, especialmente na atenção 

às ações desenvolvidas pelo enfermeiro no âmbito hospitalar, onde as consequências das 

lesões secundárias, muitas delas evitadas com diagnóstico precoce e intervenções imediatas, 

podem acarretar incapacidades permanentes e prejudicar a qualidade de vida desses 

indivíduos.  

 

Palavras-chave: Enfermagem. Traumatismos craniocerebrais. Conhecimento. Cuidados de 

Enfermagem.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a evolução da humanidade vem sendo acompanhada por grandes 

transformações e avanços tecnológicos, especialmente nas indústrias automobilísticas, 

geradoras de mudanças sociais e urbanas (ANJOS et al., 2007). 

No entanto, embora pareça paradoxal, o avanço do conhecimento científico na área 

tecnológica ocasionou a explosão demográfica e o crescimento desordenado nos grandes 

centros urbanos, o que, sem a disposição de infraestrutura adequada, acabou por gerar uma 

série de complicações para a sociedade (MELLO JORGE; LAURENTI, 1997).  

A qualidade de vida insatisfatória do cidadão brasileiro e todos os fenômenos 

complexos que envolvem a magnitude do problema, assim como a imprudência dos dias 

atuais têm relevada importância no impacto gerado na sociedade, pelo aumento das mortes 

ditas violentas (ANJOS et al., 2007; JACINTO, 2006; MELO; OLIVEIRA FILHO; SILVA; 

MOREIRA JÚNIOR; 2005). 

Nesse sentido, nos últimos anos, o crescente aumento das causas externas (CEs), nas 

quais incluem os acidentes e violências, tem chamado a atenção da saúde pública para o 

desenvolvimento de estudos nessa área, sobretudo por serem caracterizados como eventos 

súbitos e inesperados, acometendo principalmente a população jovem. Eles são responsáveis 

por parte substancial da morbimortalidade em geral, com elevado e considerável custo 

socioeconômico (MELLO-JORGE; LAURENTI, 1997; DALOSSI, 1993).  

O Manual de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID -10ª revisão), em seu capítulo XX, define as CEs como sendo 

todos aqueles eventos resultantes de quedas, envenenamentos, lesões autoprovocadas 

intencionalmente, agressões, suicídios, homicídios e acidentes de trânsito (ATs) (BRASIL, 

2007). 

Desse modo, as CEs tornaram-se um problema de saúde pública, por serem motivo 

constante de atendimentos e internações nos hospitais, no Brasil e no mundo. Sendo assim, 

esses eventos resultam em alta demanda para os serviços de saúde, sofrimento e 

comprometimento da qualidade de vida das vítimas e seus familiares e, sobretudo, com 

possibilidade de sequelas, muitas delas irreversíveis (MARTINS; ANDRADE, 2005). 

 As CEs também são as principais responsáveis por anos potenciais de vida perdidos e 

pelas incapacidades temporárias ou permanentes, determinando um alto custo para a sua 

recuperação, como gastos previdenciários e desestruturação financeira de várias famílias, 
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mais do que qualquer outra doença (WHITAKER, 1993; REICHENHEIN; WERNECK, 

1994; RIBAS FILHO et al., 2002).  

Nesse raciocínio, o desenvolvimento industrial do século XX proporcionou aumento 

considerável na frota de veículos automotivos circulantes, que, aliados a um comportamento 

inadequado, vigilância insuficiente e vias mal conservadas, transformaram-se em importante 

causa de traumatismo na população, resultando nos fatores que mais contribuem para os ATs 

(BASTOS; ANDRADE; SOARES, 2005).  

Com o desenvolvimento da indústria automobilística, veículos cada vez mais velozes e 

potentes foram fabricados, elevando o número de ocorrências dos ATs, merecendo destaque 

mundialmente (ANJOS et al., 2007). 

No Brasil, a importância dos ATs tem sido evidenciada pelo aumento progressivo dos 

dados de mortalidade. Atualmente, a trajetória desses eventos é sinônimo de estatísticas 

alarmantes, visto que tem ocupado a terceira causa geral de morte e a primeira em indivíduos 

com menos de 40 anos. Além disso, em todo o mundo, representam a segunda no gênero 

masculino, principalmente na faixa etária de 1 a 49 anos. Tal fato torna-se bastante 

preocupante em virtude da repercussão que desencadeia para a sociedade, com diminuição 

significativa de mão de obra, decorrente da perda da capacidade laborativa (REICHENHEIN; 

WERNECK, 1994; PAVELQUEIRES, et al., 1997; RIBAS FILHO et al., 2002; SEQUEIRA; 

TAVARES, 2003; SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2005; BRASIL, 2007a). 

Segundo dados da World Health Organization (WHO), aproximadamente 1,2 milhões 

de pessoas morreram em todo o mundo como resultado de ATs. Além disso, estima-se que de 

20 a 50 milhões de pessoas ficam feridas ou com sequelas a cada ano, em decorrência desses 

eventos (WHO, 2004). 

Concordando com os dados da WHO, o Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN) informa que o Brasil configura-se no cenário mundial entre os países com 

maiores índices de vítimas fatais causadas por esses acidentes, deixando grande número de 

incapacitados para o exercício de qualquer atividade. Os dados confirmam que, no nosso país, 

a cada ano, mais de 33 mil pessoas são mortas e cerca de 400 mil ficam feridas ou inválidas 

em ocorrências de trânsito, representando uma das principais causas de morte prematura da 

população economicamente ativa (DENATRAN, 2004).  

Contribuindo com esses dados, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego 

(ABRAMET) relata que ocorrem cerca de 1.000.000 de acidentes por ano, que resultam em 

350.000 feridos, dos quais 150.000 apresentam alguma deficiência e 50.000 vão a óbito. Além 

dos índices do Brasil serem superiores aos de outros países, a porcentagem de deficientes 
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físicos é cerca de 14% maior, quando comparada aos países da Europa ocidental e aos Estados 

Unidos da América (EUA) (ABRAMET, 2007).  

No que diz respeito à morbidade, sabe-se que a proporção de atendimentos 

ambulatoriais por CEs é bem maior do que as internações hospitalares decorrentes desses 

agravos. Estima-se que nos países desenvolvidos, para cada óbito por lesões produzidas, 30 

vítimas são hospitalizadas e 300 tratadas em serviços de urgência e depois liberadas (WHO, 

2004). 

Quanto às vítimas mais vulneráveis para os ATs, entre elas estão os pedestres, ciclistas 

e motociclistas, do sexo masculino, na faixa etária entre 15 e 44 anos, cuja incidência das 

mortes é superior a 50%. Outros grupos de risco são as crianças e os idosos, sendo o primeiro 

pela menor percepção de perigo e o segundo em consequência das deficiências auditivas, 

visuais e redução dos reflexos, que causam menor mobilidade e agilidade (WHO, 2004). 

Dada a expressiva relevância estatística e sua preocupante repercussão na saúde 

pública, esses eventos têm sido objeto incansável de pesquisas acadêmicas e de políticas 

públicas no campo da saúde. Nesse contexto, os ATs e as variáveis que os circundam 

impulsionaram modificações do novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) como tentativa de 

reverter os números dessas ocorrências, através de punições mais severas para os infratores 

(ANJOS et al., 2007). 

 A comprovação do álcool como um forte determinante fatorial nos ATs favoreceu o 

lançamento da Política Nacional sobre o Álcool, sob o Decreto 6117/07, tendo como 

princípios a intersetorialidade e integralidade das ações, para redução dos danos sociais à 

saúde e à vida causados pelo consumo do álcool e outras drogas, assim como situações de 

violência causada pelo seu uso (BRASIL, 2007). 

Ainda sob contexto da prevenção, em 2008 entrou em vigor o Decreto 63.68/08, que 

proíbe a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais, sob a condição de multa de 1,5 mil 

reais em caso de descumprimento da lei (BRASIL, 2008). 

Um estudo realizado por Azevedo et al. (2007) demonstrou haver diminuição 

expressiva das CEs por ATs após a implementação da “Lei Seca”, evidenciando forte ligação 

do uso de álcool e sua disponibilidade com o número de ocorrências deste tipo de causa.  

Com relação à caracterização das vítimas de ATs, estas apresentam lesões únicas ou 

múltiplas de intensidade e localizações corpóreas variadas que podem culminar em situações 

de risco de vida. Quando gravemente feridos, os pacientes caracterizam-se como 

politraumatizados, destacando-se o traumatismo cranioencefálico (TCE) como a lesão mais 

frequente e principal causa de morte em vítimas desses eventos (KOIZUMI et al., 2000). 
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Camargo et al. (2004) definem o politrauma como uma síndrome decorrente de 

múltiplas lesões, com reações sistêmicas sequenciais que podem levar à falha ou disfunção de 

órgãos ou sistemas vitais não diretamente lesados pelo trauma. 

Por conseguinte, Hora e Souza (2005) conceituam o TCE como sendo qualquer 

agressão que acarreta lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, 

crânio, meninges ou encéfalo e, de um modo geral, encontra-se dividido, segundo sua 

intensidade, em grave, moderado e leve. 

O TCE é considerado como causa comum de morte e incapacidades, particularmente 

na primeira metade da vida, sendo mais frequente entre os 2 a 42 anos de idade, mais 

predominante no sexo masculino. Como já dissemos, a sua ocorrência torna-se ainda mais 

preocupante considerando que cerca de 50% dos politraumatizados têm associado esse tipo de 

evento, agravando o prognóstico das vítimas, dada a vulnerabilidade e capacidade de 

recuperação limitada do sistema nervoso central (SOUSA; KOIZUMI, 1999). 

Essa afirmativa é também compartilhada por Souza; Regis; Koizumi (1999), 

ressaltando que, em populações politraumatizadas, a incidência de TCE é bastante elevada. 

Acrescentam ainda que esse evento é um agravante no prognóstico dessas vítimas, havendo 

uma constante indicação de que este dependa da gravidade das lesões cranianas. Melo et al. 

(2005) também afirmam que, dentre os traumas mecânicos, o TCE é o principal determinante 

de óbito e sequelas em politraumatizados. 

De acordo com Knobel (2003), dados fornecidos pelo Centro de Controle de Doenças 

(CDC) mostram que, nos EUA, ocorrem 1,5 a 2 milhões de casos de TCE por ano, resultando 

em 52 mil mortes e 70 a 90 mil pacientes com sequelas por ano, e, deste total, 2.500 

permanecem em estado vegetativo persistente.   

Por constituir-se como fator agravante e incerto para sua recuperação, o TCE é 

considerado como processo dinâmico, visto que as consequências de seu quadro patológico 

podem persistir e progredir com o passar do tempo. Sendo assim, as vítimas que sobrevivem a 

esse trauma podem apresentar deficiências e incapacidades que são temporárias ou 

permanentes, interferindo na capacidade do indivíduo para desempenhar suas funções 

(HORA; SOUZA, 2005). 

Nesse sentido, a avaliação da gravidade do trauma com rapidez e precisão, e a 

instituição de manobras para manutenção básica da vida no local do evento podem representar 

a oportunidade de sobrevida para as vítimas traumatizadas (PAVELQUEIRES et al., 1997; 

WHITAKER; GUTIÉRREZ; KOIZUMI, 1998; CARVALHO, 2004).  
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Uma das metodologias de grande importância para avaliar a gravidade do TCE é a 

Escala de Coma de Glasgow (ECGl). Ela permite ao profissional constante avaliação de 

possíveis alterações da função neurológica, possibilitando detectar precocemente a piora do 

quadro clínico e planejar as ações que possam vir a ser necessárias. Diante disso, essa escala 

tem se mostrado bastante útil, não só para padronizar e comparar a avaliação da gravidade do 

envolvimento neurológico, mas também como forte indicador prognóstico nas doenças 

traumáticas e não traumáticas (DANTAS FILHO et al., 2004; OLIVEIRA; PAROLIN; 

TEIXEIRA JUNIOR, 2007).  

 Por conseguinte, a ECGl deve ser utilizada no âmbito pré-hospitalar e hospitalar, e sua 

avaliação consiste em atribuir pontuações de acordo com a melhor resposta apresentada pelo 

paciente nos indicadores de abertura ocular, verbal e motora, para obtenção do escore total ao 

final da análise (OLIVEIRA; PAROLIN; TEIXEIRA JUNIOR, 2007).  

 Os escores da ECGl podem variar de 3 (menor pontuação) a 15 (maior pontuação). No 

TCE leve, o escore encontra-se entre 13 e 15, indicando função cerebral próxima à normal; os 

valores entre 9 e 12 sugerem vítimas de TCE de gravidade moderada e, quando somam de 3 a 

8 pontos, caracterizam vítimas gravemente traumatizadas. No entanto, vale salientar que 

escores baixos na ECGl podem não retratar fidedignamente a gravidade do TCE no 

atendimento inicial, mas sim alterações sistêmicas graves que podem alterar esse parâmetro, 

ou, ainda, consequência do uso de álcool e drogas (SOUSA; REGIS; KOIZUMI, 1999).  

Conforme já falamos, as lesões ocasionadas pelo TCE podem gerar incapacidades, 

sendo divididas em três categorias: físicas, cognitivas e comportamentais/emocionais. As 

incapacidades físicas são diversificadas, podendo ser visuais e motoras; as cognitivas, 

frequentemente, incluem diminuição da memória e dificuldades de aprendizagem; e as 

comportamentais/emocionais, a perda de autoconfiança, comportamento infantil, motivação 

diminuída e, mais comumente, irritabilidade e agressão. Ressaltamos ainda que as alterações 

neuropsicológicas pós-traumáticas constituem um dos principais fatores que determinam o 

futuro dessas pessoas, pois condicionam, de forma notável, tanto o grau de independência 

funcional alcançado e a possibilidade de retorno ao trabalho, como também o estabelecimento 

de relações familiares e sociais satisfatórias (HORA; SOUZA, 2005). 

De acordo com as observações dos autores citados, as pesquisas que descrevem as 

consequências negativas vivenciadas pelos cuidadores, na maioria, são determinadas pelas 

mudanças comportamentais, emocionais, sociais e cognitivas da pessoa cuidada do que 

propriamente pelos efeitos gerados com a incapacidade física (HORA; SOUZA, 2005).   
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Nessa perspectiva, vale destacar a afirmativa de Farias (1995), quando nos lembra que, 

apesar de considerarmos a morte produzida por acidentes e violências como a consequência 

mais grave, ocupando inclusive lugar especial nas pesquisas em nível nacional e 

internacional, não podemos subestimar a importância de caráter social representada pelas 

vítimas sobreviventes desses eventos, especialmente naqueles transtornos que ultrapassam os 

limites do paciente e da família, tornando-se, por conseguinte, um problema de saúde pública. 

Visto todo o quadro de problemas e consequências decorrentes do TCE, torna-se 

imprescindível, na condição de profissionais dos serviços de urgência pré e intra-hospitalar, 

que conheçamos e saibamos utilizar com eficiência todos os recursos que estão ao nosso 

alcance. Dessa forma, será possível oferecer ao paciente uma assistência de qualidade, 

mediante ações aplicadas de acordo com a gravidade do seu estado, que aumentem a chance 

de sobrevida e minimizem o máximo possível as sequelas decorrentes desse agravo. 

Diante de tais constatações, torna-se imprescindível revelar a importância da 

Enfermagem na valorização do paciente acometido pelo trauma, devendo este ser considerado 

como passível de recuperação, especialmente na presença de sequelas. Por conseguinte, 

conforme considera Farias (1995), o paciente não deve ser visto como um sequelado e, sim, 

ser  reconhecido e respeitado pelos seus potenciais remanescentes, tanto de ordem física como 

intelectual. 

Nesse contexto, compete ao enfermeiro vincular tais considerações com o 

comprometimento de utilizar-se de todo e do melhor conhecimento subsidiado pelas 

evidências científicas, como forma de garantir a execução de um processo de cuidar de 

qualidade, não somente do ponto de vista técnico, mas, sobretudo, do ponto de vista humano.  

Mediante essas considerações, a importância desta pesquisa, em nossa realidade, se 

justifica pelas dificuldades e questionamentos gerados quanto à melhor maneira de realização 

do processo de cuidar de Enfermagem, baseada no conhecimento científico. Isso pode ser 

gerado como consequência da dicotomia entre a teoria e a prática, apresentando-se 

consideravelmente acentuada quando observamos a assistência prestada ao paciente vítima de 

TCE, especialmente nos profissionais de ensino médio, atribuindo parte dessa 

responsabilidade ao déficit de conhecimento da condução da sistematização da assistência por 

parte dos enfermeiros.  

A minha experiência, como enfermeira assistencial e como docente, me mostra que 

essas barreiras estão presentes não só na equipe de enfermagem, como também nos outros 

profissionais que trabalham na urgência. Esses problemas são evidenciados na realização de 

um atendimento e avaliação inicial adequados, bem como pela sua continuidade durante as 
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demais etapas do processo de tratamento e recuperação. Além disso, em nossa realidade, há 

preconceitos claros em relação à competência da equipe de enfermagem, por parte da equipe 

médica, quanto à utilização de algumas ferramentas de avaliação, como a ECGl, para 

identificar a gravidade do paciente e seu nível de consciência. 

Ressalto ainda que, no momento vivenciado como docente na área de cuidados 

intensivos, me deparo frequentemente com pacientes acometidos por TCE e observo 

claramente essa defasagem no conhecimento dos profissionais. Soma-se a isso o fato de que a 

observação dos alunos de graduação quanto ao processo de cuidar desses pacientes gera 

constantes abordagens e dúvidas, devido distanciamento entre o que é aprendido na literatura 

e o que é efetuado na prática. 

Nesse sentido, essa observação é fator relevante e preocupante, visto que a prática 

assistemática e aleatória utilizada na nossa realidade comprovadamente gera uma série de 

dificuldades que culminam em agravos à saúde, convertidas em sequelas temporárias ou 

permanentes e até mesmo em morte.  

Com essa visão, compreendemos que a qualidade da assistência de enfermagem deve 

estar baseada na busca incessante pelo saber e atualização de conhecimentos, sendo estes 

direcionados para o desafio de prevenir a incidência do TCE e minimizar o aparecimento 

dessas sequelas. Dessa forma, partilhamos a idéia de Cavalcante (2003) quanto ao 

reconhecimento do enfermeiro como responsável pelo planejamento do processo de cuidar, 

exercendo papel fundamental na identificação de problemas, prestação e coordenação dessas 

ações.  

Outro problema que nos leva a investigar esse tema é a falta de estudos que versem 

sobre o conhecimento do enfermeiro na avaliação da gravidade do TCE e na utilização da 

ECGl na realidade do Rio Grande do Norte (RN).  

Nesse sentido, o uso dessa escala é de extrema relevância, pois universaliza os dados 

obtidos na avaliação do nível de consciência e facilita a interpretação da gravidade do TCE, 

permitindo uma comunicação uniforme entre os profissionais que assistem esse paciente, bem 

como direciona o atendimento e contribui para a realização de estatísticas confiáveis sobre a 

gravidade dessas vítimas. Ela também pode ser utilizada como fonte de pesquisas científicas 

na área da saúde. 

Baseados no que foi exposto, consideramos de grande relevância esta pesquisa, na 

medida em que a avaliação do conhecimento do enfermeiro pode fornecer subsídios para 

identificação da necessidade de uma educação continuada. 
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Reconhecemos ainda que, apesar dos avanços tecnológicos voltados para solucionar os 

problemas gerados pelo TCE, esse processo ainda se constitui, especialmente para equipe de 

enfermagem, um desafio. Acreditamos também que a tecnologia hospitalar advinda para o 

diagnóstico e tratamento pode constituir-se de barreiras para sua utilização em instituições de 

caráter público, dado seus elevados custos.  

Diante dessa problemática, não somente a Enfermagem como toda a equipe de saúde 

muitas vezes não dispõem no seu dia a dia de métodos de monitorização que previnam o 

agravo de lesões, como é o caso da monitorização intracraniana, tão largamente difundida e 

utilizada em outras regiões, porém que dificilmente é incluída como um instrumento de 

trabalho durante o tratamento das vítimas de TCE na nossa realidade. 

Não obstante, devemos ainda ressaltar que, quando os métodos tecnológicos 

avançados se fazem presentes nos serviços públicos, a falta de treinamento e vivência da 

equipe multiprofissional com esses dispositivos pode levar a uma interpretação deficiente dos 

resultados apresentados, limitando assim o seu uso. Nesse sentido, mais uma vez ressaltamos 

a necessidade da prática da educação continuada para melhorar o conhecimento desses 

profissionais. 

Assim, partindo do pressuposto de que a melhoria contínua da qualidade da assistência 

prestada depende do conhecimento teórico-prático existente, questionamos: O enfermeiro 

conhece o processo de cuidar do paciente vítima de TCE nas fases pré-hospitalar e hospitalar? 

Conhece e utiliza a ECGl para avaliar a gravidade do trauma cranioencefálico e o nível de 

consciência dessas vítimas? Se existe o conhecimento, qual a fonte de aquisição dessas 

informações? Existem dificuldades para o processo de cuidar desses pacientes? Quais? 

Com esta pesquisa esperamos que, ao identificar o conhecimento do enfermeiro sobre 

o processo de cuidar ao paciente com TCE e a utilização da ECGl, possamos contribuir na 

melhoria da qualidade da assistência à vítima e seus familiares, minimizando esses agravos e 

suas consequências. Esperamos que este estudo nos possa fornecer subsídios na elaboração de 

estratégias para atualizar os profissionais sobre a importância de conhecer e pôr em prática o 

processo de cuidar da vítima de TCE e o uso da ECGI, minimizando as iatrogenias, tão 

frequentes nos serviços de urgência.  

No entanto, vale salientar a importância atribuída prioritariamente à formação 

acadêmica dos futuros enfermeiros que estarão cuidando dos pacientes politraumatizados. 

Nesse sentido, é fundamental o comprometimento dos docentes e discentes das diversas áreas 

de conhecimento, e a sua iniciativa para a reformulação e integração das disciplinas da 

graduação em enfermagem, visando a otimização do processo ensino-aprendizagem para 
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formação de profissionais de qualidade que atuarão em nossa comunidade, no âmbito da 

prevenção, promoção e reabilitação à saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

"Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Por isso aprendemos sempre." 

( Paulo Freire ) 
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2 OBJETIVOS 

  

 Analisar o conhecimento do enfermeiro sobre a utilização da Escala de Coma de 

Glasgow, sua importância para avaliar a gravidade do trauma cranioencefálico e o 

nível de consciência das vítimas. 

 

 Identificar o conhecimento do enfermeiro acerca do processo de cuidar do paciente 

vítima de trauma cranioencefálico, nas fases pré-hospitalar e hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

"Quanto mais conhecemos, mais amamos."  

(Leonardo da Vinci) 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo faremos um aprofundamento do nosso objeto de estudo através da 

revisão de literatura, englobando três momentos distintos. Inicialmente, buscamos fazer uma 

abordagem sobre o traumatismo cranioencefálico (TCE), contextualizar as causas externas 

(CEs), principalmente os acidentes de trânsito (ATs) e os casos de violência envolvidos 

nesses eventos. Em seguida, descrevemos sobre o TCE e seus mecanismos fisiopatológicos, 

incluindo a utilização da monitorização intracraniana.  

Por conseguinte, transcorremos sobre o conhecimento, quando abordamos os seus 

tipos existentes e identificados por alguns estudiosos, focalizando o conhecimento científico 

na Enfermagem. Finalizamos este capítulo falando do processo de cuidar em Enfermagem às 

vítimas de TCE, incluindo o atendimento pré-hospitalar e hospitalar e o uso da Escala de 

Coma de Glasgow para mensuração da gravidade, aspectos considerados de importância 

fundamental para compreensão desta temática. 

 

3.1 O TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

Nas últimas décadas, os países em desenvolvimento, destacando-se o Brasil, vêm 

passando por uma transição epidemiológica nos padrões de morbimortalidade. A redução na 

mortalidade por doenças infecciosas, o aumento dos índices das doenças não infecciosas e a 

diminuição da taxa de mortalidade infantil determinaram reflexos positivos na expectativa de 

vida da população. Apesar desses avanços, novos e antigos problemas ainda preocupam a 

sociedade atual, dentre esses, as CEs que, desde os anos de 80, passaram a ocupar lugar 

importante entre as causas de morte no nosso país (SOUZA; REGIS; KOIZUMI, 1999; 

BARROS et al., 2003, GAWRYSZEWSKI; KOIZUMI; MELLO-JORGE, 2004).  

 Na opinião de Queiroz (2001), a incidência de trauma no Brasil aumenta a cada dia, 

pois esses eventos matam oito vezes mais do que nos EUA, cinco vezes mais do que no Japão 

e na Inglaterra, três vezes mais do que na França e Alemanha. Esses dados, diz o autor, 

parecem não estar associados somente aos fatores que correspondem ao crescimento da 

população e ao número de veículos, e sim, em grande parte, à exposição ao risco. Por sua vez, 

ele deixa clara a ligação ao comportamento das pessoas frente a uma situação, ao grau de 

prudência, à maneira de agir e de sentir, os quais se refletem na forma de conduzir os veículos 

e de participar de atos violentos.  
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as CEs são todos os atos advindos 

de lesões oriundas de trauma e/ou agressões que representam um conjunto de agravos à saúde, 

que podem ou não levar ao óbito, sendo resultantes de causas acidentais e/ou intencionais 

(BRASIL,2002).  

A Classificação Internacional das Doenças (CID-10), no Capítulo XX, considera como 

CEs: os acidentes de transporte; lesões acidentais (quedas, afogamento, envenenamento, 

corrente elétrica, fogo, queimaduras); lesões autoprovocadas (suicídio); agressões; eventos 

estes cuja intenção é indeterminada; intervenções legais e operações de guerra (acidentes por 

arma de fogo); complicações de assistência médica e cirúrgica; sequelas de CEs e fatores 

suplementares relacionados com as causas de morbimortalidade classificadas em outra parte 

(BRASIL, 2007). 

Considerando apenas os ATs, sabe-se que estes são responsáveis pela segunda causa 

de morte no conjunto desses eventos, perdendo somente das agressões (RIBAS FILHO et al., 

2002; SEQUEIRA, TAVARES, 2003; BRASIL, 2007). Calcula-se que, nos últimos 20 anos, 

12 milhões de pessoas perderam a vida no trânsito e 250 milhões sofreram as mais diversas 

lesões, gerando, assim, um grave problema de saúde pública (MONTAL, 2001; ANJOS et al., 

2007). 

Estima-se que, até 2020, as CEs, dentre os quais merecem destaque os ATs 

ocasionando os traumas mecânicos, se terão deslocado da sua posição atual para o terceiro 

lugar no ranking mundial como medida de incapacidade ajustada de anos de vida, e serão 

classificadas como segunda causa de morte nos países em desenvolvimento (ROBERTS, 

2001). 

Mello Jorge e Koizumi (2007) enfatizam dados da Associação Brasileira de Medicina 

de Trânsito (ABRAMET) revelando que ocorrem, atualmente, cerca de 1 milhão de ATs por 

ano, resultando em 350 mil pessoas feridas, das quais 150 mil apresentam alguma deficiência 

e outras 50 mil morrem. Marín-Léon e Vizzotto (2003) afirmam que os jovens, especialmente 

do sexo masculino,  são o grupo com maior envolvimento nos eventos fatais. 

No entanto, na América do Norte e do Sul, a violência vem se configurando como 

principal origem das CEs, permeando não só o âmbito físico como também o psicológico, 

político, social, econômico, biológico e até mesmo educacional (BATISTA NETO; GOMES, 

2001).  

Com relação aos atendimentos dessas vítimas, Martins e Andrade (2005) afirmam que 

as CEs têm sido motivo constante de internações nos hospitais do Brasil, resultando em alta 

demanda nos serviços de saúde, gastos e sofrimento para as vítimas e seus familiares.  



 
                                                                                                                                               Revisão da Literatura 

 

32 

Mello Jorge e Koizumi (2004) contribuem com esses dados ao relatarem que 

internações por CEs, quando comparadas aos demais agravos à saúde, representam cerca de 

10% do total de internações, permanência e gastos hospitalares. 

Ainda sobre essa temática, é visto que os gastos com internação hospitalar englobam 

custos diretos e indiretos. Os primeiros são custos com a equipe de saúde, os quais 

compreendem o diagnóstico, tratamento, recuperação e reabilitação do trauma. Os indiretos 

correspondem à perda de produção laboral ocasionada por faltas no trabalho e consequente 

diminuição na produção econômica do país por limitações físicas, assim como os efeitos de 

ordem psicológica, emocional, física e econômica na vida da vítima e seus familiares 

(GAWRYSZEWSKI; KOIZUMI; MELLO JORGE, 2004). 

Marin e Queiroz (2000) dizem que 6% das deficiências físicas provocadas pelas 

sequelas decorrentes dessas causas, em especial pelos ATs, trazem graves prejuízos ao 

indivíduo de ordem financeira, familiar, de locomoção, profissional e emocional, e à 

sociedade, dos quais destacam-se os gastos hospitalares, diminuição de produção laboral e 

custos previdenciários. 

         Estudos acrescentam que os países de baixa e de média renda respondem por 

aproximadamente 85% das mortes e por 90% dos anos potenciais de vida perdidos por ATs. 

Diante disso, nos dias atuais a doença com maior perda produtiva de anos de vida é o trauma, 

sendo considerado como a pandemia destes novos tempos (WHO, 2004; BATISTA NETO; 

GOMES, 2001; MINAYO, 1994). 

Porém, quando essa problemática envolve pessoas idosas, é ainda mais preocupante, 

pois esse grupo de indivíduos apresenta sua capacidade de recuperação reduzida, ficando 

hospitalizado por um período mais prolongado. Isso se deve aos traumas e lesões serem mais 

graves e o risco de mortalidade significativamente maior do que nos pacientes jovens, devido 

ao próprio processo de envelhecimento (SILVEIRA; RODRIGUES; COSTA JÚNIOR, 2002). 

Dessa forma, as vítimas de CEs caracterizam-se por apresentarem lesões únicas ou 

múltiplas, de intensidade e localizações corpóreas variadas, que podem culminar em situações 

de risco de morte. Segundo Imai; Koizumi (1996) e Whitaker (1993), quando gravemente 

feridas, essas pessoas caracterizam-se como politraumatizados, destacando o TCE como 

sendo a lesão mais frequente e a principal causa de morte.  

No entanto, devemos ressaltar que a existência do trauma não é algo recente, pelo 

contrário, é um reflexo da história do próprio homem, podendo ser uma das patologias mais 

antigas de que o homem tenha sido vítima. Essa afirmação é consolidada nas primeiras 
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descrições de casos de TCEs no Edwing Smith Papyrus, entre 3000 e 1600 a.C. 

(PAVELQUEIRES, 1997). 

Nessa perspectiva, torna-se importante salientar que foi somente a partir de 1682 que o 

TCE começou a ser descrito como fator importante de óbito em suas vítimas, tomando 

proporções cada vez maiores com a evolução da humanidade, até atingir os atuais índices de 

morbidade e mortalidade (MELO; SILVA; MOREIRA JUNIOR, 2004).  

Apesar do TCE existir desde os primórdios da humanidade, o seu conhecimento 

aprofundado é relativamente recente. Brandt, Feres Júnior e Akamine (1998) descrevem que 

há 150 anos, a sua ocorrência era considerada de difícil diagnóstico e sua evolução era quase 

sempre fatal. O tratamento era o mesmo que os indicados para os acidentes vasculares 

cerebrais, sendo a intervenção cirúrgica demasiadamente complicada devido às infecções. 

Com o advento da Primeira Guerra Mundial, ocorrida em 1914 a 1918, houve um 

grande desenvolvimento na compreensão dos eventos fisiológicos e suas manifestações 

clínicas. A origem traumática dos hematomas subdurais ficou estabelecida e foram descritos 

os sinais clínicos das contusões cerebrais. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, de início 

em 1939 e término em 1945, os neurocirurgiões ingleses e norte-americanos organizaram 

unidades especializadas para remoção de pacientes com esse agravo à saúde, sendo denotado 

como um grande avanço na área (BRANDT; FERES JÚNIOR; AKAMINE, 1998). 

No entanto, atualmente no mundo, a cada ano, mais de um milhão de pessoas 

continuam morrendo por TCE e um número semelhante de vítimas sofrem de lesões cerebrais 

que afetam a qualidade de vida dos indivíduos e seus cuidadores (ROBERTS, 2001). 

Nesse mesmo contexto, os traumas mecânicos são a quarta causa de morte nos EUA, 

sendo a principal causa de óbito na faixa etária de 1 a 45 anos. Segundo a World Health 

Organization, o TCE é responsável por cerca de 40% desses óbitos, especialmente em mortes 

precoces nos casos graves (WHO, 2004). 

No entanto, Melo, Silva e Moreira Junior (2004) constataram que, devido a problemas 

metodológicos, os estudos epidemiológicos sobre TCE são escassos, sendo essa dificuldade 

encontrada inclusive nos países mais desenvolvidos. Segundo os autores, muitas vezes a 

natureza das lesões não é registrada de forma adequada, dificultando as pesquisas nessa área. 

Diante dessa problemática, torna-se imprescindível o conhecimento do próprio 

conceito dos mecanismos fisiopatológicos da lesão cerebral no TCE, para o estabelecimento 

de medidas terapêuticas clínicas e cirúrgicas adequadas diante dos quadros emergenciais, que 

geralmente envolvem decisões rápidas e fundamentadas (ANDRADE et al., 2009). 
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Entre as principais causas de TCE podemos citar os acidentes automobilísticos, 

atropelamentos, acidentes ciclísticos e motociclísticos, agressões físicas, quedas, lesões por 

arma de fogo e outras menos frequentes (MELO; SILVA; MOREIRA JÚNIOR, 2004; 

KRAUSS; MCARTHUR, 1996; MACKENZIE, 2000; KAY; TEASDALE, 2001; MELO et 

al., 2003). Oliveira e Sousa (2003) salientam a importância da cinemática do acidente para 

detecção das possíveis lesões envolvendo acidentes, especialmente os de motocicleta. 

Nesses casos, alguns autores identificaram como principais lesões as que envolviam a 

cabeça/pescoço, face, tórax, abdome, membros, cintura pélvica e superfície externa. Nessas 

regiões, as principais lesões são as fraturas, destacando-se o TCE, luxações, entorses, 

escoriações, lacerações, queimaduras, ferimentos cortocontusos, perfurações, amputações 

traumáticas e lesões nas artérias cervicais (LIBERATTI, 2000; SOARES; SOARES, 2003; 

DINIZ; ASSUNÇÃO; LIMA, 2005). 

Com relação ao tipo de lesão, estas estão diretamente relacionadas com o tipo de 

colisão, ou seja, ao mecanismo do trauma. Na colisão frontal, a principal lesão é o TCE, 

favorecendo a ocorrência de fraturas, compressão de crânio, penetração de fragmentos ósseos 

no cérebro, concussão, contusão e laceração do cérebro, hemorragias intracranianas 

(intracerebral, epidural ou subaracnoidea), fraturas ou luxações de vértebras da coluna 

cervical, fratura ou luxação do joelho, fêmur e/ou quadril (PAVELQUEIRES et al., 2002).  

Nos casos de colisão traseira, o TCE também é a principal lesão e, nos casos de 

veículos sem apoio para a cabeça, há risco de hiperextensão do pescoço, com danos na 

medula espinhal. Quando a colisão é lateral, se o impacto maior acontecer no tórax, há 

probabilidade de fratura de costelas pelo lado da colisão, além de contusão pulmonar, ruptura 

de fígado ou baço, fratura de clavícula, da epífise do fêmur, da pelve, flexão lateral e rotação 

da coluna cervical. No capotamento, resultam diferentes tipos de lesões apresentados nas 

colisões anteriores, além da possibilidade de trauma em diferentes regiões de coluna vertebral, 

e, quando as vítimas são ejetadas do veículo, as lesões geralmente são mais graves 

(PAVELQUEIRES et al., 2002). 

Falando especificamente do TCE, depois do estabelecimento da cinemática do trauma, 

a lesão encefálica que se estabelece após este evento é o resultado de mecanismos 

fisiopatológicos que ocorrem no momento do acidente e se estendem por dias a semanas. 

Sendo assim, é de extrema importância abordar a classificação das lesões cerebrais, que se 

dividem em primárias e secundárias. As lesões primárias são danos físicos e mecânicos 

originados da ação da força agressora, causados no momento do impacto e que provocam 

alterações no tecido vascular e neural, com destruição imediata e permanente de algum tecido. 
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Podem resultar de traumas diretos ao parênquima cerebral (nos casos de estruturas 

penetrantes), sem contato direto com as estruturas internas (nos casos de traumatismo 

fechados) e produzir lesões cerebrais com a ação da energia cinética no movimento abrupto 

de aceleração e desaceleração (ANDRADE et al., 2009; KNOBEL, 2003). 

Nestes casos de lesões decorrentes de forças de aceleração e desaceleração não é 

necessário o impacto do crânio contra estruturas externas. Como o encéfalo e a caixa craniana 

possuem densidades diferentes, quando submetidos às mesmas forças inerciais podem 

responder de forma descompassada, promovendo a ruptura de veias cerebrais que 

desembocam nos seios durais, bem como impacto e laceração do parênquima contra as 

estruturas rígidas do crânio. Somado a esse mecanismo, como a região central do encéfalo é 

relativamente fixa, em virtude da presença do tronco encefálico, as regiões periféricas do 

cérebro e cerebelo tendem a apresentar maior amplitude de movimento, ocasionando o 

estiramento dos axônios e de vasos sanguíneos cerebrais, resultando desde uma disfunção 

temporária até ruptura dessas estruturas (TEASDALE; MATHEW, 1996). 

Fica então bem estabelecido que o principal determinante do resultado do TCE é a 

gravidade da lesão primária, que é irreversível. No entanto, com relação às lesões secundárias, 

estas se iniciam no momento do trauma, porém, do ponto de vista clínico, podem se 

manifestar tardiamente. Elas decorrem de agressões que se iniciam após o momento do 

acidente, resultantes da interação de fatores intra e extracerebrais, que se somam para 

inviabilizar a sobrevivência de células encefálicas poupadas pelo trauma inicial.  

Nesse tipo de lesão, mecanismos como hipotensão arterial, hipoglicemia, hipercapnia, 

hipóxia respiratória e anêmica, hiperpirexia e distúrbios hidroeletrolíticos pioram a isquemia 

cerebral; posteriormente, somados aos distúrbios metabólicos e infecciosos sistêmicos, assim 

como à presença de substâncias neurotóxicas, hidrocefalia e alterações hemodinâmicas no 

espaço intracraniano, diminuem a sobrevida após o TCE (MEIXENSBERGER et al., 2001; 

COCRHAN et al., 2003). 

Para compreender o mecanismo de lesão secundária, é necessário entender que o 

cérebro é nutrido pela oxidação da glicose, e seu alto metabolismo faz com que consuma, em 

situações fisiológicas, cerca de 20% do oxigênio e 25% da glicose utilizados pelo organismo. 

Como o aporte de oxigênio às células do Sistema Nervoso Central (SNC) dependem do fluxo 

sanguíneo cerebral (FSC), a saturação de oxigênio, concentração de hemoglobina no sangue e 

capacidade de troca gasosa pelos capilares podem estar prejudicados na presença de algum 

tipo de lesão (McARTHUR; CHUTE; VILLABLANCA, 2004). 
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Nesse sentido, fatores associados ao TCE, como obstrução de vias aéreas, traumatismo 

pulmonar, choque e hipovolemia, podem contribuir para a diminuição  da oferta de oxigênio 

ao tecido cerebral. Associado a isso, distúrbios da microcirculação que comprometem a troca 

gasosa entre as hemácias e o tecido podem ocorrer por perda da autorregulação vascular ou 

processos inflamatórios. A diminuição do aporte de energia força a célula a utilizar vias 

anaeróbias que, por sua vez, aumentam a concentração de radicais livres e glutamato, 

amplificando a destruição celular intracraniana. De igual modo, tanto a hipoglicemia que 

priva a célula de nutrientes, como a hiperglicemia que causa acidose tecidual podem 

contribuir para o dano cerebral. Todos estes elementos característicos da lesão secundária são 

constituídos de processos fisiopatológicos, que, se não forem interrompidos em tempo hábil, 

contribuem para a morte celular após o trauma inicial, agravando a lesão e piorando a 

sobrevida da vítima (McARTHUR; CHUTE; VILLABLANCA, 2004). 

Com relação ao FSC, fisiologicamente o organismo mantém esse fluxo entre 40 e 60 

ml por 100g por minuto, dentro de uma variação da pressão arterial média (PAM) entre 60 e 

150 mmHg, cuja perfusão torna-se constante através da capacidade de adaptação dos vasos 

intracranianos de contração e dilatação, de acordo com a necessidade. Desse modo, quando há 

trauma cerebral e a PAM fica abaixo dos limites recomendados, pode haver hipoperfusão 

tecidual e comprometimento do aporte de oxigênio ao tecido. Quando a PAM ultrapassa esses 

limites, existe risco de dano cerebrovascular, com lesão da musculatura lisa vascular e perda 

da barreira hematoencefálica e o FSC passa então a variar livremente de acordo com a PAM 

(BOR-SENG-SHU et al., 2006; ANDRADE et al., 2009). 

Diante do exposto, a avaliação da pressão de perfusão cerebral (PPC), que é calculada 

pela PAM menos a pressão intracraniana (PIC), é fundamental no paciente vítima de TCE, 

sendo considerado como limítrofe o valor de 60 mmHg para uma perfusão cerebral adequada. 

Como o cérebro é confinado em uma caixa óssea rígida e a PPC é dependente da PIC, o 

controle da hipertensão intracraniana (HIC) assume papel de máxima importância neste 

evento, especialmente no controle das lesões secundárias (ANDRADE et al., 2009; 

OLIVEIRA-ABREU; ALMEIDA, 2009; GIUGNO et al., 2003). 

Esclarecemos, pois, que o valor normal da PIC em adultos é de 10 mmHg e, quando 

está acima  de 20 mmHg, é um  indicativo de intervenção terapêutica. Os valores entre 10 e 

20 são considerados levemente aumentados, e entre 20 e 40 mmHg, moderadamente elevados. 

Acima de 40 mmHg encontram-se os casos graves de hipertensão intracraniana, podendo 

ocorrer herniações do tecido nervoso. Níveis de HIC mantidos acima de 60 mmHg sinalizam 
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ausência de fluxo cerebral e são quase sempre fatais (ZINK, 2001; DEEM, 2006; KELLY; 

DOBERSTEIN; BECKER, 1996). 

No entanto, esses mecanismos podem surgir quando a capacidade de autorregulação 

cerebral está reduzida ou até mesmo ausente nas áreas comprometidas. Tais consequências 

incluem áreas de aumento da permeabilidade capilar e vasodilatação arterial, que podem 

provocar o aumento do volume intracraniano, tendo como resultado a HIC. Nesse sentido, a 

perda da autorregulação faz com que a perfusão do tecido nervoso dependa diretamente da 

pressão arterial sistêmica, que acarreta a diminuição do volume ventricular, seja por 

compressão local, seja por mecanismo compensatório da PIC (HUDAK; GALLO, 1997; 

BRANDT; FERES JÚNIOR; AKAMINE, 1998). 

Especialmente nos casos de TCE, podem ocorrer mudanças no fluxo cerebral, 

inflamação, presença de hematomas, contusões, edema, acúmulo de líquido cefalorraquidiano 

ou aumento do volume intravascular, que superam a capacidade de acomodação intracraniana, 

elevando a PIC. Dessa forma, a fisiopatologia da HIC está relacionada aos fenômenos 

compressivos, inicialmente mecânicos, que causam lesões isquêmicas evolutivas. Assim, o 

fluxo sanguíneo cerebral terá comprometimento regional, por compressão dos vasos no local, 

e global pela diminuição da pressão de perfusão cerebral relacionada ao aumento de pressão 

intracraniana (KNOBELL, 2003; CHESNUT; MARSHALL; KLAUBER, 1993). Como a 

HIC se desenvolve em aproximadamente 50% de todos os TCEs graves, mais comum 

naqueles com lesão expansiva intracraniana, é de fundamental importância utilizar-se de 

meios para monitorização, minimizando assim as lesões e sequelas nesses pacientes 

(ANDRADE ET AL., 2009). 

Em vista de toda a problemática e gravidade desse tipo de lesão, é primordial o 

investimento em estratégias de prevenção para minimizar ocorrência e consequências para a 

vida do paciente, de sua família e da sociedade. Nesse sentido, estaremos discutindo a seguir 

o enfoque da prevenção para esse agravo. 

Retomando a abordagem do destaque dos ATs entre as causas externas, mundialmente 

tem sido reconhecida a sobrecarga para o sistema de saúde. Devido às comprovadas e 

exorbitantes estatísticas de mortalidade, esses eventos passaram a ser vistos sob uma 

concepção modificada, passando a ser considerados como eventos preveníveis. Assim, 

estudos identificaram medidas de controle e redução da ocorrência e gravidade desses 

eventos, instituindo modificações no desenho e sinalização de vias e estradas, ampliando os 

itens de segurança nos veículos e incorporando medidas legislativas que reorientassem o 

comportamento dos condutores e passageiros (BARROS, 2008). 
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É preciso levar em consideração que, entre as lesões produzidas pelos acidentes de 

motocicleta e as lesões por o TCE e as lesões de membros inferiores destacam-se dentre as 

demais, sendo também responsáveis pelo maior tempo de permanência das vítimas hospital 

(OLIVEIRA; SOUSA, 2003; VERONESE; OLIVEIRA; SHIMITZ, 2006; BARROS, 2008).  

Reconhecendo a importância da regulamentação do uso do capacete e da sua eficácia 

na prevenção de lesões encefálicas, na redução de sequelas, custos hospitalares e óbitos 

decorrentes de acidentes de motocicletas, o uso desse equipamento deve ser especialmente 

incentivado. O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) reconhece que o capacete 

é indispensável na redução de 29% dos riscos de lesões fatais e em 67% dos TCEs (OMS, 

2006 apud BARROS, 2008).  

Em 1985, Koizumi já trazia considerações importantes a respeito do uso do capacete, 

no entanto, considerou como fator de extrema relevância para os acidentes de motocicleta a 

velocidade do veículo no momento do impacto. Além disso, o Ministério da Saúde (MS), em 

2007, reitera, quanto aos deveres do motociclista, a utilização de outros equipamentos de 

segurança, como luvas, botas e roupas especiais. Recomenda, também, a revisão atualizada do 

veículo, o uso do farol aceso a qualquer hora do dia e a não utilização de álcool e outras 

drogas pelo condutor (BRASIL, 2007). 

Desde a promulgação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 1997, houve um 

despertar de consciência para a gravidade do problema dos ATs. O estado assumiu a liderança 

de um grande e organizado esforço nacional em favor de um trânsito seguro, mobilizando, 

coordenando e catalisando as forças de toda a sociedade. Assim, foi instituída a Política 

Nacional de Trânsito (Resolução nº166/2004), tendo o cidadão brasileiro como seu maior 

beneficiário. Suas principais metas foram criar condições para a abordagem do trânsito de 

forma integrada ao uso do solo, ao desenvolvimento urbano e regional, ao transporte em suas 

diferentes modalidades, à educação, à saúde e ao meio ambiente (BRASIL, 2004).  

Pela alta prevalência e magnitude de suas consequências, os ATs têm chamado a 

atenção dos órgãos governamentais. Desse modo, desde 2001 o Ministério da Saúde tem 

priorizado a redução da mortalidade e lesões decorrentes desses eventos. Para tanto, tem 

implantado ações como a instituição das Políticas Nacionais de Redução de Morbimortalidade 

por acidentes e violências e de Atenção às Urgências e Promoção à Saúde. Além dessas 

medidas, implantou o Projeto de Redução da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito, a 

Rede Nacional de Núcleos de Prevenção de Violências e, recentemente, o Programa de 

Promoção da Saúde e da Vigilância de Violências e Acidentes em Serviço de Sentinela 

(VIVA) (BRASIL, 2007). 
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Quanto à prevenção do consumo de álcool, em 2003 o Ministério da Saúde (MS) 

instituiu a política para a atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, fazendo-se 

destaque para a rede de profissionais, familiares, organizações que têm como responsabilidade 

acolher, prevenir e tratar os usuários (BRASIL,2003). 

Em 2007, foi lançada a Política Nacional sobre o Álcool, sob o Decreto 6117/07, tendo 

como princípios a intersetorialidade e a integralidade das ações para a redução dos danos 

sociais à saúde e à vida, causados pelo consumo do álcool, assim como as situações de 

violência e criminalidade associadas ao uso prejudicial dessa substância (BRASIL, 2007). 

Na intenção de prevenir estes eventos impulsionados pelo consumo do álcool, em 1º 

de fevereiro de 2008 entrou em vigor o Decreto 63.66/08, regulamentando a Medida 

Provisória 415/08, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais. A referida 

norma traz as seguintes sanções para o seu descumprimento: multa de R$ 1500, e, na hipótese 

de reincidência, multa em dobro, seguida da suspensão da autorização de acesso à rodovia 

federal por dois anos (BRASIL, 2008). 

Nesse sentido, Liberatti et al. (2003) ressaltam que a prevenção de acidentes e 

sequelas deve ser a principal meta das campanhas de trânsito. Em relação ao uso de 

motocicletas, essas abordagens devem conter medidas contidas no Código de Trânsito 

Brasileiro e regulamentadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).  

No entanto, Mello Jorge (1997) alerta que as campanhas de prevenção são 

insuficientes, sendo necessária primeiramente uma vontade política para a ação e depois um 

programa contínuo capaz de implantar e manter essas ações. 

Sobretudo, mesmo com um Código de Trânsito que regulamente o que o condutor 

deva ou não fazer, é preciso não esquecer que o respaldo de uma legislação efetiva deve 

existir sempre, enfatizando-se que não há necessidade de novas leis, mas de cumprimento 

efetivo das leis existentes, pois ações conjuntas de educação e fiscalização ostensiva são 

fundamentais para se obter melhoria na segurança de trânsito (MELO JORGE, 1997; 

PONCE; LEYTON, 2008). 

Porém, Marín e Queiroz (2000) afirmam que a grande diferença nos níveis de ATs 

está estreitamente vinculada à responsabilidade que o poder público tem de implementar 

políticas adequadas e fazer cumprir a lei. No Brasil, os índices calamitosos desses eventos 

estão associados à falta tanto de uma legislação eficiente, como de políticas públicas 

adequadas em relação a esse fenômeno. Por conseguinte, é de responsabilidade do condutor 

preservar a vida não só do passageiro, como também das demais pessoas, no trânsito.  
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3.2 A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Na história da humanidade, o estudo do conhecimento configura-se como tema 

bastante discutido no campo da filosofia e da epistemologia, e refletido por vários filósofos 

que culminaram em contribuir com ideias sobre o processo de construção do saber 

(FERREIRA, 2003).  

 Nesse sentido, Habermas (1989) comenta que o homem tenta compreender o mundo 

em que vive por meio do raciocínio, utilizando discursos oriundos de interpretações das ideias 

e dos conceitos gerados a partir de experiências vividas. Sendo assim, o conhecimento 

permite compreender a realidade em que se vive, apropriando-se dela por meio de 

conceituações. 

 O conhecimento, pois, é um atributo que o homem tem para reagir ativamente ao 

mundo que o cerca, uma vez que necessita interagir com o meio entendendo sobre sua 

realidade para conhecê-lo, fazendo disso uma busca incessante. Para tanto, procura ordenar e 

unificar os elementos absorvidos em seu universo (FERREIRA, 2003). 

O conhecimento como elemento fundamental na construção dos destinos da 

humanidade tem sido cada vez mais evidenciado e propagado no contexto da sociedade atual 

(LIMA; MIOTO, 2007). Burke (2003) afirma que hoje estamos vivendo numa sociedade do 

conhecimento, marcada pela sua expansão e disseminação.  

 Para construir o conhecimento, deve-se considerar uma perspectiva tanto relacional, 

entre sujeito e a realidade, quanto reflexiva. Ferreira (2003) acrescenta que o processo 

reflexivo deve conter uma articulação social, política, econômica, histórica, mitológica, 

afetiva e psicológica. Sobre esse aspecto, apresentamos as variações existentes do 

conhecimento, objetivando propiciar um melhor entendimento. 

 

3.2.1 Quais os tipos de conhecimentos existentes? 

  

 O conhecimento pode ser definido de acordo com as características e a origem dos 

conceitos interpretados. O conhecimento popular ou senso comum é um conjunto de 

concepções de um meio social que se conquista na relação direta entre as coisas e/ou os seres 

humanos. É, pois, uma forma de conhecer sem aprofundar sua análise, sendo reconhecido 

pelo sujeito por meio de seus próprios valores, imbuindo-se, assim, valores ao objeto. Mesmo 

sendo um conhecimento reflexivo, contém limitações, uma vez que não foi analisado e testado 
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cientificamente, sendo, portanto falível e inexato, pois se satisfaz com conceitos passados de 

pessoa a pessoa (MARCONI; LAKATOS, 2007).  

O pensamento empírico, derivado direto da atividade sensorial do homem sobre os 

objetos da realidade, é, indiscutivelmente, a forma primária de pensamento, levando ao 

conhecimento do imediato da realidade, isto é, ao conhecimento da realidade em suas 

manifestações exteriores. Pautando-se em princípios da lógica formal, o conhecimento 

empírico é absolutamente racional, revelando aspectos do objeto que se expressam pela 

categoria da existência presente, a exemplo de quantidade, qualidade, propriedade, medida, 

classe (ABRANTES; MARTINS, 2007). 

 O conhecimento filosófico caracteriza-se por hipóteses que não são submetidas à 

observação, por ser racional e sistemático. É entendido como infalível e exato, desenvolvido 

por ideias, relações conceituais e exigências lógicas. Assim sendo, a filosofia utiliza-se do 

método racional, no qual prevalece o sentido dedutivo, na busca de respostas gerais, de 

indagações universais (MARCONI; LAKATOS, 2007). Procura compreender a realidade 

sobre um âmbito universal, por meio da atitude fundamental de refletir sobre esse saber, 

interrogá-lo e problematizá-lo (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2006). 

 O conhecimento religioso ou teológico é baseado em conceitos revelados de forma 

dogmática, sendo, por isso, considerados infalíveis e indiscutíveis. Os indivíduos absorvem 

esse conhecimento por um ato de fé, acreditando na revelação divina (MARCONI; 

LAKATOS, 2007). A fé teológica é entendida dentro desse conhecimento, caracterizando-o 

como advindo do que está oculto ou de um mistério que é revelado por alguém (CERVO; 

BERVIAN; DA SILVA, 2006). 

O conhecimento tácito, de acordo com Machado (2001), caracteriza-se pelo 

conhecimento implícito no ser humano e não está escrito em nenhum lugar. O autor afirma 

que todo indivíduo possui em seu interior duas formas de conhecimento: o explícito e o 

implícito. O conhecimento explícito é transpassado de maneira formal e sistemática, enquanto 

que o implícito é definido como pessoal, não sendo possível representá-lo totalmente por 

registros e explicações.  

Schön (2000) apresenta o conhecimento tácito como espontâneo, intuitivo, 

experimental e cotidiano. Entretanto, apesar deste tácito fazer parte do conhecimento global, 

muitas vezes não é reconhecido nem valorizado. Machado (2001) aborda a subvalorização 

desse conhecimento pelas pessoas em detrimento do conhecimento explícito. 

 O conhecimento científico é sistemático, trabalha e estuda de forma ordenada e 

lógica, sendo considerado falível e verificável. Trata-se de um conhecimento não definitivo e 
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as afirmações não comprovadas por meio de experimentos não são consideradas ciência 

(MARCONI; LAKATOS, 2007). Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2006), esse 

conhecimento ultrapassa o empírico, objetivando definir, além do fenômeno propriamente 

dito, suas origens e leis. Logo, essa área consolida a busca constante de respostas e 

explicações mediante as experiências revisadas e avaliadas. 

Esse tipo de conhecimento é o único meio de se obter a verdade, e esta verdade 

científica, absoluta e irrefutável, ainda hoje, parece estar presente no pensamento de vários 

profissionais tanto nas instituições de ensino, como de prática (DOMINGUES; CHAVES, 

2005). 

No estudo de Domingues e Chaves (2005) realizado com um grupo de enfermeiras de 

um hospital em São Paulo, elas expressaram que o conhecimento é um dos valores de grande 

importância para o agir profissional. Referiram ainda que o conhecimento científico confere a 

elas segurança na tomada de decisões, tanto com relação ao paciente quanto com sua equipe 

ou, ainda, em relação às atividades administrativas da própria unidade. Nesse sentido, o 

conhecimento traz para essas enfermeiras a certeza de que a forma como estão agindo é a 

correta e mais adequada, pois fundamenta suas habilidades e confere-lhes domínio para 

agirem de forma cientificamente consensual.  

Ferreira (2003), em seu estudo com enfermeiros, no Rio Grande do Norte, sobre a 

análise dos conhecimentos utilizados no processo de cuidar na unidade de terapia intensiva, 

detectou, com base nas narrativas, que um dos conhecimentos mais marcantes foi o científico, 

predominante pelo saber individual, presente no campo do ensino, da prática e da pesquisa.  

Todavia, da mesma forma que cresce a importância do conhecimento científico nos 

processos de formulação de decisões, este começa a se confrontar com outros interesses 

envolvidos no processo, que, ao terem sua influência diminuída ou contrariada, passam a se 

constituir em forças de oposição ao conhecimento científico ou à própria ciência (BARRETO, 

2004). 

Para Barreto (2004), um exemplo disso são os avanços no conhecimento científico no 

campo da reprodução humana, que têm se confrontado com dogmas religiosos com forte 

influência nas políticas dessa área. É notória a influência política de diferentes correntes 

religiosas no campo da interrupção da gravidez ou do controle da natalidade, e a manutenção 

de posições dogmáticas que contrariam evidências consolidadas da ciência. 

No que diz respeito à nossa realidade, as universidades brasileiras, por meio dos 

programas de pós-graduação, são as responsáveis pela produção do conhecimento científico e 

tecnológico nacional, transformando seus pesquisadores e alunos de mestrado e doutorado nos 
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protagonistas do processo de criação desse tipo de conhecimento. Dessa forma, dentre as 

atividades que mais intensamente estão relacionadas à criação de novos conhecimentos, 

podem-se relacionar: pesquisas científicas realizadas por pesquisadores docentes, atividades e 

pesquisas realizadas por grupos de pesquisa, orientação e desenvolvimento de teses e 

dissertações. Todas essas atividades envolvem um elevado grau de compartilhamento de 

conhecimento, que na maioria das vezes é realizado em grupos de pesquisa e não 

individualmente, utilizando-se do conhecimento tácito e explícito (LEITE, 2006). 

Essa realidade é representada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

Tecnológico (CNPq), revelando que as universidades públicas concentram 80% da pesquisas 

científicas realizadas no Brasil (LEITE, 2006).  

Em termos comparativos, o Brasil está entre os 20 países que mais publicam artigos 

científicos em revistas internacionais, frente aos países como Áustria, Polônia, Coreia ou 

Taiwan. Consequentemente, são as próprias universidades públicas que geram a produção 

científica brasileira, visto que são mais proficientes do que as instituições de ensino e pesquisa 

privadas (FAPEPI, 2004). 

 Enfatizando o crescimento do conhecimento científico, o último censo divulgado 

sobre a atividade científica brasileira, realizado no ano de 2006 pelo CNPq, constatou a 

presença de 21 mil grupos de pesquisa distribuídos em 403 instituições, englobando 90.320 

pesquisadores e 128.969 estudantes. Esses números representam um importante crescimento 

em relação ao censo anterior de 2004, quando foram registrados 19 mil grupos e 77 mil 

pesquisadores (BRASIL, 2007). 

Com relacao à Enfermagem, a produção científica permaneceu latente por várias 

décadas, no entanto, sua evolução vem encontrando apoio não só nos programas de pós-

graduação, mas também nos órgãos de classe da profissão, especialmente da Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn), e também dos órgãos de fomento da atividade de 

pesquisa, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 

o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (MARQUES; 

TYRREL; OLIVEIRA, 2006). 

É essencial que esses conhecimentos sejam reconhecidos e valorizados, possibilitando 

o aprendizado e a educação na Enfermagem. Sendo assim, a seguir descreveremos sobre o 

conhecimento em Enfermagem. 
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3.2.2 O Conhecimento em Enfermagem 

  

O conhecimento em Enfermagem não é baseado tão somente no conhecimento 

científico, ela também inclui, além de ideias sobre a saúde, aspectos que refletem crenças e 

valores, apropriando-se de conhecimentos de outras áreas (SILVA; BATOCA, 2003; 

WALDOW, 2001).  

No entanto, ressalta Carper (1978), há padrões de conhecimento utilizados na prática 

que servem de justificativa para a Enfermagem prática. Nesse sentido, o autor define quatro 

diferentes padrões de conhecimento classificados como empírico, pessoal, ético e estético, e 

ressalta que esses padrões de conhecimento são considerados a Ciência de Enfermagem. 

Esclarece, porém, que eles não estão enquadrados em ciências mais maduras, como o 

conhecimento científico, e sim evidenciados como factuais, descritivos e destinados ao 

desenvolvimento abstrato, com explicações teóricas no contexto da Enfermagem. 

 Quando falamos de conhecimento estético, Carper (1978) nos reporta à arte da 

enfermagem e se expressa mediante ações, comportamentos, atitudes, condutas e interações 

com as pessoas. Nesse sentido, Kim (1999) contribui com esse pensamento, quando diz que o 

aspecto estético se refere às formas de autoapresentação e criatividade adotadas pelos 

enfermeiros na prática. 

 O padrão de conhecimento pessoal, diferente do ético e do empírico, é expresso pela 

sua existência, criando-se um significado pessoal interior que é formado por experiências 

vividas, e advém das relações interpessoais ao longo da existência, contribuindo para 

formação pessoal (CARPER, 1978).    

 O padrão de conhecimento ético é tido como o conhecimento moral da enfermagem, 

envolvendo julgamentos éticos constantes, e frequentemente implica confrontar valores, 

normas, interesses ou princípios. Não descreve ou prescreve a decisão a ser tomada, mas 

provê insights sobre as possíveis escolhas a serem feitas e o seu significado. Ele requer um 

entendimento de diferentes posições filosóficas considerando o que é bom, o que é desejável e 

o que é correto; de diferentes situações éticas concebidas para lidar com as complexidades dos 

julgamentos morais compreendidos no indivíduo; e de várias orientações para concepção de 

noções das obrigações existentes (SILVA, BATOCA, 2003). 

 Os quatro padrões de conhecimento em enfermagem ocorrem de forma inter-

relacionada e surgem das experiências vivenciadas pelos profissionais, sendo cada um 

igualmente necessário, porém se apresentando de maneira aleatória e contribuindo como 

componente essencial para a prática de enfermagem. Sendo assim, a associação do diferentes 
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tipos de conhecimento é constituída como pilar fundamentador de todo o processo de cuidar 

em enfermagem (CARPER, 1978).. 

O processo de cuidar em enfermagem tem sido objeto de estudo por parte dos 

enfermeiros pesquisadores. Segundo Souza (2001), o processo fornece uma presença genuína 

e de interação pessoal aliadas à competência e habilidade. 

Nesse sentido, o cuidar é um processo contínuo concretizado na atitude, vontade e 

necessidade de um atendimento baseado no conhecimento de outro ser. Por conseguinte, o 

processo de cuidar é a capacidade dos seres humanos de crescer e modificar-se em um 

processo constante de relação entre o ser cuidado e o cuidador (VIANA 2001). 

Para Waldow (2001), o processo de cuidar não se dá isoladamente, trata-se de um 

processo interativo de ação em que os seres envolvidos se constroem e participam da 

construção do outro. Nesse contexto, o processo de cuidar na enfermagem é entendido como 

um compromisso de cuidado autêntico que oportuniza o encontro verdadeiro do ser cuidado e 

cuidador, promovendo a mutualidade no cuidar (CELICH, 2003). 

Por conseguinte, pode ser entendido como um conjunto de ações e comportamentos 

realizados no sentido de favorecer, manter ou melhorar a condição humana no processo de 

viver ou morrer. Nesse sentido, o processo de cuidar é um processo interativo, de 

desenvolvimento, de crescimento, que se dá de forma contínua ou em um determinado 

momento, mas que tem o poder de conduzir à transformação (WALDOW, 1998). 

Sendo assim, a enfermagem deve compartilhar o conhecimento para perceber o 

possível ou criar alternativas que possam levar a novas formas de pensar e fazer o cuidado. O 

ser cuidado o entende como um processo que emerge da presença segura da enfermagem, 

informações, demonstração de habilidade e conhecimento, assistência, promoção de 

autonomia e a própria sobrevivência (CROSSETTI, 1997). 

No entanto, o cuidar deve ser um momento de encontro entre o ser que cuida e aquele 

que é cuidado, e deve ser baseado na reflexão sobre a prática, de forma a transformá-la. O 

processo de cuidar em enfermagem não é estanque, e o conhecimento necessário para 

demonstrar competência profissional em uma atividade prática pode ser percebido como de 

natureza artística, mais do que técnica. É caracterizado por ter uma ordem pessoal e prática, 

um conhecimento na ação, pressupondo um saber tácito o qual é ativado na própria ação 

(WALDOW, 2009). 

Assim, o processo cuidar em enfermagem torna-se ativo e contínuo e requer 

comportamento e ações empreendidos no sentido de favorecer as potencialidades humanas, 

melhorando a dignidade na condição do processo de viver ou morrer (WALDOW, 2009).  
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3.3 PROCESSO DE CUIDAR EM ENFERMAGEM ÀS VÍTIMAS DE 

TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO  

 

Durante muitos anos a Enfermagem foi vista como uma profissão meramente 

tecnicista, aspecto este fortalecido pelos currículos dos cursos universitários. Aos poucos, o 

avanço da ciência e o aparecimento de questões cada vez mais complexas despertaram a 

necessidade de mudança desse paradigma. O pensamento crítico e o raciocínio clínico 

passaram a ser atributos valorizados e indispensáveis para a prática dos enfermeiros, 

viabilizando a formulação de conclusões, a tomada de decisões éticas e provendo opções ou 

alternativas mais apropriadas para cada situação (FEITOZA; FREITAS; SILVEIRA, 2004; 

JOHNSON, 2005).  

As teorias de enfermagem, surgidas nos anos de 1960, têm contribuído para a 

formação de uma base relativamente sólida de conhecimento, validando a Enfermagem como 

ciência (SCHAURICH; CROSSETTI, 2010; FERREIRA, 2003). Waldow (2001) explicita a 

frase de que suas teorias resgatam o cuidado, em busca de melhor qualidade de vida do ser 

que cuida e do ser cuidado. 

Nesse sentido, elas podem ser consideradas aportes epistemológicos fundamentais à 

construção do saber e à prática profissional, auxiliando na orientação dos modelos clínicos da 

enfermagem e possibilitando que os profissionais descrevam e expliquem aspectos da 

realidade assistencial, apoiados no desenvolvimento da tríade teoria, pesquisa e prática, na 

área (SCHAURICH; CROSSETTI, 2010). 

Diversos teóricos do mundo inteiro, dos quais citamos Nightangale, Horta, Roach, 

Leninger, Peplau, Orem, Rogers, foram construindo e descrevendo as Teorias de Enfermagem 

que deram suporte à responsabilização do cuidado, em todo seu espectro, sendo aplicáveis em 

qualquer contexto da enfermagem, visto que servem de guia e orientação para a assistência 

(FERREIRA, 2003; WALDOW, 2001). 

A proposta das teorias é intensificar o processo de Enfermagem através do modelo 

conhecido como Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), com o intuito de 

planejar, organizar e registrar as ações realizadas, apoiadas nos passos do método científico 

(CUNHA, BARROS, 2005). 

 Nesse contexto, o processo de Enfermagem é fortalecido, trazendo novas 

possibilidades de se organizar a prática, contribuir para maior autonomia do profissional e 

promover a qualidade da assistência. Sua implementação visa dar suporte e orientar o 
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profissional na elaboração de diagnósticos e intervenções de Enfermagem, fundamentais para 

garantir uma assistência individualizada, otimizar o tempo e garantir a excelência do cuidado 

(ARRUDA; GARCIA, 2000; FEITOZA; FREITAS; SILVEIRA, 2004; JOHNSON, 2005).  

Segundo Silva (2004), a SAE tem sido amplamente divulgada visando  

instrumentalizar, através das etapas de coleta de dados, diagnóstico, planejamento, 

implementação e avaliação, os problemas dos pacientes assistidos com um cuidado 

individualizado, fundamentando cientificamente as ações do enfermeiro. Nesse sentido, 

Cunha e Barros (2005) afirmam que esse processo melhora a qualidade da assistência, visto 

que beneficia o paciente com um cuidado personalizado e valoriza o enfermeiro pela sua 

importância na elaboração dessa sistematização. 

 Desse modo, essa sistematização funciona de forma dinâmica e integrada, sendo as 

etapas interdependentes, inter-relacionadas e recorrentes, enfatizando as ações de enfermagem 

essenciais e indispensáveis que devem ser empreendidas no cuidado ao paciente (JOHNSON, 

2005).  

Nos casos de situações de gravidade em que há risco iminente de sequelas e morte, 

como é o caso dos politraumatizados, o processo de cuidar deve acontecer de forma rápida, 

objetiva e precisa, visto que essa sistemática pode fazer diferença na chance de sobrevida dos 

pacientes (ARRUDA; GARCIA, 2000; LIMA et al.,2009). 

Quando o trauma acontece, a avaliação de sua magnitude e instituição de intervenções 

imediatas e efetivas podem ser decisivas para evitar a morte e sequelas produzidas por esse 

agravo. Embora seja prática pouco frequente em nossa realidade, as escalas de avaliação do 

trauma vêm merecendo maior atenção, por possibilitarem a comparação de populações de 

pacientes de forma objetiva (PRADO; RASSIAN, 1990). 

 Com relação à responsabilidade da equipe de Enfermagem nesse grupo de pacientes, 

esta exerce um papel importante no que se refere ao programa da assistência às vítimas, 

especialmente nos casos de TCE. No atendimento inicial, é necessária uma avaliação 

diagnóstica e terapêutica, com a finalidade básica de reanimação e estabilização das funções 

ventilatória e hemodinâmica do paciente. Com relação à etapa do histórico, é fundamental a 

investigação de informações da história de saúde imediata, mecanismo do trauma e o tipo de 

acidente ocorrido, assim como a avaliação sobre se houve inconsciência ou amnésia depois do 

traumatismo e seu tempo de duração, que podem determinar um grau significativo de 

comprometimento cerebral (WATTS, 2005). 

Por conseguinte, todos os dados de história coletados e o exame físico irão fornecer 

subsídios para que o enfermeiro dê continuidade ao processo sistematizado, fazendo seus 
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diagnósticos, organizando seu plano de cuidados e traçando metas, elaborando as prescrições 

de enfermagem e avaliando os resultados alcançados (WATTS, 2005). 

Devemos ressaltar que, mesmo que esta pesquisa focalize a importância do 

conhecimento da equipe de enfermagem no atendimento à vitima de TCE, não poderemos 

esquecer a abordagem do politrauma, visto que os pacientes com lesões cranianas apresentam 

outros tipos de trauma associados, que agravam seu estado clínico. Desse modo, a seguir 

realizaremos a explanação das intervenções que devem ser realizadas na vítima com TCE, 

sem contudo deixar de pontuar considerações relevantes sobre a prática assistencial nos 

pacientes politraumatizados. 

 

 

Ações de Enfermagem desenvolvidas no Atendimento Pré-Hospitalar (APH) às 

vítimas de trauma cranioencefálico 

 

Com relação ao processo de cuidar das vítimas de TCE decorrente dos acidentes em 

geral, este ele deve ser iniciado no local do evento, pela gravidade das lesões e suas 

consequências. Essas ações compreendem o Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e são uma 

forte medida no combate ao agravamento e surgimento de novas lesões ou sequelas 

(BASTOS; ANDRADE; SOARES, 2005).  Esta avaliação e abordagem inicial devem 

priorizar lesões que levariam ao óbito rapidamente, e por isso devem ser tratadas em primeiro 

lugar (CARVALHO et al., 2007). 

 No entanto, Nakassa (2002) lembra que, só a partir da última metade do século XX, é 

que teve início a preocupação com as vítimas de ATs. Com essa conscientização, houve o 

interesse de conhecer a causa da morte dos traumatizados, surgindo, então, o conceito de 

“morte evitável”. Foi assim que, a partir de 1964, os pesquisadores iniciaram suas 

preocupações voltadas para as vítimas com trauma, os cuidados de reanimação e terapêuticas 

adequadas, desde o local do acidente, durante a fase de transporte e até a chegada no hospital. 

 Nesse sentido, Whitaker, Gutierrez e Koizumi (1998) destacam que a oportunidade de 

sobrevida para as vítimas, até a chegada no hospital, está representada pela avaliação da 

gravidade do trauma e o início de manobras para a manutenção básica da vida.   

Para tanto, alguns índices foram criados com o objetivo de orientar a triagem, planejar 

os sistemas de trauma, além de auxiliar em auditorias médicas e estimar custos tanto do 

evento como do tratamento e reabilitação. Dentre estes, especificamente em relação à 

determinação do nível de gravidade do dano cerebral, tem-se a Escala de Coma de Glasgow 
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(ECGl) como um padrão universal (MALVESTIO, 2005; CAMPOS, 2004; SALLUM; 

KOIZUMI,1999; GENNARI; KOIZUMI, 1994).  

Nesse sentido, Prado (2001) destaca que a ECGl, introduzida em 1974, e revisada em 

1977, por Bryan Jannet e Grahan Teasdale, na Universidade de Glasgow na Escócia, é uma 

ferramenta simples e objetiva, desenvolvida para monitorar as modificações das alterações do 

nível de consciência. 

A ECGl é considerada a escala mais usada nos serviços de urgência, além de possuir 

confiabilidade, fidedignidade e ser de fácil aplicação. Desse modo, tornou-se um instrumento 

amplamente usado e aceito de predição de resultados, considerada essencial como indicador 

válido para assegurar a condição clínica do paciente (ROZA, 2004; BOTO et al., 2004; 

DEMETRÍADES et al., 2004). 

Essa escala fornece o escore a partir dos critérios fisiológicos de abertura ocular (que 

indica que os mecanismos de despertar do tronco cerebral e a função cerebral estão normais), 

melhor resposta verbal (que aponta um alto grau de integração do SNC) e melhor resposta 

motora (que verifica o funcionamento do SNC). A pontuação é obtida por vários estímulos, 

desde a atividade espontânea e estímulos verbais até os dolorosos, e pode variar entre 3 e 15, 

indicando a gravidade da lesão, sendo o menor valor compatível, porém não obrigatoriamente 

indicativo, de morte cerebral, e o maior correspondendo ao indivíduo neurologicamente 

normal (KOIZUMI, 1992; ALVES; KOIZUMI, 1999; KOIZUMI, 2000).    

Para que a aplicação da escala forneça um escore fidedigno quanto ao nível de 

consciência do paciente, é necessário que, além de saber distinguir as respostas de 

perceptividade e de reatividade, se utilizem corretamente os estímulos que irão gerá-las. 

Inicialmente, se produz os estímulos auditivos, começando com um tom de voz normal e 

progredindo para um mais alto, quando não houver resposta. Nesse momento, diante de 

resposta verbal do paciente, o enfermeiro deve avaliar o nível de orientação e cognição. Se a 

vítima persistir arresponsiva, faz-se o estímulo tátil, indo de um leve toque a estímulos 

dolorosos, sendo necessário, neste último, a avaliação da resposta motora (DICCINI; 

WHITAKER, 2002).  

É importante ressaltar que para cada indicador existe uma pontuação atribuída de 

acordo com a melhor resposta apresentada. A soma da pontuação de cada indicador produzirá 

um escore total final que traduzirá o nível de consciência da vítima e a classificação da 

gravidade do TCE em leve (13-15), moderado (9-12) ou grave (igual ou abaixo de 8). 

(SILVA; SOARES; ANDRADE, 2008; KOIZUMI; ARAÚJO, 2005; CAMPOS, 2004). 
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Os indicadores, suas possíveis respostas e suas pontuações são apresentadas no quadro 

a seguir: 

 

INDICADORES RESPOSTA PONTOS 

 

Abertura ocular  

(AO) 

Espontânea 

Com estímulo verbal 

Com estímulo doloroso 

Nenhuma resposta  

4 

3 

2 

1 

 

 

Melhor resposta verbal 

(MRV) 

Orientada  

Confusa  

Palavras inapropriadas  

Palavras incompreensivas  
*
Nenhuma 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

Melhor resposta motora 

(MRM) 

Obedece comandos  

Localiza dor  

Movimento de retirada  

Flexão anormal  

Extensão anormal  

Nenhuma 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Quadro 01 - Escala de Coma de Glasgow (ECGl)  

*Essa pontuação também é adotada quando o paciente está intubado. 

 

Com relação à resposta ocular o escore máximo é 4, sendo obtido quando os olhos 

estão abertos e o paciente é capaz de abrí-los e fechá-los. O escore 3 é atribuído quando a 

vítima abre os olhos diante de estímulo verbal – quando, por exemplo, é chamada pelo nome. 

O escore 2 é considerado quando o paciente abre os olhos somente com estímulos dolorosos, 

e a pontuação 1 indica ausência total de resposta, ou quando não há como testar esse 

parâmetro (DICCINI; WHITAKER, 2002; IMAI; KOIZUMI, 1996). 

Considerando a resposta verbal, o escore 5 indica que a vítima responde a perguntas 

de forma orientada. Com escore 4, a vítima encontra-se desorientada e responde de forma 

desorganizada e confusa, no escore 3 utiliza palavras impróprias, com informações 

desconexas,  na pontuação 2 a vítima transmite sons incompreensíveis, e o escore 1 indica 

ausência de resposta (DICCINI; WHITAKER, 2002; IMAI; KOIZUMI, 1996).  

 Autores ressaltam que, naqueles pacientes com diagnóstico de TCE cuja avaliação não 

é possível de ser realizada por estarem entubados ou traqueostomizados, utiliza-se a 

pontuação 1, pois, embora que subestimada, está próxima da real (KOIZUMI; ARAÚJO, 

2005). 
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Analisando a resposta motora, a pontuação 6 é a máxima registrada e corresponde 

àquelas vítimas cujos movimentos das extremidades estão preservados, o escore 5 ocorre 

quando é aplicado um estímulo doloroso e a vítima consegue localizar e retirar o local onde 

foi aplicado o estímulo, com movimentos de flexão e extensão. A pontuação 4 é atribuída 

quando houver movimento do membro somente com a retirada de estímulos dolorosos. A 

resposta 3 indica decorticação, evidenciada por flexão anormal e constante de alguma 

extremidade; por conseguinte, o escore 2 indica descerebração (presença de extensão 

anormal) e a pontuação 1 indica ausência de resposta (DICCINI; WHITAKER, 2002). Dessa 

forma, o total de 15 pontos representa o indivíduo neurologicamente normal, e a pontuação 3 

a arreatividade total do paciente. Prado (2001) destaca que a pontuação menor que 8 é 

comumente aceita pela literatura  como ponto crítico das alterações do nível de consciência e 

define um indivíduo em estado de coma.   

Peroza e Ceballos (1990) dizem que uma baixa pontuação, geralmente menor ou igual 

a 5, evidencia maior chance de morte ou maior tempo de recuperação; 9 pontos nesta escala 

demonstram uma tendência à melhoria na evolução do quadro clínico, norteando um bom 

prognóstico. A pontuação 8 ou menos, como pontuação dessa escala em um paciente com 

TCE por mais de 6 horas da evolução após a ocorrência do TCE, adverte para um quadro 

clinico grave, evidenciando um trauma grave. 

Pinto (2004) verificou ainda que, após um TCE, podem ocorrer problemas 

extracranianos associados, como o choque e problemas respiratórios. É aconselhável, 

portanto, uma análise prognóstica pela ECGl num intervalo de até três horas depois do trauma 

e após a estabilização completa do paciente, pois, nesse período, dependendo da gravidade da 

lesão cerebral, muitos podem evoluir para o óbito.  

 Segundo Diccini e Whitaker (2002), é crucial saber que, em certas situações, essa 

escala não poderá indicar resposta fidedigna, como nos casos em que o paciente apresentar 

edema ou hematoma palpebral (para avaliação de abertura ocular) e quando estiver 

impossibilitado de falar (como, por exemplo, no caso do uso de tubo endotraqueal). O mesmo 

poderá ocorrer em relação à resposta motora, com o efeito de substâncias psicotrópicas, entre 

estas: drogas, álcool, anestésicos, curares e sedativos. Nessas ocasiões, deve-se registrar o 

motivo da impossibilidade de julgamento neurológico juntamente com o escore obtido dos 

outros parâmetros validados. 

Pavelqueires et al. (2002) reconhecendo a importância atribuída ao atendimento pré-

hospitalar (APH), salientam que o cuidado a essas vítimas deve ser realizado em uma 

sequência lógica, centrada na estabilização dos sinais vitais. Para tanto, o processo de triagem, 
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que é a seleção dos casos por gravidade, é fundamental nas vítimas em geral, e, mais 

especificamente, após um acidente, pois suas funções vitais poderão ser deterioradas em um 

curto período de tempo, causando a morte em três momentos distintos, denominados de picos 

de morte: 

 Primeiro pico de morte: ocorre de segundos até minutos após o acidente, sendo a 

morte considerada como inevitável (PAVELQUEIRES et al., 2002). 

 Segundo pico de morte: acontece minutos a horas após o acidente e a morte é 

considerada como potencialmente evitável quando se dispõe de um APH  adequado. É 

conhecida como a “hora de ouro” (PAVELQUEIRES et al. 2002; BATISTA NETO; 

FARIAS,2003).  

 Terceiro pico de morte: ocorre dias ou semanas após o trauma, e os óbitos são 

decorrentes de falência orgânica ou infecção (PAVELQUEIRES et al. 2002; 

BATISTA NETO; FARIAS, 2003). 

  Nesse sentido, o primeiro passo para evitar essas mortes é a avaliação inicial, ainda no 

atendimento pré-hospitalar. Pavelqueires et al.(2002), Batista Neto; Farias (2003) afirmam 

que, nesse momento, devem-se identificar lesões que comprometam a vida e, 

concomitantemente, estabelecer condutas. Para tanto, deve-se seguir um roteiro padronizado 

pelo Advanced Trauma Life Support Program (ATLS), que se constitui do ABCDE do 

atendimento ao traumatizado, a saber: 

A- Abordagem das vias aéreas com controle da coluna cervical: estabelecer medidas 

para desobstrução das vias aéreas e manter a sua permeabilidade. 

B- Respiração e Ventilação: estabelecer manobras para o estabelecimento da 

respiração e ventilação. 

C- Circulação e controle da hemorragia: utilizar medidas que priorizem a reposição 

volêmica e o controle de hemorragias, para melhorar a perfusão tecidual. 

D- Avaliação Neurológica: avaliar o nível de consciência utilizando a Escala de Coma 

de Glasgow (ECGl) e a reatividade pupilar. 

E- Exposição e Controle da Hipotermia: retirar as vestes do paciente para identificar e 

avaliar a localização e gravidade das lesões, visando à imobilização de fraturas e promovendo 

o aquecimento a fim de evitar a hipotermia, tão deletéria ao organismo. 

Ainda nessa fase, é de importância fundamental que o enfermeiro e a equipe que 

prestam a primeira assistência tenham conhecimento do mecanismo de trauma, para o êxito 

no atendimento inicial. O relato feito pela equipe de Enfermagem pré-hospitalar deve 

esclarecer o tipo de acidente, a posição em que a vítima foi encontrada, se foi ejetada do 
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veículo, se usava cinto de segurança, se quebrou o para-brisa com a cabeça e a face, presença 

ou ausência de paralisias, parestesias ou paresias, diminuição do nível de consciência, 

deteriorização do nível sensório motor, casos de morte no acidente e o estado dos demais que 

estavam no acidente (CAVALCANTE, 2003). 

Segundo Pavelqueires et al. (2002), a partir dessas informações, pode-se, então, fazer 

associações entre o trauma e possíveis localizações das lesões. Nas vítimas de acidente de 

motocicleta, acidente de carro e atropelamentos as lesões mais frequentes são os TCEs, 

trauma torácoabdominal e fratura das extremidades. Para tanto, é importante que utilizemos 

instrumentos com os quais possamos generalizar os resultados, e, dentre estes, destacamos o 

Revised Trauma Score (RTS). Esse índice é usado durante o APH para medir a gravidade do 

trauma, através de três indicadores: pressão arterial sistólica, frequência respiratória e nível de 

consciência (BARROS, 2008).   

Nesse momento, é também importante frisar que o paciente com TCE deve ser tratado, 

antes de tudo, como um paciente politraumatizado. Por esse motivo, o atendimento inicial se 

faz prioritário segundo uma sequência lógica centrada na identificação de todas possíveis 

lesões e na sua estabilização. Todo politraumatizado pode apresentar lesão na coluna cervical. 

Dessa forma, a obstrução de vias aéreas evidenciada por dificuldade respiratória e hipóxia é 

estabelecida com manobras de abertura dessas vias sem que haja comprometimento da coluna 

cervical. Em seguida, o corpo estranho deve ser eliminado manualmente e, na presença do 

Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o aspirador portátil com cânula de ponta rígida 

deve ser utilizado (PAVELQUEIRES et al., 2002).  

Como as vítimas de TCE apresentam geralmente alteração do nível de consciência, o 

uso de uma cânula do tipo Guedel é de extrema importância para impedir que a língua 

retroceda e obstrua as vias aéreas. Neste mesmo momento de avaliação das vias respiratórias, 

uma máscara facial com fluxo de oxigênio a cerca de 12 a 15 litros/minuto deve ser instalada 

de imediato (PAVELQUEIRES et al.,2002).  

Nos casos em que as vítimas apresentam Glasgow menor que 8, deve-se assegurar 

uma via aérea através de sequência rápida de entubação, primordialmente com a imobilização 

cervical, a fim de evitar hipóxia, hipercapnia e broncoaspiração. Durante o atendimento 

inicial, o uso de sedativos, analgésicos e bloqueadores neuromusculares pode ser útil durante 

o transporte até o ambiente hospitalar, porém devem ser administrados com cautela para não 

interferir na avaliação neurológica (CARVALHO, 2007). 

A avaliação inicial sistematizada de vítimas de trauma trouxe importantes avanços na 

condução desses pacientes. Diante de um politraumatizado, medidas diagnósticas e 
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terapêuticas devem ser constantemente aplicadas e reaplicadas. A complexidade e a 

multiplicidade das lesões impõem a necessidade imediata do atendimento, priorizando o 

tratamento de lesões que impedem a manutenção das funções vitais. Ainda nesse momento, 

devemos reconhecer a importância do alinhamento e imobilização da coluna cervical durante 

o atendimento e até o transporte ao hospital. Nesse âmbito, a continuidade das ações iniciais e 

o diagnóstico e tratamento detalhados de lesões devem ser priorizados para garantir a vida e a 

redução de sequelas nessas vitimas. Nesse sentido, a seguir descreveremos ações gerais na 

vítima politraumatizada e detalharemos aquelas relacionadas ao TCE, foco da nossa pesquisa.  

 

 

Ações de Enfermagem desenvolvidas no Atendimento Hospitalar (AH) à vítima 

de trauma cranioencefálico 

 

Com a chegada da vítima na unidade de urgência do hospital de referência em trauma, 

a equipe, a priori, terá que restabelecer os sinais vitais do paciente politraumatizado. Em 

seguida, inicia-se a avaliação secundária, que consta de um exame físico mais detalhado. A 

partir dessa metodologia, podemos confirmar as lesões já identificadas ou acrescentar aquelas 

não detectadas anteriormente (PAVELQUEIRES et al.,2002). 

Quanto aos tipos de lesões, nos politraumatizados o abdominal é responsável por um 

número expressivo de mortes nas primeiras horas, que poderiam ser evitadas. A localização 

da lesão e o estado hemodinâmico do paciente determinam o momento da avaliação do 

abdome. O quadro clínico mais frequente é a presença de choque hemorrágico sem causa 

aparente, e o  abdome deve ser completamente inspecionado nas suas faces anterior e 

posterior, como também as nádegas e a região perineal. Além disso, a presença de 

escoriações, contusões, hematomas localizados e ferimentos abertos são sugestivos de trauma 

e devem ser bem caracterizados (ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT, 2004). 

Nos casos em que há choque hemorrágico, o transporte da vítima deve ser feito o mais 

rapidamente possível para um hospital de referência, no entanto, há de se considerar que, em 

alguns casos, a hemorragia é mais lenta e possui certa estabilidade inicial, contudo, se não 

diagnosticada e controlada, pode agravar as condições da vítima (PEREIRA JÚNIOR et al., 

2007). 

Ainda sobre o contexto de lesões produzidas no politraumatizado, também merecem 

destaque as fraturas de extremidades, por estarem presentes com muita frequência. Devemos 

ressaltar que, concomitantemente a essas fraturas, podem ocorrer lesão dos tecidos moles que 
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circundam o osso, sangramento, dor, estresse e contaminação. Por conseguinte, a instabilidade 

óssea imobiliza o paciente e interfere no atendimento das comorbidades e dos traumas 

cerebrais, torácicos e abdominais, limitando a ação adequada e inibindo os cuidados 

intensivos de Enfermagem (FRANCIOZI et al., 2008). 

Vale salientar, no entanto, que o trauma envolvendo alta energia cinética costuma 

gerar lesões em várias regiões corpóreas que, potencialmente, podem ser muito mais graves. 

Sendo assim, a atenção da equipe de Enfermagem, iniciada no local do evento e estendo-se no 

âmbito hospitalar, deve estar voltada para a detecção precoce de alterações neurológicas e 

sistêmicas, frequentemente observadas, como é o caso de paciente com TCE. Sabemos, pois, 

que o Sistema Nervoso Central (SNC) é o órgão mais complexo do corpo humano, 

implicando em capacidade de recuperação limitada, exigindo que alterações relacionadas às 

lesões traumáticas sejam rapidamente tratadas para diminuir ou evitar os possíveis distúrbios 

advindos deste tipo de trauma (HUDAK; GALLO, 1997). 

 Com relação às lesões secundárias, o internamento das vítimas na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) tem como principal objetivo minimizar as lesões secundárias, mantendo 

estabilidade hemodinâmica, metabólica e respiratória, mantendo uma adequada oferta de 

oxigênio e de nutrientes ao tecido cerebral e fazendo uso de métodos de monitorização e 

diagnósticos avançados (TOLEDO, 2008). 

 Segundo Gómez (2000), o sucesso no atendimento ao paciente grave está relacionado 

com a rápida avaliação das mudanças que ocorrem devido às condições clínicas e com o 

envolvimento da equipe com as práticas terapêuticas. É no contexto da UTI onde a vítima de 

TCE contará com momentos cruciais para a sua reabilitação, já experimentados desde o 

atendimento inicial, na fase pré-hospitalar. 

Por conseguinte, os esforços devem ser mantidos em toda a fase do internamento 

hospitalar, continuados na manutenção das condições fisiológicas do indivíduo e no 

tratamento da hipertensão intracraniana (HIC), a fim de preservar o fluxo sanguíneo cerebral. 

Em pacientes adultos, a HIC é definida como a presença de medida de pressão intracraniana 

(PIC) acima de 20 mm Hg, que persiste por mais de 20 minutos, e no TCE é causada pelo 

edema cerebral, tumefação cerebral congestiva e hematomas intracranianos (CARVALHO, 

2007; TOLEDO, 2008). 

Quando há suspeita de fratura de base de crânio, o diagnóstico é especialmente clínico, 

detectando sinais de equimose bilateral orbitária, hemorragia subconjuntival, epistaxe ou 

otorragia, saída do líquor cefalorraquidiano (LCR) pelas sepulturas nasais ou pela canalização 
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auditiva externa, equimoses do mastoideo (sinal de batalha) e paralisia de um nervo craniano, 

mais frequentemente os da face (GÓMEZ et al., 2000).  

Sabemos, pois, que procedimentos simples de controle da PIC podem ser utilizados, 

destacando-se a elevação da cabeceira do leito a 30° (quando não houver lesão na coluna 

cervical); manutenção do alinhamento mento-esternal; administração de medicações 

prescritas para reduzir a PIC, como diuréticos e corticosteroides; manutenção da temperatura 

corporal dentro dos padrões de normalidade; controle hídrico rigoroso; prevenção de 

estímulos desnecessários, realizando-os com critérios rigorosos, como aspiração e outros 

procedimentos dolorosos e sedação de acordo com a prescrição médica, reduzindo assim as 

demandas metabólicas (SPERA, 2005). 

 Quando é diagnosticada a presença de HIC, devemos monitorizar criteriosamente a 

PIC buscando índices normais, otimizar o fluxo sanguíneo cerebral e a pressão de perfusão 

cerebral, prevenir os desequilíbrios que exacerbem a lesão secundária e evitar as 

complicações associadas com o tratamento empregado (GIUGNO et al., 2003).  

Com o avanço da tecnologia, foram desenvolvidos recursos humanos e materiais para 

auxiliar na avaliação clínica e conduzir o tratamento desses pacientes. No caso de vítimas de 

TCE, a monitorização da PIC foi incorporada à prática da terapia intensiva para o controle de 

agravos das lesões secundárias (DANTAS FILHO et al., 2001). Essa monitorização permite 

uma avaliação correta da PIC e da pressão de perfusão cerebral, individualizando a terapia, 

sendo indicada em pacientes com ECGl igual ou menor que 8, em que o aumento da PIC e a 

diminuição da pressão de perfusão cerebral contribuem significativamente para a lesão 

secundária (GIUGNO et al., 2003). 

Segundo o Brain Trauma Foundation, as indicações de monitorização da PIC 

incluem,  além de pacientes com TCE grave, tomografia computadorizada (TC) de crânio com 

anormalidades como hematomas, contusões, edema ou cisternas basais comprimidas. No 

entanto, esta monitorização também está indicada na presença de TC de crânio normal, 

quando dois dos seguintes fatores forem encontrados: idade acima de 40 anos, pressão arterial 

sistólica < 90 mmHg e postura motora anormal (descerebração ou decorticação) (BRAIN 

TRAUMA FOUNDATION, 2000). 

Para obter a medição da PIC podem ser implantados vários dispositivos, como 

cateteres, parafusos e fibra ótica, em diversas regiões do Sistema Nervoso Central (SNC). Em 

pacientes com TCE, essa monitorização mostrou-se útil na detecção da fase inicial de edema 

cerebral e formação de hematomas. Os pacientes com lesões expansivas intracranianas após o 

trauma, apesar de todas as condutas terapêuticas, apresentam uma HIC precoce, considerada 
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grave quando há a elevação da PIC de 45 a 60 mmHg nas primeiras 48 horas após o evento, 

(HUDAK; GALLO, 1997). 

É importante ressaltar que existem quatro tipos de técnicas básicas de monitorização 

da PIC, havendo, porém, recomendações específicas para escolha do método utilizado, sendo 

considerado ideal quando é confiável, preciso, de baixo custo e que cause mínima morbidade 

ao paciente (BRAIN TRAUMA FOUNDATION, 2000). A técnica intraventricular foi usada 

pela primeira vez em 1951 e consiste na introdução de um cateter no ventrículo lateral, tendo 

como vantagens: a mensuração direta da pressão do Líquido Cérebro-Espinhal (LCE), acesso 

para drenagem ou visualização do LCE, determinação das respostas volume-pressão e instilação 

de drogas. Esse tipo de técnica é considerado como padrão de referência para a monitorização da 

PIC (GIUGNO et al., 2003; HUDAK; GALLO, 1997).  

A técnica subaracnóide teve seu início em 1973, sendo o dispositivo introduzido no 

espaço subdural, medindo diretamente a pressão do LCE. Outra opção para monitorização da 

pressão subaracnoide é a utilização do cateter de fibra óptica nesse espaço. Essa abordagem 

traz como vantagens a mensuração direta da pressão LCE sem necessidade de penetrar no 

cérebro para localizar o ventrículo, acesso para determinar resposta volume-pressão para 

drenagem e coleta de amostra do LCE, e facilidade de inserção (DE GEORGIA; 

DEONGAONKAR, 2005; HUDAK; GALLO, 1997).  A técnica intraparenquimatosa 

compreende a colocação de um cateter na substância branca do encéfalo, apresentando como 

vantagens a correlação precisa com as pressões ventriculares, a facilidade de inserção e 

eliminação do efeito das pressões hidrostáticas sobre as leituras; no entanto, existe a 

possibilidade de erros de medição, quando comparada à técnica intraventricular (GIUGNO et 

al., 2003).  

Na técnica epidural, o dispositivo é colocado, como o próprio nome indica, na região 

epidural. Alguns pesquisadores alertam para as imprecisões e incorreções da pressão do LCE 

direta, porém é menos invasiva e tem utilidade de transdutores selecionados para a 

monitorização da fontanela anterior (HUDAK; GALLO, 1997).  

Os cuidados com a monitorização da PIC são de extrema relevância, pois possibilita a 

intervenção imediata, visto que permite o correto diagnóstico e a estabilização do paciente. O 

roteiro de tratamento deve incluir medidas que visem à estabilização global do paciente, assim 

como aquelas específicas para o controle da pressão intracraniana. 

Dentre os cuidados de Enfermagem, destacamos o alinhamento do mento com o 

esterno para que a cabeça seja mantida em posição neutra, tanto durante como após as 

mobilizações, e a elevação da cabeceira a 30 graus para otimizar o retorno venoso. (GIUGNO 
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et al., 2003). Nos casos de TCE grave, além do cateter de monitorização da PIC, é 

recomendada a instalação de um cateter arterial, para medir a PAM contínua e o valor da 

pressão de perfusão cerebral (PPC). A hipotensão deve ser tratada agressivamente com o uso 

de drogas vasoativas, a fim de evitar a hipoperfusão cerebral. Deve-se tolerar hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) leve, pois esta pode ser compensatória para manter a PPC, 

especialmente nos casos de HIC. Nas situações de perda da autorregulação cerebral, qualquer 

alteração de pressão pode ser diretamente transmitida aos vasos cerebrais, com maior risco de 

edema ou isquemia (GIUGNO et al., 2003). 

A saturação de oxigênio deve ser mantida acima de 92% para oferta adequada ao 

tecido cerebral. Não deve ser usada a hiperventilação profilática, pelo risco de  vasoconstrição 

arterial e consequente isquemia cerebral. No suporte ventilatório, é recomendada a 

manutenção de uma frequência respiratória baixa, pois o tempo expiratório mais prolongado 

facilita o retorno venoso (GREENBERG, 2001). 

Quanto ao uso de sedativos, Gómez et al. (2000) comentam que sua utilização não é 

recomendada, pois pode prejudicar a avaliação neurológica posterior, porém concordam que 

muitas vezes seu uso torna-se necessário evitar elevações da PIC pelos estímulos gerados nos 

diversos procedimentos invasivos.  

No que se refere à restrição hídrica e estabilização hemodinâmica, Pavelqueires et al. 

(1997) afirmam que o volume urinário é padrão fidedigno da reposição volêmica, sendo 

necessário cateterismo vesical para melhor controle hídrico. No entanto, esse procedimento 

não pode ser realizado em pacientes com trauma uretral. 

O uso da sonda gástrica é importante para o diagnóstico de lesões toracoabdominais, 

pois possibilita identificar a presença de sangue no sistema gastrointestinal. Sua indicação é 

necessária para resolução ou prevenção da distensão gástrica, diminuindo o risco de vômito 

com possível aspiração. Contudo, sua introdução pela narina está contraindicada na vigência 

de fratura de base de crânio (PAVELQUEIRES et al., 1997). 

Como já falamos, deve-se ressaltar a importância da avaliação secundária, no sentido 

cefalocaudal, objetivando a detecção detalhada das lesões. Nessa fase deve ser incluída a 

monitorização completa do paciente, seguida de um exame neurológico detalhado, abordando 

os seguintes aspectos propedêuticos: avaliação do nível de consciência, das pupilas, da força 

motora, da função sensitiva, cerebelar e dos nervos cranianos. Tem como principais objetivos 

identificar disfunções presentes no sistema nervoso, determinando seus efeitos na vida diária, 

além de detectar situações de risco de morte (DICCINI; WHITAKER, 2002). 
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O nível consciência é o indicador mais sensível de disfunção cerebral e esse fenômeno 

apresenta dois elementos fundamentais localizados em duas diferentes estruturas encefálicas, 

responsáveis pelo ato de despertar (que é o estado de vigília, a capacidade de estar acordado) 

e pelo conteúdo mental (somatório das funções cognitivas e afetivas). Essa mensuração se faz 

pelas respostas de reatividade e perceptividade, respectivamente (DICCINI; WHITAKER, 

2002).  

Por sua vez, a perceptividade implica nas respostas de mecanismos nervosos 

apreendidos, como gestos e palavras, exigindo certo grau de integração cortical. Em 

contrapartida, a reatividade acontece como resposta involuntária a determinado estímulo, que 

pode ser verbal e doloroso, e é classificada em inespecífica, reatividade à dor e vegetativa. A 

inespecífica está relacionada ao tronco cerebral, como a reação de abrir os olhos sem que haja 

integração; a reatividade à dor em nível medular e de tronco cerebral é expressa quando o 

paciente puxa o membro; e a vegetativa correspondente ao controle das funções fisiológicas, 

como temperatura, pressão arterial e respiração (DICCINI; WHITAKER, 2002).  

Considerando o conceito de que o nível de consciência é o grau de alerta 

comportamental que o indivíduo apresenta, nota-se uma grande possibilidade de variação 

desse parâmetro. Conforme já mencionamos, no cotidiano da equipe de saúde é necessária a 

utilização de escalas que permitam a padronização da linguagem utilizada para facilitar a 

comunicação oral e escrita dessas informações, bem como estabelecer um sólido sistema que 

seja capaz de acompanhar a evolução do nível de consciência do paciente (MUNIZ et al., 

1997). 

Contudo, embora a ECGl seja extremamente importante como forma de detecção dos 

fatores prognósticos, ela não deve ser considerada isoladamente. Fatores importantes, como a 

idade, lesão craniana, sinais de localização (pupilas, respiração, descerebração, decorticação, 

resposta motora), hipotensão, pressão intracraniana, hipóxia, glicemia, oxigênio sanguíneo e a 

presença de lesões associadas, podem auxiliar na predição do quadro clínico momentâneo e 

futuro do paciente e serem fatores determinantes na sua recuperação (IMAI; KOIZUMI, 

1996). 

Considerando ainda que a avaliação do nível de consciência deve ser vista como uma 

etapa importante da assistência de Enfermagem, é necessário que o profissional seja 

capacitado para utilizar a ECGl e assim obter uma real e fidedigna pontuação para o nível de 

consciência (MUNIZ et al., 1997). Além disso, é importante avaliar os parâmetros, como a 

atividade e os reflexos durante o exame e a presença de paralisia. A avaliação da reatividade 

das pupilas à luz deve ser considerada, visto que a presença de anormalidades pode ser 
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indicativa de lesões cerebrais, exigindo diagnóstico e tratamento imediato. (DICCINI; 

WITAKER, 2002). 

Koizumi (1992) ressalta que o tamanho e a reatividade pupilar também podem 

determinar quais estruturas encefálicas estão envolvidas. As áreas do troncocerebral que 

controlam a consciência são anatomicamente adjacentes às que controlam as pupilas. 

Entretanto, as vias pupilares são relativamente resistentes ao distúrbio metabólico, e a 

presença de reação à luz é o sinal isolado mais importante para definir coma com esta origem. 

O diâmetro deve ser mensurado com um instrumento preciso e confiável e a reação 

fotomotora é verificada com um foco de luz artificial, como uma lanterna. 

Diccini e Whitaker (2002) afirmam que é necessário anotar no prontuário qual das 

pupilas mostra-se maior para a realização da comparação de exames diários com o exame 

admissional. Elas podem apresentam-se ovoides, indicativo de hipertensão intracraniana, 

buraco de fechadura, indicativo de pacientes submetidos a cirurgias de catarata, e a forma 

chamada de irregular, indicativa de vítimas com trauma de órbita. Somado ao exame da 

reatividade à luz, também devem ser observados o diâmetro e a forma das pupilas. A testagem 

da fotorreação das pupilas é feito com o auxílio de um foco de luz como, por exemplo, uma 

lanterna. O olho é fechado, e pouco depois é aberto, quando é inserido um foco de luz sobre a 

área temporal. O padrão de resposta que se espera é a constricção da pupila, dilatando-se 

quando o foco de luz for retirado. O tempo em que a reação à incidência da luz ocorrerá ou a 

sua ausência determinarão se existe ou não lesão neurológica. 

Passados a fase aguda do trauma e o atendimento realizado na chegada ao âmbito 

hospitalar, quando os sinais vitais já estiverem restabelecidos, é fundamental incluir na 

avaliação secundária um exame neurológico detalhado, ressaltando que a realização de alguns 

testes, descritos a seguir, só serão possíveis se houver algum grau de colaboração do paciente. 

O exame da função motora tem o objetivo de detectar o mais precocemente possível 

qualquer tipo de sequela que impeça a prática das atividades da vida diária, devendo ser 

realizado de forma simétrica, ao se comparar os grupos musculares. O exame do tônus 

muscular é observado palpando-se os músculos tanto em condições de repouso, como em 

movimento. As alterações achadas baseiam-se na flacidez, rigidez e espaticidade, indicando 

respectivamente, acometimento de neurônio motor inferior, superior e gânglios basais. Para 

apreciação da força muscular nos membros inferiores, o profissional de saúde deve pedir para 

que a vítima estenda os membros e aperte suas mãos, a fim de verificar se há diferenças 

quanto às respostas dos dois membros. Os membros inferiores devem ser levantados e 

abaixados, flexionados, estendidos com o paciente deitado em uma cama, analisando a força 
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do paciente nesses movimentos. Aliando-se a esse exame, deve-se atentar para a marcha e 

movimentos de balanço dos braços (DICCINI; WHITAKER, 2002).  

 Outro ponto que merece destaque no exame neurológico é a função sensitiva, cuja 

avaliação é feita no tronco, membros superiores e inferiores, e ocorrerá com os olhos do 

paciente fechados, sendo pesquisada a sensibilidade tátil, dolorosa e térmica, através da 

utilização, respectivamente, de gaze ou algodão seco, objetos de ponta-romba e tubos de 

ensaio contendo água fria e quente. Para atestar a preservação da coordenação dos 

movimentos expressos na função cerebelar, caso o paciente consiga se colocar em pé, faz-se o 

teste de Romberg, colocando-se os braços junto ao corpo em dois momentos, com os olhos 

abertos e depois fechados, verificando se ele pende para algum dos lados, demonstrando falta 

de equilíbrio (DICCINI; WHITAKER, 2002). 

De igual modo, a certificação de ausência de danos aos nervos cranianos também é 

essencial para se detectar algum sinal de dano neurológico à vítima, sendo necessária uma 

avaliação completa dos doze pares de nervos cranianos, investigando seu funcionamento.  No 

entanto, salientamos que, para realização deste determinado tipo de exame, é preciso a 

participação e colaboração do paciente.  

Quanto ao primeiro par de nervos cranianos, chamado de olfatório, buscam-se a 

ocorrência de desvio de septo, presença de secreção e fratura. Com os olhos ocluídos, o 

paciente deverá identificar odores familiares de produtos fortes como o café, sendo cada 

narina testada separadamente. Para o segundo par de nervos cranianos, responsável pela visão, 

deve-se avaliar o campo visual da seguinte forma: o paciente cobrirá um dos olhos, fixando o 

outro no nariz do examinador, que movimentará seu dedo sobre o campo visual ; o paciente, 

então, informará quando estiver visualizando o dedo movimentado (DICCINI; WHITAKER, 

2002). 

Com relação aos testes dos nervos oculomotor, troclear e abducente, inspeciona-se a 

movimentação do globo ocular através da oclusão e, então, da fixação do outro olho no dedo 

do examinador, que o movimenta para os lados, para cima e para baixo, a fim de detectar 

presença de nistagmo e movimentos conjugados. Por sua vez, o reflexo córneo-palpebral pode 

ser testado em qualquer paciente, sem que haja uma colaboração do mesmo, encostando uma 

gaze na superfície do olho, observando o ato de piscar e lacrimejar (DICCINI; WHITAKER, 

2002).  

Para o exame do nervo trigêmio, constituído de função motora e sensitiva, são 

realizados movimentos com uma gaze em sua fronte, queixo e face lateral do rosto, e espera-

se que o paciente identifique a resposta nas duas metades do rosto, relatando que tipo de toque 
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lhe está sendo feito e de que lado. Para a parte motora, observa-se a mastigação, pedindo que 

o paciente abra e feche a boca, buscando identificar anormalidades. O nervo facial deve ser 

testado inspecionando-se a simetria dos movimentos simples, como sorrir, franzir as 

sobrancelhas e cerrar as pálpebras, bem como a sensibilidade intacta das papilas gustativas, na 

medida em que se avalia a percepção dos sabores doces e salgados (DICCINI; WHITAKER, 

2002). 

O nervo ou vestíbulo-coclear é formado pela parte vestibular e coclear, sendo a 

primeira com função de desenvolvimento do equilíbrio e do movimento. Quando se deseja 

examinar a função auditiva, o paciente é instruído a recobrir uma das orelhas e provocar 

qualquer som, como o de um sussurro ou estalar de dedos.  Com relação ao equilíbrio, o 

paciente fica em pé com as pernas aproximadas e os olhos fechados. Os braços são colocados 

para frente. Caso ele consiga manter-se em pé sem perda do equilíbrio por um tempo breve, 

isso será indicativo de que não houve dano neurológico (DICCINI; WHITAKER, 2002). 

O nervo glossofaríngeo, cujas fibras distribuem-se para a língua e faringe, promove a 

sensibilidade gustativa e geral do terço superior. A avaliação se fundamenta na observação da 

elevação e da contração do palato mole e úvula, quando é pedido ao paciente que abra a boca 

e diga “ah”. Dificuldades de deglutição, fonação e articulação de palavras são observadas 

também e indicam sequelas (DICCINI; WHITAKER, 2002). 

A última parte desse exame é a testagem do nervo hipoglosso, que estende suas 

terminações à língua e tem por finalidade identificar a presença de desvio, atrofia ou tremores 

na protusão da língua. A ponta da língua é empurrada contra as laterais da bochecha pela 

pessoa, tentando vencer a resistência empreendida pelo dedo do examinador. Os resultados 

mais comumente vistos são movimentos anormais, paralisia e debilidade dos músculos da 

língua, dificuldade de falar, mastigar e deglutir (DICCINI; WHITAKER, 2002). 

No tocante ao contexto apresentado, o exame neurológico fornece subsídios para 

inspecionar a estrutura anatômica e seus funcionamentos básicos, localizando lesões e facilitando 

hipóteses diagnósticas. Através desses dados, podem ser detectados problemas de Enfermagem e 

realizadas as intervenções adequadas, por intermédio de técnicas específicas, que verificam a 

presença ou ausência de sinais patológicos.  

Apesar de os índices de mortalidade ainda permanecerem elevados, tem-se observado 

redução desse índice através de esforços concentrados para melhoria na qualidade e rapidez 

no atendimento pré-hospitalar e hospitalar, com o desenvolvimento da sistematização do 

atendimento à vítima de politrauma, incluindo o TCE.  Com isso, o atendimento às vítimas 
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em situações graves tem se tornado foco de atenção para a redução de sequelas e conduzindo 

às primícias de sua reabilitação (SGARBI; SILVA JR; NETO, 2006). 

Colaborando com esse desafio, Tashiro e Murayama (2001) afirmam que, para que 

esse objetivo seja consolidado, tornam-se imprescindíveis a motivação e o envolvimento de 

todos os profissionais que atuam nos diversos níveis de atenção, desde as fases pré-hospitalar 

e hospitalar, até os programas domiciliares de reabilitação, bem como a atualização do 

conhecimento científico para melhoria da assistência prestada. 

Nessa assistência, os profissionais devem usufruir de conhecimentos que permitam 

prever situações que representem risco imediato de morte à vítima, devendo, portanto, estar 

preparados e treinados para intervir na estabilização do padrão ventilatório, hemodinâmico e 

neurológico. Para tanto, é necessário coordenação sistematizada, harmonia de raciocínio 

preciso, conhecimento científico e bom senso, para que a equipe desenvolva atendimento de 

qualidade, sem prejudicar a vítima (BROWNER et al., 2000; PAVELQUEIREZ et al., 2002). 

 Diante do exposto, é importante ressaltar que diminuição da morbidade e mortalidade 

do politraumatizado depende diretamente da execução de um plano de assistência organizado, 

desde o momento do acidente até a recuperação definitiva, por uma equipe de saúde 

especializada, preparada e com disponibilidade de recursos adequados. A base da assistência 

organizada deve ser fundamentada no atendimento correto no local do acidente, transporte 

rápido e adequado para a unidade ou centro hospitalar de emergência, e reanimação e 

assistência hospitalar ordenadas por prioridades, praticadas por pessoas especificamente 

preparadas (BRAIN TRAUMA FOUNDATION, 2000). 

 Consequentemente, se o paciente tiver uma boa evolução fisiológica, a devida atenção 

e cuidados prestados pela sistematização dos cuidados da Enfermagem, isso ajudará 

significativamente a complementar e garantir que a evolução no estado do paciente possa ser 

assegurada. Nesse sentido, para diminuir a incidência do evento e das sequelas, é necessário 

que a atuação da equipe de saúde deva estar embasada na busca pelo saber e pela atualização 

dos conhecimentos (CAVALCANTE; FARIAS; SANTOS, 2009). 

Da mesma forma, a humanização da assistência é, também, um dos aspectos bastante 

enfatizados no cuidado ao paciente com TCE, pela enfermagem e por toda a equipe de saúde, 

de uma forma global. Estudos sugerem que mesmo aqueles com diminuição do nível de 

consciência podem perceber o que acontece ao seu redor. Por essa razão, recomenda-se a não 

restrição de visitas de familiares a esses pacientes e sugere-se que os enfermeiros os 

aconselhem a tocar e conversar com o doente, pois, embora não pareçam responsivos, eles 

frequentemente têm consciência da presença de pessoas que lhes são significativas. Algumas 
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pesquisas conduzidas por enfermeiros mostram que reações fisiológicas benéficas ou adversas 

podem ser ocasionadas por determinadas ações de enfermagem. Este é um aspecto intrigante e 

que traz importantes implicações para a assistência, especialmente na fase aguda ou crítica 

(ALVES et al., 2000). 

 O enfermeiro tem responsabilidade profissional, social, ética, moral e científica 

durante todo o processo de recuperação do paciente. Seu papel é de extrema importância 

durante as 24 horas do dia, estabelecendo uma relação direta e contínua com o cuidado da 

assistência prestada. É este profissional quem irá reconhecer as principais causas do TCE, 

avaliar as complicações e quais foram as sequelas físicas, mentais e, sobretudo, como ficou a 

sua relação familiar e como se transformou a sua qualidade de vida (WATTS, 2005). 

 A atuação do enfermeiro não se restringe ao âmbito hospitalar, sendo os cuidados em 

reabilitação indispensáveis ao resgate das capacidades das pessoas, às suas funções orgânicas 

e motoras. Nesse processo, há medidas que possibilitam a reintegração social, na reconquista 

da sua cidadania. Como características gerais, esse percurso tem um forte sentido processual, 

com começo, meio e fim, para não expor o paciente e a família a intermináveis tratamentos, 

reconhecendo o melhor nível de recuperação de acordo com o estilo e as perspectivas de vida 

dele e suas condições clínicas.  

A reabilitação pode ser, também, uma estratégia de assistir em enfermagem, voltada à 

prevenção de complicações que podem gerar incapacidades, bem como implementando 

intervenções cujos resultados promovam a melhor independência possível. Seu sucesso 

dependerá, ao lado de uma equipe multidisciplinar, do envolvimento da família e da sociedade 

no processo (FARO, 2006). 

Nesse sentido, Soares e Soares (2003) destacam que, mesmo considerando a 

importância das medidas preventivas, uma vez ocorrido o evento, é fundamental que a vítima 

tenha uma assistência de qualidade. Para tanto, faz-se necessária, além  dos recursos 

materiais, uma equipe de urgência capacitada nas fases pré-hospitalar, hospitalar e de 

reabilitação.  

No entanto, é óbvio que a gravidade do trauma e da lesão independem dos esforços da 

equipe, porém, o atendimento prestado na fase pré-hospitalar, no momento inicial da chegada 

ao hospital, assim como durante sua internação estão entre os fatores determinantes do 

prognóstico dessas vítimas. 

Nesse sentido, destacando a importância da reabilitação de forma geral, concordamos 

com Farias (1995), quando ressalta que esta se inicia já no atendimento pré-hospitalar, 

devendo existir com a finalidade de oferecer atendimento multiprofissional aos pacientes que 



 
                                                                                                                                               Revisão da Literatura 

 

65 

dela necessitarem, a fim de evitar sequelas e incapacidades, além de propiciar condições para 

a reintegração do paciente à sua família e à sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

“As categorias do pensamento humano nunca são fixadas de forma definitiva;  

elas se fazem, desfazem e refazem incessantemente: mudam com o lugar e com o tempo” 

(Durkheim)



                                                                                                                                       Metodologia 

 

 

67 

4 METODOLOGIA  

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório e descritivo com abordagem quantitativa. 

Marconi e Lakatos (2007) definem uma pesquisa exploratória como aquela que tem o 

propósito de formular questões ou problemas com a finalidade de desenvolver hipóteses, 

ampliar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno e modificar ou 

clarificar conceitos. 

Cervo; Bervian; da Silva (2006) ressaltam que os estudos descritivos observam, 

registram, analisam e correlacionam os fatos ou fenômenos sem manipulá-los, abordando com 

precisão a frequência com que o fenômeno ocorre, sua conexão e correlação com os outros.  

O enfoque quantitativo permite uma coleta sistemática de informação numérica, 

mediante condições de muito controle, analisando essas informações através de estatísticas 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).  

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO  

 

O estudo foi desenvolvido no Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel 

(HMWG), referência do SUS no atendimento de urgência no Rio Grande do Norte (RN), 

sendo o único hospital público da região metropolitana de Natal que conta com serviço de 

queimados, ortopedia, neurologia e neurocirurgia, estando localizado na zona leste da cidade 

de Natal. Está subordinado administrativamente e financeiramente à Secretaria Estadual de 

Saúde, integrando o Sistema Único de Saúde. 

Todo o complexo hospitalar possui 310 leitos, distribuídos entre o Hospital Walfredo 

Gurgel, Pronto Socorro Clóvis Sarinho, Hospital João Machado e Hospital Médico Cirúrgico, 

contando com diversas especialidades, dentre elas: clínica geral, neurologia clínica e 

cirúrgica, traumatologia, queimados, ortopedia, clínica médica, pediatria, terapia intensiva 

adulto e infantil, buco-maxilo-facial, anestesia, urologia, nefrologia, análises clínicas, 

radiologia, fisioterapia, ultrassonografia, tomografia, endoscopia digestiva, dentre outras. 

Atualmente, o Pronto Socorro Clóvis Sarinho é sede da Central de Transplantes do RN e 

mantém uma equipe de sobreaviso para captação de órgãos.  
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A instituição também é utilizada como campo de prática acadêmica de alunos de 

Enfermagem, Medicina, Odontologia, Nutrição, Farmácia, dentre outras áreas, como também 

para várias escolas de formação de técnicos de enfermagem e de radiologia.  

Consideramos importante a realização desta pesquisa nesse local, por tratar-se de um 

hospital referência em traumatologia que atende pacientes oriundos de todo o Rio Grande do 

Norte, principalmente grande número de vítimas de acidentes de trânsito, muitos deles 

caracterizados como politraumatizados e acometidos por trauma cranioencefálico. 

 

4.3 POPULAÇÃO  

   

Nesta pesquisa, a população-alvo estudada foi de 49 enfermeiros que atuavam nos 

setores que assistem pacientes acometidos por TCE: politrauma, unidade de terapia intensiva 

e semi-intensiva, unidade terapia intensiva pediátrica, centro de recuperação de operados 

(CRO), neurologia, observação clínica e atendimento clínico do Complexo Hospitalar 

MonSenhor Walfredo Gurgel. 

Conforme Polit; Beck e Hungler (2004), a população refere-se ao número total de 

casos que preenchem um conjunto de critérios especificados. Por conseguinte, amostragem é 

o processo de seleção de uma porção da população para representar toda a população, e 

amostra é um subconjunto dessa população, ou seja, é uma parcela convenientemente 

selecionada do universo (população) (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

Para que os profissionais participassem deste estudo, utilizamos os seguintes critérios 

de inclusão: enfermeiros que atuam nos referidos setores e que concordem em participar da 

pesquisa, com a assinatura do Termo de Livre Consentimento Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE ). Os critérios para exclusão desses profissionais foram: aqueles que estivessem 

de férias e/ou licença médica. 

Sendo assim, a população estudada foi de 44 enfermeiros. 

 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Marconi e Lakatos (2007) definem variável como uma classificação ou medida; uma 

quantidade que pode ser alterada; um conceito operacional que contém ou apresenta valores; 

aspecto, propriedade ou fator discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração. 
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Cervo, Bervian e da Silva (2006) afirmam que variáveis podem ser compreendidas 

como aspectos, propriedades ou fatores reais que possuem valores mensuráveis e discerníveis 

em um determinado objeto de estudo. 

 

4.4.1.Variáveis de caracterização sociodemográficas 

 

 As variáveis de caracterização referiram-se aos dados pessoais da população estudada, 

os quais serão apresentados a seguir: 

 

VARIÁVEIS DE 

CARACTERIZAÇÃO 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

ESCALAS / CRITÉRIOS 

Idade Em anos 

Sexo Masculino/Feminino 

Número de filhos Números de Filhos 

Estado Civil Solteiro/Casado/Divorciado/União Estável/Viúvo 

Religião Católica/Evangélica/Espírita/Sem religião/Outra 

Quadro 02 - Distribuição das variáveis de caracterização sociodemográficas dos 

enfermeiros, quanto à idade, sexo, número de filhos, estado civil e 

religião. Natal/RN, 2010. 

 

 

4.4.2 Variáveis dependentes 

 

É aquela variável que o pesquisador tem interesse de compreender, explicar ou prever, 

sofrendo influência da variável independente ou sendo por ela afetada (MARCONI; 

LAKATOS, 2007). 

Nesta pesquisa, temos como variável dependente “O conhecimento do enfermeiro 

acerca do processo de cuidar da vítima com traumatismo cranioencefálico”. 

A seguir, apresentamos as suas definições teórica e operacional: 

Teórica: O conhecimento da equipe de saúde, com relevância peculiar no enfermeiro, 

do cuidado à vítima de politrauma, incluindo nessas lesões a importância do TCE, se reúne 

através de condutas iniciadas no atendimento pré-hospitalar, estendidas até o âmbito 

hospitalar, desde o tratamento até a reabilitação. Para tanto, a abordagem é constituída 

inicialmente no local do acidente pelo ABCDE, avaliação do nível de consciência e 

mensuração da gravidade do TCE pela Escala de Coma de Glasgow (ECGl), continuada no 

âmbito hospitalar através de avaliação detalhada dessas condutas e exame neurológico 
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minucioso para tratamento das lesões primárias e prevenção das lesões secundárias, 

minimizando as sequelas provenientes desses eventos (PALVEIQUEIRES et al., 2002; 

DICCINI; WHITAKER, 2002). 

Operacional: Consideramos como conhecimento a habilidade teórico-prática dos 

enfermeiros ao descrever em sequência lógica os passos necessários para assistir às vítimas de 

TCE, de acordo com as Manobras Avançadas de Suporte ao Trauma (MAST), descrito por 

Pavelqueires et al. (2002), exame neurológico e utilização da Escala de Coma de Glasgow 

descritos por Diccini e Whitaker (2002). 

Essas variáveis estão relacionadas a seguir: 

 

VARIÁVEIS DEPENDENTES ESCALAS/CRITÉRIOS 

Dados relacionados à Escala de Coma de Glasgow (ECGl) 

Conhecimento sobre a Escala de Coma 

de Glagow (ECGl) 

Sim/Não 

Objetivo da ECGl Descrever o objetivo 

Uso da escala Sim/Não 

Parâmetros que são avaliados na ECGl Abertura ocular/ avaliação pupilar/ melhor 

resposta verbal/ hipertensão intracraniana/ 

melhor resposta motora 

Correlação da classificação do TCE em 

leve, moderado e grave com a pontuação 

da ECGl  

TCE Leve (escore da ECGl entre 13 e 15)/ 

TCE Moderado (escore da ECGl entre 12 e 9)/ 

TCE Grave (escore da ECGl entre 3 e 8) 

Local onde essa escala deve ser utilizada No ambiente pré-hospitalar/ no ambiente 

hospitalar/ especificamente nas unidades de 

urgência e emergência/ na Unidade de Terapia 

Intensiva/ nos setores clínicos neurológicos 

Dificuldades enfrentadas para a 

aplicação da escala 

Relatar as dificuldades 

VARIÁVEIS DEPENDENTES ESCALAS/CRITÉRIOS 

Processo de cuidar ao paciente vítima de TCE 

Ações desenvolvidas no atendimento 

pré- hospitalar  

Descrever a sequência por prioridade 

Ações desenvolvidas no atendimento 

hospitalar 

Descrever sequência por prioridade 

Quadro 03 – Distribuição das variáveis dependentes quanto aos dados relacionados à 

         ECGl e ao processo de cuidar ao paciente vítima de TCE. Natal/RN, 2010. 
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4.4.3 Variáveis independentes 

 

Podem ser entendidas como aquelas capazes de influenciar, determinar ou afetar outra 

variável. Trata-se do fator determinador da condição ou causa para um resultado, efeito ou 

consequência (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

Para esta pesquisa consideramos como variáveis independentes dados relacionados à 

identificação profissional e dados gerais relacionados ao processo de cuidar voltado para 

vítimas de TCE. 

 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES ESCALAS/CRITÉRIOS 

Identificação Profissional 

Instituição de formação profissional Pública/Privada 

Tempo de serviço na Enfermagem até 4 anos e 11 meses/ 5 a 9 anos e 11 meses/ 10 

a 14 anos e 11 meses/ 15 a 20 anos e 11 meses/ 

21 anos ou mais 

Setor de trabalho Neurologia, Politrauma, UTI Geral, UTI-Semi-

intensiva, Reanimação, Observação Clínica, 

Outros  

Curso de Aperfeiçoamento e/ou 

Especialização 

Sim/Não 

Área de aperfeiçoamento e/ou 

especialização 

Informar a área 

Dados gerais relacionados ao processo de cuidar do paciente /vítima de TCE  

Trabalha ou já trabalhou com pacientes 

acometidos de TCE 

Sim/Não 

 

Sente-se preparado(a) para assistir essas 

vítimas 

Sim/ Não 

Aquisição de informações para assistência 

a essas vítimas 

Em cursos específicos/ em palestras/ no curso 

de graduação/ na prática cotidiana/ outros: 

especificar 

Existe algum empecilho considerado 

importante que dificulte assistir esses 

pacientes 

Sim/Não 

Empecilhos considerados como mais 

importantes 

Número insuficiente de recursos humanos/  

equipe de enfermagem incapacitada ou 

inexperiente/ equipe médica incapacitada ou 

inexperiente/ estrutura física inadequada/ 

recursos materiais insuficientes ou em 

condições de uso inadequadas/ outros 

(especificar) 

Como tenta solucioná-los Descrever as soluções 
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Quadro 04- Distribuição das variáveis independentes quanto aos dados de 

caracterização profissional e dados gerais sobre o processo de cuidar ao 

paciente vítima de TCE. Natal/RN, 2010. 

 

 

4.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

  

Neste estudo utilizamos como instrumento de coleta de dados um questionário 

contendo perguntas abertas e fechadas dicotômicas e de múltipla escolha, distribuídas em 

quatro partes distintas, baseadas nos objetivos propostos (APÊNDICE E).  

 O Item I contém dados de caracterização sociodemográfica: Idade, Sexo, Número de 

Filhos, Estado Civil e Religião. 

No Item II constam dados sobre a identificação profissional: Instituição de Formação 

Profissional, Tempo de Serviço na Enfermagem, Setor de Trabalho, Curso de 

Aperfeiçoamento e/ou Especialização. 

O Item III contém dados gerais relacionados ao processo de cuidar das vítimas de 

TCE: informação se trabalha ou já trabalhou com esse tipo de paciente; sente-se preparado 

para assistir a essas vítimas; onde adquiriu essas informações; se existe algum empecilho 

considerado importante que dificulte assistir a esses pacientes; quais são e como tenta 

solucioná-los. 

O Item IV contém dados relacionados à Escala de Coma de Glasgow (ECGl): se 

conhece a ECGl; se conhece o objetivo dessa escala; se utiliza a escala, e com que frequência 

a utiliza; quais os parâmetros avaliados nessa escala; classificação do TCE em leve, moderado 

e grave de acordo com a pontuação na ECGl; em que local essa escala deve ser aplicada e 

quais as dificuldades enfrentadas para a aplicação da escala. 

No Item V o enfermeiro descreveu os passos que considera pertinentes ao processo de 

cuidar do paciente com TCE, em nível pré-hospitalar e hospitalar, por ordem de prioridade. 

De acordo com os autores consultados, foram estabelecidas prioridades no atendimento, tanto 

pré-hospitalar, quanto hospitalar, e essas prioridades foram usadas como referência para 

estabelecer as categorias.  
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4.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O primeiro passo para o desenvolvimento desta pesquisa foi encaminhar um ofício de 

consentimento e autorização para realização da pesquisa ao Diretor Médico do Hospital 

Walfredo Gurgel, assim como um pedido para a utilização formal do nome da instituição no 

relatório final da investigação (APENDICE A e B).  Após o consentimento do Diretor 

Médico, o projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Dessa forma, honramos os princípios 

éticos e legais que regem a pesquisa científica em seres humanos, preconizados na Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde nº 196/96 (CNS) (BRASIL, 2000). 

Após a autorização do Comitê (ANEXO C) com parecer de nº009/2010 e protocolo de 

nº202/09, iniciamos a primeira etapa da coleta de dados, que se constituiu da realização do 

pré-teste do instrumento com 10% da população estudada, com profissionais de outro hospital 

que também atende vítimas de TCE, tendo como objetivo testar sua eficácia e clareza em 

obter os dados propostos e responder às questões da pesquisa. Após aplicação do pré-teste e 

obtendo resultados positivos quanto à aplicação do instrumento, iniciamos o processo de 

coleta de dados propriamente dito. 

Iniciamos com um treinamento com duas bolsistas do Grupo de Pesquisa Enfermagem 

Clínica que participaram da coleta de dados, explanando os objetivos e especificando a 

importância de cada item do instrumento na obtenção dos dados. As primeiras abordagens aos 

sujeitos da pesquisa foram realizadas juntamente com essas colaboradoras, para que o 

procedimento de coleta fosse o mais homogêneo possível, evitando assim os vieses.  

Os dados foram coletados nos meses de fevereiro a abril de 2010, nos três turnos 

(manhã, tarde e noite), conforme a escala de serviços dos profissionais.  

No momento da coleta de dados, fazíamos nossa apresentação, explanando os objetivos 

e solicitando a sua colaboração em participar do estudo respondendo o questionário. Quando 

havia concordância, entregávamos o Termo de Livre Consentimento Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE D) e solicitávamos a leitura e assinatura desse documento. Nesse momento, 

esclarecíamos que sua participação era voluntária e, caso desejasse, poderia desistir de 

participar da pesquisa a qualquer momento, conforme a Resolução n
º
. 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2000).  
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Em seguida, entregávamos o questionário lacrado em um envelope, identificado 

apenas por um número, para preservar o anonimato dos participantes, e ressaltávamos a 

importância do preenchimento completo do instrumento.   

Com relação à entrega do questionário, combinávamos que a devolução acontecesse 

preferencialmente no mesmo dia, até o final do turno do trabalho. No entanto, caso isso não 

fosse possível, acordávamos data e hora, o mais breve possível, para que não perdêssemos o 

contato e, por conseguinte, a inclusão desse profissional no estudo. 

 

4.7 PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

 Os dados foram categorizados e processados eletronicamente, através do programa 

para base de dados Microsoft-Excel 2000-XP.  

 

4.8 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 Primeiramente, com o auxílio do aplicativo Microsoft Excel 2007, procedeu-se a análise 

descritiva dos resultados obtidos de forma a proporcionar uma visão organizada, sumarizada e 

inteligível dos dados. 

 Em seguida, os dados foram exportados e analisados no programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), através da colaboração de um profissional estatístico. 

Assim, optou-se por testar as questões levantadas na pesquisa pela utilização das provas não 

paramétricas Qui-Quadrado (χ
2
), com verificação de nível de significância estatística (ρ < 

0,05) adotado nesta pesquisa. 

Segundo Barbetta (2007), o teste Qui-Quadrado (χ
2
) avalia a associação existente entre 

variáveis qualitativas, comparando proporções, ou seja, identificando as possíveis 

divergências entre as frequências observadas e esperadas para um certo evento. 

 No entanto, em nosso estudo, mediante as questões levantadas, não houve 

significância estatística em nenhum dos cruzamentos das variáveis levantadas. Deste modo, 

foi realizada a análise descritiva dos dados e a apresentação na forma de tabelas, quadros e 

gráficos, sendo esta escolha pertinente e conveniente para a melhor elucidação didática do 

resultado do estudo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

"Conhecer não é demonstrar nem explicar, é aceder à visão."  
(Antoine de Saint-Exupéry) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados e as discussões encontradas na nossa 

pesquisa. Assim sendo, para compreendermos nosso objeto de estudo, iniciaremos nossa 

abordagem com a apresentação dos dados de caracterização sociodemográfica dos 

enfermeiros, segundo a idade, sexo, estado civil, religião e número de filhos. 

A seguir, apresentaremos os dados de identificação profissional relacionados à 

instituição de formação acadêmica, tempo de serviço na enfermagem, setor de trabalho, curso 

e área de especialização.  

Posteriormente, abordaremos os resultados gerais sobre o processo de cuidar de 

pacientes com TCE, nos quais destacamos os dados referentes a ter prestado assistência ou 

não a este grupo, o julgamento de preparo que os enfermeiros fazem de si, onde adquiriram 

estas informações, se existem empecilhos que dificultam a assistência, quais são eles e como 

tenta solucioná-los.  

No último momento, traremos os achados referentes ao conhecimento da ECGl quanto 

a sua finalidade, utilização e frequência, avaliação dos parâmetros, classificação da gravidade, 

local de utilização e dificuldades enfrentadas para sua aplicação. A seguir, finalizaremos os 

estudo com a análise do conhecimento sobre o processo de cuidar ao paciente com TCE na 

fase pré hospitalar e hospitalar.  

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS ENFERMEIROS  

 

A população estudada foi composta por 44 enfermeiros a seguir distribuídos no 

Quadro 1 segundo a idade, sexo, estado civil, religião e número de filhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                          Resultados e Discussão   

 

77 

 

VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

Enfermeiro 

N % 

IDADE 

24├┤30 17 38,64 

31├┤40 07 15,91 

41├┤50 08 18,18 

51├┤60 12 27,27 

Total 44 100,00 

SEXO 
Masculino 35 79,50 

Feminino 09 20,50 

Total 44 100,00 

ESTADO CIVIL 

Solteiro 25 56,82 

Casado 14 31,82 

Divorciado 03 06,82 

União Estável 02 04,54 

Total 44 100,00 

RELIGIÃO 

Católico 30 68,18 

Evangélico 09 20,46 

Espírita 03 06,82 

Sem Religião 01 02,27 

Outra 01 02,27 

Total 44 100,00 

NÚMERO DE FILHOS 

Nenhum 25 56,82 

01 09 20,45 

02 09 20,45 

03 01 02,28 

Total 44 100,00 

Quadro 05  -  Distribuição das variáveis de caracterização sociodemográficas segundo 

a idade, sexo, estado civil, religião e número de filhos.  

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010. 

 

Observando o Quadro 1, com relação a variável sexo, vemos a importância da força de 

trabalho feminino no exercício da Enfermagem, sendo representada por 35 (79,50%), em 

detrimento a 9 (20,50%) de profissionais do sexo masculino. Esta maioria de profissionais 

femininos na Enfermagem não é característica recente da profissão, pois reproduz 

historicamente a enfermagem desde os seus primórdios. 

No entanto, no início do século XXI, mesmo que notadamente lento e discreto, 

percebe-se o aumento do interesse de pessoas do sexo masculino nesta área de atuação. Este 



 
                                                                                                                          Resultados e Discussão   

 

78 

interesse dos homens pela Enfermagem tem sido insuficiente para mudança significativa neste 

perfil.  

A realidade atual do perfil do enfermeiro, especificamente quanto ao sexo, retoma a 

importância de mencionar como esta variável predomina ao longo dos anos. A maior parte das 

atividades era exercida por mulheres, especialmente naquelas culturalmente consideradas de 

caráter feminino, como assistência, alimentação e higienização, tornando-se assim pilar 

estrutural das atividades do setor serviços de saúde (CARVALHO; KALINKE, 2008; 

PINHO, 2002; GIRARDI, 1999). 

No entanto, o ingresso da mulher no mercado de trabalho foi marcado por ideologias 

de que existem profissões eminentemente femininas e outras masculinas, determinadas pela 

relação do patriarcado e do capitalismo. Destarte, mesmo com algumas conquistas advindas 

do movimento feminista neste âmbito, as desigualdades entre homens e mulheres tornaram-se 

evidentes (LOPES; LEAL, 2003).  

Para esta compreensão, é necessário mencionar que foi durante a Revolução Industrial 

que a mulher deixou seu espaço doméstico para ocupar o espaço público, assumindo uma 

profissão. Nesta ocasião, a mulher deixou de ser esposa e mãe exclusivamente, para ser 

também uma profissional. Sua atuação cresceu de forma substancial e constante a partir da 

década 70, provocando um aumento e diversificação no mercado de trabalho (SPINDOLA, 

2000). 

No entanto, a inserção da mulher no mercado de trabalho foi marcada pela busca de 

funções compatíveis com características e habilidades femininas. Escolheram profissões tais 

como a enfermagem e o magistério, onde detinham funções de cuidado e ensino reportadas ao 

universo familiar, assim como eram mais aceitas pela sociedade, e seus cargos não eram 

competidos por homens (SPÍNDOLA, 2000). 

Reportando-se a aproximadamente 20 anos atrás, especificamente na década de 90, 

estudos apontam para um percentual acima de 90% para predominância de mulheres profissão 

(OGUISSO, 1990; FRANCISCO et al., 1997; PASTI, GIR, DELA COLETA; 1999).  

Ainda com relação a pesquisas nesta década, Oguisso (1990) desenvolveu um estudo 

com uma amostra de 927 enfermeiros, tendo por objetivo traçar o perfil de enfermeiros de 

todo o Brasil. Como resultado na variável sexo, obteve que 94,3% dos enfermeiros eram do 

sexo feminino, reforçando a idéia da presença marcante de mulheres na profissão. 

Referindo-nos neste momento ao perfil do enfermeiro a partir do ano 2000, faremos 

menção a alguns estudos realizados nas diversas capitais brasileiras, para confrontar com o 

dado obtido nesta pesquisa.  
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No estudo de Martins et al., (2006), desenvolvido no Estado de São Paulo em uma 

instituição hospitalar pública de ensino, referência em cardiologia, prevaleceu a força de 

trabalho feminino com 92%, contrapondo-se a 8% de homens. Outros estudos neste mesmo 

Estado retratam esta realidade de prevalência significativa de mulheres (FOGAÇA et al., 

2010; LUVISOTTO et al., 2010; SILVA, MARTINO; 2009; CAVALHEIRO, MOURA 

JÚNIOR, LOPES; 2008; FERRAREZE, FERREIRA, CARVALHO; 2006). 

Castro (2007), em seu estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro, objetivando 

caracterizar o enfermeiro líder, obteve que 87,88% eram mulheres mesmo que exercendo 

atividade de chefia e liderança, cargos geralmente ocupados na sociedade por homens. Em 

pesquisa realizada na cidade de Curitiba (PR) com enfermeiros de um hospital público de 

ensino, Carvalho e Kalinke (2008) reforçam o predomínio do sexo feminino na Enfermagem 

com 82%. 

Referindo-nos a região Centro-Oeste, na cidade de Goiânia, num estudo realizado com 

enfermeiros coordenadores da Estratégia de Saúde da Família (ESF), o gênero feminino foi 

representado por 97,9% dos sujeitos. Dados semelhantes foram detectados em pesquisa 

desenvolvida por Stacciarini e Trócolli (2000) com 467 enfermeiros de diferentes regiões do 

Distrito Federal, cuja representatividade foi de 87,2 %. 

Quanto à região Norte, Lima (2007) desenvolveu um estudo em Roraima com o 

objetivo de identificar a atuação dos profissionais de saúde no atendimento à criança vítima 

de violência, sendo encontrado que 80% dos trabalhadores de enfermagem eram do sexo 

feminino. Ainda nesta região, em Manaus (AM), Becker e Oliveira (2008) desenvolveram 

uma investigação com enfermeiros de um centro psiquiátrico buscando verificar 

absenteísmos, obtendo 73% de predominância de mulheres. 

Outras pesquisas foram desenvolvidas em diversas capitais brasileiras, como a de 

Guerrer e Bianchi (2008), que constou de 81 hospitais de diversas capitais brasileiras, com 

exceção dos estados de Santa Catarina, Roraima e Rondônia. A amostra mencionou 

enfermeiros atuantes em UTIs, sendo 91,6% de mulheres.  

Quando nos reportamos ao Rio Grande do Norte (RN), esta realidade não é diferente, e 

especificamente na cidade de Natal onde desenvolvemos o presente estudo, outros autores 

confirmam a presença importante de mulheres na profissão, com predominância acima de 

75%, identificando-se com o perfil geral de todo o Brasil (DANTAS, 2009; MORAIS FILHO, 

2009; NICOLETE, 2001). 
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Neste contexto, a mulher alcançou expressiva participação no setor de serviços de 

saúde, no que diz respeito a composição do emprego dentre todos os setores de atividade 

econômica (GIRARDI, 1999).  

As mulheres não só têm alcançado destaque na Enfermagem, mas também em outros 

cursos da área da saúde, exceto no curso de Educação Física. Neste último o número de 

homens é superior, alcançando expressiva representatividade nas academias (BRASIL, 2004).  

 No entanto, mesmo sendo a Enfermagem ponto importante no processo de 

emancipação da mulher, sua predominância feminina é percebida por alguns profissionais 

como fator de desvalorização e pouco reconhecimento, pois traz consigo as dificuldades do 

gênero advindas de uma sociedade ainda patriarcal e machista, mesmo com mudanças de 

paradigmas nesta esfera (SANTOS, BARREIRA; 2008). 

No que tange à faixa etária dos sujeitos da nossa pesquisa, a idade variou de 24 a 60 

anos. Conforme representa a Tabela 1, a distribuição da idade dos enfermeiros encontra-se 

organizada em faixa etária e demonstra que houve maior predomínio de profissionais na faixa 

de 24 a 30 anos com 17 (38,64%), consecutivamente de 12 (27,27%) na faixa de 51 a 60 anos, 

8 (18,18%) na de 41 a 50 anos e de 7 (15,91%) na de 31 a 40 anos. Neste sentido, observamos 

que houve maior frequência de enfermeiros jovens iniciando sua carreira profissional, 

seguidos de adultos com idade média próxima a aposentadoria. 

 Esta distribuição pode estar relacionada ao processo seletivo referente ao concurso 

para o cargo de enfermeiro do Estado do RN, onde grande número destes que foram 

aprovados e, por conseguinte, contratados em 2009 e 2010 para a referente instituição 

(HWG). 

Semelhante aos nossos resultados, destacamos que no estudo realizado por Santos 

(2009) com 239 enfermeiros do Vale do Parnaíba (SP) para investigar o estresse ocupacional, 

observamos presença significativa de 42,68% de enfermeiros na faixa etária entre 20 a 29 

anos, seguidos de 32,64% de profissionais entre 30 a 39 anos, caracterizando assim, um grupo 

jovem e adulto jovem. 

 Colaborando com esta afirmação, em uma pesquisa realizada com enfermeiros de UTI 

no interior de SP, verificou-se presença relevante de 47,6% dos participantes com idade entre 

24 a 30 anos, acompanhados de 42,8% na faixa etária de 31 a 40 anos, permitindo-nos afirmar 

que cerca de 90% dos pesquisados são também caracterizados como jovens e adultos jovens 

(PRETO; PEDRÃO, 2009).  

Martino e Misko (2004), trabalhando com a caracterização de enfermeiros de UTI e a 

busca de fatores estressantes nesta especialidade, identificaram dados bem semelhantes aos 
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achados por Preto e Pedrão (2009). De acordo com os resultados, obtiveram um grupo 

relativamente jovem atuando nesta área, com 46,9% de enfermeiros com idade entre 30 a 40 

anos e 40,6% entre 20 a 29 anos. 

Em uma análise sobre os fatores de riscos de ocorrências iatrogênicas medicamentosas 

e a conduta do enfermeiro no contexto das UTIs, Padilha et al., (2002), ao caracterizarem a 

amostra da pesquisa, confirmaram que 33,3% estavam na faixa etária dos 30 a 35 anos, 

acompanhados de 29,8% por enfermeiros na faixa dos 25 a 30 anos, obtendo assim, uma 

frequência de 63,1% de profissionais abaixo dos 35 anos. 

Referindo-nos ainda às UTIs acrescidas das unidades de Oncologia, um estudo com 

enfermeiros de um hospital privado de SP sobre questões referentes à espiritualidade detectou 

predominância desses profissionais na faixa etária entre 30 a 39 anos com 58% e 

consecutivamente de 28% de 20 a 29 anos, havendo maior distribuição da amostra na faixa de 

adultos jovens.  

Luvisoto et al., (2010), colaboram com esses dados em sua pesquisa sobre atividades 

gerenciais desempenhadas pelos enfermeiros na área de clínica médica cirúrgica, 

demonstrando que a maioria dos entrevistados  pertenciam a faixa etária entre 25 a 30 anos 

(32,5%) e entre 31 a 35 anos (30%), perfazendo uma representatividade total de 62,5%. 

Até o momento ressaltamos dados referentes à faixa etária dos enfermeiros que atuam 

na rede hospitalar. No entanto, na rede básica, esta realidade não é diferente. Oliveira e 

Marcon (2007) comprovam esta afirmativa em seu estudo com enfermeiros da ESF de 

Maringá (PR), encontrando que 45% dos pesquisados possuíam no máximo 29 anos e 35% 

enquadravam-se na faixa etária dos 30 a 39 anos.  

Ximenes et al., (2009) em pesquisa sobre a necessidade de qualificação dos 

enfermeiros da ESF de diferentes municípios do Ceará (CE), ratificaram essas idéias no que 

concerne a predominância de jovens nesta área de atuação, encontrando 52,7% de 

profissionais com idade entre 23 a 30 anos. Em outro estudo realizado também nesta atenção 

primária no município de Sobral (CE) sobre análise sócio demográfica dos enfermeiros e seu 

conhecimento sobre depressão, observamos presença marcante de enfermeiros recém-

formados ou com pouco tempo de graduados, visto que marcante representatividade de 60% 

destes profissionais encontra-se na faixa etária de 22 a 30 anos.  

Com relação a esta mesma variável, no estudo de Rocha e Zeitoune (2007) sobre 

caracterização dos enfermeiros atuantes na ESF em um município do Piauí, predominou a 

faixa etária até os 30 anos com 45,8%, seguidos de 41,6% dos 31 aos 40 anos, caracterizando 

estes profissionais como jovens e adultos jovens. 
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Em Goiânia (GO), Rocha et al. (2009) em sua pesquisa sobre o perfil profissional dos 

enfermeiros coordenadores da ESF, foi encontrado maior participação de enfermeiros adultos 

jovens na faixa etária entre 31 e 40 anos, alcançando um percentual de 52,1%.  

No contexto da ESF, na época de seu surgimento, faltava profissionais que atuassem 

nessa área, dificuldade maior enfrentada quando as regiões eram afastadas das capitais. Na 

atualidade, este campo tem representado para os recém-graduados porta de entrada e 

oportunidade de emprego para o início de seu exercício profissional, dispostos até a se 

deslocarem para os interiores.  

Outros estudos obtiveram dados diferentes daqueles ora obtidos na nossa investigação. 

Morais Filho (2009), em seu estudo sobre violência sofrida por profissionais de saúde em um 

hospital de urgência em Natal (RN), detectou maior representatividade na faixa dos 41 aos 50 

anos com 50%, seguidos de 23,08% na faixa de 31 aos 40 anos. Este estudo obteve maior 

representatividade de indivíduos adultos, com certa maturidade e experiência profissional. 

Estudo realizado por Formiga et al., (2002), com enfermeiros cursando o PROFAE no 

RN, verificou que 48% estavam na faixa etária entre 31 a 40 anos, seguidos de 28% na de 41 

a 50 anos, prevalecendo nesta pesquisa adultos jovens. 

Na investigação realizada em hospitais psiquiátricos de Fortaleza (CE) com o objetivo 

de caracterizar o perfil do enfermeiro e detectar os agentes estressores neste tipo de cuidado, 

detectou que a maioria apresentava entre 38 a 45 anos, com 46,53% (COSTA; LIMA; 

ALMEIDA, 2003). 

Diante desta perspectiva, a predominância de jovens nas atividades hospitalares, 

especialmente nos cuidados críticos, pode ser explicada pela elevada exigência quanto ao grau 

de agilidade, destreza física e energia dispensadas nesta área (MARTINO; MISKO, 2004).  

No entanto, ressaltam Kitahara, Kimura e Padilha (1999), que o fato dos enfermeiros 

recém-formados estarem sendo alocados para a prática em UTIs tem gerado controvérsias 

sobre sua adequação para iniciantes. Conforme aborda no estudo realizado por estas mesmas 

autoras sobre as dificuldades enfrentadas pelos recém-graduados em iniciar o exercício da 

profissão nesta área, estes expressam que apesar de receberem treinamentos para assumirem 

estes setores, a maioria (45%) refere que a falta de destreza manual e conhecimento teórico 

dificultaram sobremaneira sua atuação no gerenciamento e cuidado ao paciente crítico. 

O Quadro 1 traz também dados sobre o estado civil dos pesquisados e mostra que 25 

(56,82%) eram solteiros, seguidos de 14 (31,82%) casados, 03 (6,82%) divorciados e 02 

(4,54%) com união estável.  
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Segundo Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apesar do 

número de casamentos no Brasil ter crescido 31,1% de 1998 a 2007, observa-se que as 

pessoas tem permanecido mais tempo solteiras, implicando em casarem-se mais tarde. Em 

contrapartida, à medida que tem aumentado o número de casamentos, também tem crescido o 

número de divórcios, fato elucidado em 2007 onde foi detectado que em cada quatro 

casamentos uma dissolução foi registrada. 

Além da opção de retardar o casamento, a predominância de solteiras também pode ser 

explicada pelo fato de que atualmente, algumas mulheres não consideram importante o 

casamento, já que isso não mais as impede de amarem e serem amadas e de terem uma vida 

sexual ativa. Além disso, não há mais o preconceito acentuado pela sociedade da mulher que 

se mantêm economicamente sozinha, se torne mãe solteira e crie o seu filho sem a presença 

pai (CAMACHO, 2010). 

Dados semelhantes foram encontrados no estudo realizado na cidade de Recife, com o 

objetivo de conhecer o perfil de enfermeiros que prestam assistência em saúde mental, 

detectando 52,3% de solteiros (SANTOS; CAVALCANTI; ARAÚJO, 2008). 

Na região Sudeste, especificamente no Estado de São Paulo (SP) algumas pesquisas 

confirmam os dados ora apresentados, como a de Anjos et al., (2008), cujo objetivo foi 

identificar as fontes geradores de estresse em enfermeiros, verificando que desse grupo, 

55,56% são solteiros e 33,33% casados. Outro estudo realizado em hospitais de SP no intuito 

de desenvolver um instrumento simplificado para presumir a qualidade de vida do enfermeiro, 

dos 348 pesquisados também houve predominância de 46,2% solteiros e 39,1% casados 

(KIMURA; CARANDIRA, 2009). 

Santos e Guirardello (2007) confirmam esses dados com sua pesquisa realizada em 

São Paulo, onde dos 158 enfermeiros pesquisados, 81 (51,3%) eram solteiros e 60 (38%) 

eram casados. Em outro estudo realizado no interior da capital paulista de um hospital 

universitário quanto ao perfil motivacional do enfermeiro, foi constatado que 101 sujeitos 

(54,89%) eram solteiros e 76 (41,30%) casados (PASTI; GIR; DELA COLETA, 1999). Em 

Ribeirão Preto, Cura e Rodrigues (1999) encontraram em seu estudo sobre satisfação 

profissional com 91 enfermeiros, predominância de solteiros com 57,5%. 

No estado do Pernambuco, na Região Metropolitana de Recife, uma pesquisa 

relacionada ao perfil de enfermeiros que atuam na área de saúde mental, demonstrou que no 

padrão de distribuição segundo o estado civil, houve predominância de enfermeiros solteiros 

52,3% em detrimento a 38,6% casados (SANTOS; CAVALCANTI; ARAÚJO, 2008). 
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Dados divergentes aos do nosso estudo foram encontrados por Almeida et al. (2004). 

Em sua pesquisa sobre o perfil de 508 pós-graduandos, encontrou-se 51,9% de casados e 

39,6% solteiros.  

Formiga et al. (2002) em seu estudo realizado com enfermeiros, alunos do PROFAE, 

na mesma localidade do nosso estudo, (RN), detectaram que 70% eram casados e  27% 

solteiros. De igual modo, estudo realizado por Morais Filho (2009) sobre violência 

ocupacional com profissionais de saúde de um hospital de urgência de Natal (RN) evidenciou 

que dos enfermeiros pesquisados, 53,85% eram casados e 30,77% eram solteiros.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Campos (2005). Pesquisando a 

satisfação profissional da equipe de enfermagem do Serviço do Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), em Natal (RN), verificou que 58,8% eram casados e 25,5% solteiros. 

Ainda na região Nordeste, no Estado do Ceará, houve predominância semelhante quanto a 

esta variável na pesquisa realizada por Cavalcante e Ximenes Neto (2003), detectando que 

73,5% dos enfermeiros eram casados. 

Santos e Castro (2010) também detectaram que em um hospital universitário no Rio de 

Janeiro, 56,06% tinham união estável. Na região Sul, em Porto Alegre (RS), um estudo com 

207 enfermeiros sobre a presença de estresse em sua atividade gerencial, detectou que 55% 

eram casados e 37% solteiros (LAUTERT; CHAVES; MOURA, 1999). Confirmando esta 

estatística, em diversos municípios do RS, Linch (2009) desenvolveu um estudo sobre a 

mesma temática com enfermeiros que exercem suas atividades no setor de hemodinâmica e 

observou que 55,6% eram casados e 31,7% eram solteiros. Ainda no RS, Silva et al. (2009), 

estudando enfermeiros que trabalhavam em um hospital universitário especificamente no 

período noturno, encontraram predominância dos casados (64,29%). 

Alguns estudos realizados na região Centro Oeste afirmaram o predomínio do estado 

civil casado em enfermeiros, como na pesquisa de Staccialini e Trócolli (2000), no Distrito 

Federal, com 461 enfermeiros de diferentes instituições de saúde com o objetivo de mensurar 

o estresse ocupacional, detectando 57,8% de casados. No Mato Grosso do Sul, uma pesquisa 

para conhecer o perfil dos enfermeiros da ESF, evidenciou que 51,4% eram casados, seguidos 

de 25,7% de solteiros (CANESQUI; SPINELLI, 2006). 

Conforme já analisamos, a luta da mulher por um espaço profissional na sociedade fez 

com que o trabalho dominasse o centro da vida, dificultando a conciliação com as demais 

dimensões da vida e suas respectivas atividades. Isso nos reporta a analisarmos a configuração 

do estado civil em que a sociedade vem se apresentando, especialmente pelo desejo das 

mulheres em alcançarem espaço privilegiado de realização profissional (OLIVEIRA, 2003). 
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No estudo de Spíndola (2000), depoimentos de enfermeiros enfocam a idéia de que a 

mulher, ainda nos dias atuais, é sinônimo de doação, dedicação ao marido, aos filhos e à 

família. No entanto, pelas próprias exigências da profissão, nem sempre conseguem alcançar 

esses objetivos. Assim, os sentimentos de satisfação, realização profissional e pessoal são 

substituídos por solidão e frustação por não conseguirem harmonizar suas responsabilidades 

no âmbito doméstico e suas exigências de qualificação profissional para atender o mercado de 

trabalho, cada vez mais competitivo. 

A dupla jornada de trabalho, fora e dentro do lar, acaba por dividir o dia-a-dia das 

mulheres como trabalhadoras, esposas e mães. Especialmente na enfermagem, a dinâmica de 

trabalho em turnos, limita a vida dessas profissionais e interfere na rotina de suas famílias, 

podendo levar ao desgaste social e conjugal, bem como depressão, fadiga e insatisfação com o 

trabalho (CAVALHEIRO; MOURA JUNIOR; LOPES, 2008) 

É importante compreendermos que a conceituação atual de família diverge do modelo 

patriarcal que predominava há pouco tempo atrás. Sendo assim, no Brasil, pode-se dizer que 

existe a família nuclear, composta por pai, mãe e filhos em que o casal é unido ou não por 

laços legais. Encontramos também um grande número de famílias chefiadas por mulheres, 

não só pela ausência do marido, mas também em virtude delas assumirem as 

responsabilidades materiais do lar e da família (MIRANDA; LEITE; MARQUES, 2010; 

NASCIMENTO; TRENTINI, 2006). 

Neste contexto, em virtude de termos encontrado em nossa amostra um maior 

quantitativo de mulheres e solteiras, fundamentamos nossa reflexão de que a crescente 

inserção da mulher no mercado de trabalho tem direcionado esta profissional a priorização de 

sua carreira em detrimento à sua vida pessoal, sendo cada vez mais comum o adiamento de 

casamento e da maternidade para de dedicar ao trabalho e ao seu crescimento na profissão. 

Além disso, as crescentes exigências do mercado de trabalho frente ao campo de atuação da 

Enfermagem, tem levado estas a permanecerem solteiras devido a uma maior disponibilidade 

de tempo e, por conseguinte, um maior acúmulo de vínculos empregatícios. 

Ainda observando o Quadro 1, em relação à variável número de filhos a maioria dos 

pesquisados, 25 (56,82%) afirmaram não terem filhos. Dos que afirmaram tê-los, distribuição 

equitativa foi encontrada daqueles que possuem um e dois filhos representados por 09 

(20,45%), seguidos de apenas 01 (2,28%) com três filhos. 

Similares aos nossos resultados, Silva e Martino (2009), em sua descrição sobre o 

ciclo vigília-sono de enfermeiros nos diferentes turnos de trabalho, demonstrou 
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predominância de 54,72% daqueles que não possuíam filhos, seguidos de 26,4% de 

enfermeiros com apenas um filho. 

Dados semelhantes foram encontrados por Preto e Pedrão (2010). Analisando fatores 

estressantes em enfermeiros que trabalham em UTI no interior de SP, foi detectado que 52,4% 

não tinham filhos e 33,3% tinham apenas um filho. Segundo os autores, esta configuração 

pode ser traduzida pela quantidade expressiva de 47,6% enfermeiros jovens na amostra, fato 

que pode ser explicado pela opção de ainda não terem filhos.  

Confirmando esses achados, o estudo de Campos e Martino (2004), com o objetivo de 

estudar o ciclo vigília-sono e níveis de ansiedade em enfermeiros dos diferentes turnos em 

Campinas (SP), detectou 65% dos pesquisados sem filhos. No entanto, houve predominância 

de 60%, sugerindo a opção do retardo da maternidade. Dados semelhantes foram encontrados 

na pesquisa de Anjos et al., (2007), com enfermeiros que atuavam em UTI neonatal, 

alcançando um percentual de 66,7% daqueles que relataram não possuírem filhos. 

Esta relevante denotação da caracterização de enfermeiros sem filhos também foi 

confirmada no estudo de Gonçalves e Pedrosa (2009) no município de Uberaba (MG), de 

caracterização do perfil destes profissionais na ESF e de identificação de suas habilidades 

para atuar na saúde mental, detectando marcante resultado de 73,3% dos que não possuíam 

filhos, frente a 24,4% com um ou dois filhos.  

Tratando-se ainda do estado de MG, na região do Triângulo Mineiro, em um estudo 

para avaliar a qualidade de vida da equipe da ESF, foram encontrados 58,6% de enfermeiros 

sem filhos em detrimento a 40,2% dos que afirmavam ter um ou dois filhos (FERNANDES, 

2009). 

Diferentes achados dos nossos foram encontrados por Lima et al. (2009) em João 

Pessoa (PB), caracterizando o perfil sócio demográfico e a satisfação dos enfermeiros de 

instituições hospitalares, encontrando a evidência de 56,6% dos pesquisados com filhos, 

sendo deste total 28,3% com dois filhos, 20% com um filho e 8,3% com três filhos, seguidos 

de 43,4% sem filhos.  

Afirmando esta caracterização, Santos e Castro (2010) numa pesquisa realizada num 

hospital do Rio de Janeiro com o intuito de descrever as características pessoais e 

profissionais dos enfermeiros e seus aspectos de liderança, houve predominância de 63,63% 

de profissionais com filhos, sendo deste total 33,33% com um e 30,30% com dois, seguidos 

de 24,4% sem filhos. Mesmo com este perfil, o autor relata que o número limite de no 

máximo dois filhos, denota preocupação com o planejamento familiar, provendo seus 

descendentes com melhor qualidade de vida em termos de educação e saúde. 
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Colaborando ainda com estes dados, Silva et al. (2010) pesquisando o perfil e a 

satisfação dos enfermeiros que trabalham no período noturno de um hospital universitário do 

RS, encontraram que a maioria (66,67%) relatava ter filhos, sendo 38,10% com dois filhos, e 

28,57% com um. 

Nesta perspectiva, os resultados mostram uma possível influência dos fatores sócio 

econômicos interferindo diretamente sobre a questão do planejamento familiar, tanto pela 

ausência de filhos, como pela tendência na diminuição de dependentes. Neste sentido, estes 

aspectos são refletidos junto aos processos sociais e à globalização econômica, desvendando 

as transformações pelas quais os padrões de maternidade vêm passando. 

Sendo assim, refletindo sobre o contexto das metamorfoses sociais, compreendemos 

que a inserção da mulher no mercado de trabalho contribuiu substancialmente para sua 

emancipação e independência financeira. No entanto, sobre o aspecto das mudanças 

econômicas, o aumento do desemprego desestabilizou as famílias financeiramente, impondo à 

mulher a necessidade de contribuir com a renda familiar (VANALI; BARHAM, 2008; 

ROCHA-COUTINHO, 2004; SCAVONE, 2001).  

O homem, que hierarquicamente foi provedor financeiro do lar durante muitas 

décadas, teve esse perfil modificado. A mulher ao entrar no mercado de trabalho passa a ter 

maior liberdade de expressão (FRANÇA; BATISTA, 2007). 

Mediante esta perspectiva, a implicação deste desafio impulsionou o movimento 

feminista e desprendeu o binômio sexualidade reprodução, fazendo com que as idéias sobre 

casamento monogâmico ruíssem e a liberdade sexual se estabelecesse. Assim, este evento 

reforçou a autonomia da fecundidade advinda dos métodos contraceptivos, permitindo às 

mulheres o arbítrio do próprio corpo e o acesso a uma sexualidade não reprodutiva e 

possibilitando o adiamento de projetos pessoais, como a maternidade, para alcançar o seu 

espaço profissional (VANALI; BARHAM, 2008; FRANÇA; BATISTA, 2007). 

Em contrapartida, apesar dos incontestáveis avanços positivos desta emancipação, a 

mulher ainda se depara e se divide nos dois modelos feministas a que sempre esteve exposta, 

a de mãe que sobrepõe a família a qualquer outra atividade, e a da mulher independente que 

pode e deve fazer escolhas, inclusive sobre a questão da maternidade. No entanto, parece que 

na busca pelo equilíbrio desses dois modelos, ela ainda se depara com dificuldades de 

conciliação das atividades profissionais e tarefas domésticas, impondo uma sobrecarga de 

trabalho que a incita de forma mais veemente ao retardo da maternidade (VANALI; 

BARHAM, 2008; SCAVONE, 2001). 
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Deste modo, optar por ter filhos tornou-se um processo reflexivo e complexo implícito 

em condições subjetivas, sociais e econômicas, potencializado pela maior responsabilidade 

ainda atribuída ao gênero feminino na educação e criação dos filhos. Neste sentido, a decisão 

pela maternidade torna-se uma pré-condição de estabilização da carreira profissional, 

encontrando a melhor forma de conciliar as responsabilidades e organizar sua vida de modo a 

cumprir seus inúmeros afazeres (SCAVONE, 2001). 

Este sentimento de responsabilidade é expresso no estudo de Rocha-Coutinho (2004) 

com depoimentos de mulheres que não obstante ressaltassem a importância da independência 

financeira e do progresso da carreira profissional, retomam constantemente o seu papel no 

ambiente privado, especialmente quando se reportam à maternidade e o cuidado aos filhos. 

Por conseguinte, esta duplicidade de atribuições é marcada ora por momentos de conciliação 

harmoniosa, ora pela frustração e cansaço gerados pela demasiada carga de trabalho. 

 Quando nos reportamos ao campo da Enfermagem, profissão essencialmente marcada 

pelo gênero feminino, ser mãe, mulher e trabalhadora também representam um fenômeno 

cheio de conflitos. Spíndola (2000), ao refletir sobre o depoimento das próprias enfermeiras, 

encontrou os mesmos sentimentos gerados pela dificuldade de conciliação, interferindo 

diretamente no seu progresso profissional e na escolha por redução no número de filhos. 

Relevando outro aspecto, a jornada de trabalho da Enfermagem, assim como o tempo 

exigido pelo mercado capitalista também de outras profissões, tem levado a redução da 

disponibilidade tanto da mulher como do homem à convivência familiar, tornando-se fator de 

angústia e perda especialmente para as mulheres, no que concerne à participação no 

crescimento e educação dos filhos (MEDEIROS et al., 2006; SPÍNDOLA; SANTOS, 2003; 

SPÍNDOLA, 2000). 

Neste contexto, esta imposição da sociedade capitalista na centralidade ao trabalho, 

cria contradições para si na medida em que a ênfase exagerada na vida profissional em 

detrimento a vida privada colocam em segundo plano a função educativa dos pais e abre 

espaço à deriva do futuro de crianças e jovens (MARTINS; VALENTE, 2010). 

Outro aspecto que se reveste de particular importância é que mesmo com a licença 

maternidade remunerada, o retorno ao trabalho constitui-se um processo de insegurança e 

sentimento de negligência no cuidado ao filho transferido a outras pessoas, e por vezes 

dispendioso, obrigadas a recorrerem a babás ou creches, quando ela que deveria estar 

assumindo este papel (SPÍNDOLA; SANTOS, 2003; SPÍNDOLA, 2000). 

 Diante de todo este contexto, segundo Scavone (2001) o dilema da maternidade segue 

diferentes modelos, de proles reduzidas, de mulheres com carreiras profissionais, de pais 
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juntos ou separados, da substituição de cuidados maternos por profissionais especializados, 

enfim, é uma etapa de adequação da nova vida à exigência contemporânea que reestrutura e 

redesenha a estrutura familiar. 

Este remodelamento de vida tem impulsionado a participação do homem nas tarefas 

domésticas e na educação; contudo, frente à majoritariedade cultural atribuída ainda à mulher 

no exercício dessas atividades, esta colaboração masculina constitui-se de um projeto tímido. 

Sendo assim, a busca por políticas igualitárias ultrapassa o requerimento de ações protetoras 

às mães trabalhadoras, abrangendo a redefinição das responsabilidades no âmbito profissional 

e familiar (VANALLI; BARHAM, 2008). 

Sendo assim, após séculos de submissão, as mulheres buscam reconhecimento como 

quem participa diretamente do processo de crescimento de um novo ser, na conquista de seu 

espaço para o surgimento de uma nova história. Torna-se protagonista de suas múltiplas 

possibilidades - mulher, mãe e ser intelectual - com talento e capacidade de produzir 

conhecimento, mantendo-se integrada ao mundo pelo seu potencial criativo. 

Diante deste complexo contexto e retomando a predominância (56,82 %) de mulheres 

sem filhos, compreendemos que a presença marcante do gênero feminino na enfermagem se 

tem  lançado na busca da construção de um ideal feminino, onde exista equilíbrio no papel de 

mulher, mãe e trabalhadora. A sensação do limite do progresso profissional em decorrência 

das responsabilidades com filhos talvez seja o fator principal que tenha levado muitas 

mulheres a permanecerem solteiras e até mesmo sendo casadas, permanecerem sem ou com 

reduzida quantidade de filhos.  

No Quadro 1 observamos dados relacionados a religião, sendo a católica de maior 

representatividade com 30 (68,18 %) das respostas, seguidos de 09 (20,46%) de evangélicos, 

03 (6,82%) espíritas. O interesse em conhecer esta variável revela-se pela sua forte relação 

com a natureza humana desde o surgimento do homem, expressada pela experiência comum 

em toda cultura na busca pelo sentido da vida.  

Consonante com os nossos resultados, Pedrão e Beresin (2010), ao estudar o 

enfermeiro frente à questões de espiritualidade, detectaram que a maioria (60%) era católica, 

porém, a segunda maior representatividade foi de espíritas (17%) seguidos de evangélicos 

(17%). Os autores salientaram que 80% dos pesquisados eram praticantes da religião. 

Benko e Silva (1996), com o objetivo verificar a opinião dos docentes de enfermagem 

sobre a espiritualidade e a assistência espiritual no ensino de graduação, detectaram que 

70,8% afirmavam ter religião, sendo 50% deste total católicos.  
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De igual modo, Teixeira e Mantovani (2009) ao estudar enfermeiros com doença 

crônica, encontraram que grande parte eram católicos (69,57%) e 17,39% não possuíam 

religião. Stacciarini e Trocólli (2000) ao construir um instrumento para avaliar o estresse de 

enfermeiros, a respeito da religião detectaram que 55,6% eram católicos, 16,41% evangélicos 

e 15,1% espíritas. 

 Reforçando a importância deste aspecto na história da humanidade, percebe-se que o 

homem manteve intrínseca relação com a religião para suprimento de suas necessidades 

espirituais, como sendo sua parte imaterial, intelectual ou moral (CAMPANA et al., 2008). 

 Assim sendo, nota-se que a religião faz parte da vida do ser humano, ocupando 

importante espaço no processo de enfrentamento, superação, motivação e proteção, buscando 

através de uma força interior explicações aos fenômenos que continuamente o envolve 

(BATISTA, 2004). 

 Quando nos referimos ao processo de enfrentamento de períodos considerados 

críticos, como é o caso da doença, a busca da cura através da religião já ocorria desde os 

povos primitivos e especificamente nas religiões cristãs. Tais práticas estiveram presentes na 

época de Jesus Cristo, sendo por ele exercidas (CAMPANA et al., 2008). 

Na história da Enfermagem brasileira sob estes aspectos, há de fato lugar privilegiado 

da religião na sua conformação, posto que mesmo em instituições declaradamente não 

religiosas os pressupostos cristãos se têm mantido vivos e presentes impregnando o pensar, 

ser e fazer da profissão (GUSSI; DYTZ, 2008). 

Esta configuração da enfermagem no Brasil pode ser explicada pela colonização 

religiosa que marcou de forma substancial as bases da organização da assistência à saúde, 

tanto no controle do ensino, como na administração da maioria dos hospitais, constituídos até 

então de propriedades caritativas. Neste contexto, as premissas do pensamento cristão de 

amor e fraternidade, em especial aos que sofrem por algum tipo de doença, foram traduzidas 

por ações de cuidados peculiares à condição feminina, marcando profundamente as bases 

ideológicas da profissão (GUSSI; DYTZ, 2008; PADILHA; NAZÁRIO; STIPP, 1998).  

Mediante estes ideais, a tendência crescente da enfermagem sempre esteve voltada 

para a abordagem holística, sendo plenamente reconhecido que a saúde dos indivíduos é 

determinada pela interação de fatores físicos, mentais, sociais e espirituais (GUNDERSON, 

2000).  

Neste sentido, Benko e Silva (1996) em seu estudo desenvolvido com docentes a 

respeito da percepção da espiritualidade no ensino da graduação, verificaram que a maioria 

acredita que o homem é um ser espiritual sendo de extrema importância o ensino da 
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assistência nesta dimensão na graduação de Enfermagem. No entanto, os docentes 

reconhecem que este enfoque ainda pouco explorado no campo prático, tem sido motivo de 

questionamento e polêmica sobre sua real assistência nesta dimensão. 

Sá e Pereira (2007) trazem contribuições importantes a respeito da historicidade da 

espiritualidade na Enfermagem brasileira, citando grandes teoristas de Enfermagem, que 

escreveram sobre esse tema como dimensão essencial do cuidado. 

A exemplo desses teoristas, Jean Watson através de seus pressupostos com a Teoria do 

Cuidado Transpessoal, afirmou que a força espiritual de cura e transformação só é capaz se 

aquele que cuida reconhecer primeiro em si esse potencial, acreditando assim na força interna 

do ser humano e no poder da fé e esperança (ARAÚJO; COLLER; NÓBREGA, 2005; 

VIANNA; CROSSETTI, 2004). 

Ainda neste enfoque, Sá e Pereira (2007) destacaram Wanda de Aguiar Horta como 

importante teorista do Brasil com sua Teoria das Necessidades Humanas Básicas, colocando a 

espiritualidade como uma necessidade humana básica do ser humano, devendo ser observada 

e cuidada pelo enfermeiro quando este estiver planejando a assistência. 

 A importância da atenção no cuidado humano consolidou-se com a classificação da 

“angústia espiritual” como um Diagnóstico de Enfermagem pela North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA) desde 1978 (SÁ, 2009). Na taxonomia da Nanda (2002, p. 

34), este diagnóstico é definido como sendo o “distúrbio no princípio vital que permeia todo o 

ser de uma pessoa e que integra e transcende a sua natureza biológica e psicossocial”. 

Neste contexto, mesmo frente ao difícil desafio de oferecer este enfoque de cuidado, o 

enfermeiro, independente do credo que pratica, deve fornecer meios para que o paciente 

satisfaça suas necessidades espirituais e religiosas (BARROS, 2008). Ressaltando esta 

afirmação, Gussi e Dytz (2008) consideram que o enfermeiro deve reconhecer estas 

necessidades, encorajando-o e reforçando suas crenças para que ele alcance o estímulo à vida 

que o poder da fé pode oferecer. 

Sob esta temática, a literatura expõe diversos estudos que fortalecem a idéia de que a 

espiritualidade relaciona-se intimamente ao despertar da fé e esperança no ser humano doente, 

gerando força interior para uma melhor qualidade de vida e participação no processo de cura. 

Saad, Masiero e Battistella (2001) em sua pesquisa intitulada como espiritualidade 

baseada em evidências, fizeram menção a trinta estudos relevantes que documentam que a 

espiritualidade e religiosidade ajudam no processo de recuperação, adaptação e aceitação dos 

pacientes à doença. Deste modo, os profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, 
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dispõem de evidências científicas  de que há incontestável benefício da espiritualidade na 

terapêutica. 

Farias (1986), em seu estudo com um grupo de pacientes no uso de tração 

transesquelética, verificou que a ajuda espiritual oferecida influenciou sobremaneira a forma 

como estes enfrentaram os problemas emocionais e físicos experimentados naquela ocasião. 

Neste mesmo contexto, num estudo com mulheres submetidas à mastectomia foi 

constatada que a religião repercutiu na sobrevida deste grupo, obtendo significado importante 

no desfecho da crise e enfrentamento da doença (SILVA et. al, 2010). 

Santos e Enumo (2003) pesquisaram um grupo de adolescentes acometidos com 

Diabetes Tipo II e detectaram a importância da instituição religiosa para o enfrentamento e 

tratamento desta doença crônica. De igual modo, Martins (2006) identificou que em pacientes 

idosos com câncer, o significado da fé traz conforto, otimismo e segurança, proporcionando 

mesmo em meio a esta situação, esperança. 

 Neste sentido, os estudos aqui citados parecem concordar que a questão da 

espiritualidade e da religiosidade para o ser humano traz a ele uma força intrínseca capaz de 

movê-lo em direção ao enfrentamento de crises encontradas durante a vida, como se fosse a 

própria busca para sua existência. 

No entanto, torna-se preocupante o fato dos cursos de graduação em Enfermagem 

dispensarem pouco tempo e espaço para discussão desse assunto. Sendo pouco explorado e 

compreendido, acaba por tornar-se questão polêmica no âmbito da ciência, designando aos 

profissionais postura desconfortável, reservada e insegura na abordagem ao paciente. Sobre a 

temática, provoca-se a dualidade entre ser uma profissão de caráter científico e ser uma 

profissão desenhada pelas marcas do cristianismo, consolidada pelas alianças entre Estado e 

Igreja (SALGADO; ROCHA; CONTI, 2007). 

Destarte o que foi exposto nos estudos, nota-se que para a equipe de Enfermagem que 

está mais presente na assistência junto ao paciente, partilhar de alguma fé religiosa, tanto para 

o ser cuidado como para o que cuida, favorece as relações estabelecidas para o processo de 

enfrentamento do sofrimento humano, entendendo-o como ser biopsicosócioespiritual.  

Deste modo, independente da religião que se professa, Sá (2009) propõe que as 

atitudes de Jesus Cristo de inclusão social, tolerância, alívio, incentivo à vida e à fé, podem 

servir como princípios norteadores para se trabalhar a necessidade humana básica da 

espiritualidade. Aliado a este propósito de empatia e fraternidade pelo ser humano, a 

utilização das definições da NANDA para detectar a “angústia espiritual”, conforme diz 
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Benko e Silva (1996), poderiam ser um ponto de partida tanto para uniformizar a linguagem, 

como para sistematizar a abordagem neste diagnóstico. 

 

 

5.2 DADOS RELACIONADOS À CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Neste tópico, apresentaremos os dados referentes à caracterização do ensino de 

formação profissional, tempo de serviço adquirido na enfermagem, setor de trabalho na 

instituição e curso de especialização dos enfermeiros.  

 A seguir, iniciaremos este momento apresentando os resultados relacionados ao ensino 

de formação profissional pelo Gráfico 01. 

 

 

Gráfico 01 - Distribuição dos enfermeiros segundo a procedência da instituição de 

formação profissional.  

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010. 

 

Analisando o Gráfico 01, em relação à caracterização da instituição de formação 

profissional, identificamos que a maioria 40 (90,90%) teve a formação em universidades 

públicas, a maior parte representadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), seguidos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Com relação às instituições de formação 

privada, 04 (9,1%) representam a Universidade Potiguar (UNP) e Fundação de Ensino 

Superior de Olinda (FUNESO). 
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Analisando o crescimento das instituições de ensino de Enfermagem, o início da 

expansão aconteceu durante a década de 70, como solução para suprir o déficit desses 

profissionais no país. Entre 1970 a 1985 ocorreu um crescimento de 210% no quantitativo 

dessas instituições, aumentando gradativamente nos anos subsequentes, alcançando o número 

de 102 escolas em 1990 e 181 em 2000. 

 No entanto, ainda na década de 70 e 80, o desenvolvimento do setor médico 

assistencial privado centralizou a assistência entre médicos e atendentes, ocasionando um 

déficit de enfermeiros e auxiliares/técnicos de enfermagem.    Deste modo, a baixa procura 

das vagas oferecidas pelos cursos fez com que as escolas formadoras reduzissem o número de 

vagas ofertadas. Nesta época, a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP) 

preencheu apenas 33 vagas das 80 oferecidas e algumas instituições não chegaram nem a 

realizar o concurso vestibular para enfermagem por falta de candidatos (VARELLA, 2006). 

Por conseguinte, a década de 90 registrou um aquecimento no sistema educativo da 

enfermagem, com uma expressiva expansão de cursos e de vagas para a graduação. Na 

primeira metade dessa década, predominavam cursos de instituições públicas (57,5%), 

invertendo este quadro no ano 2000, com 59,01% dos cursos e vagas oferecidos pelo ensino 

privado. Vale salientar que esta expansão não foi equitativamente distribuída pelas regiões do 

país, concentrando a oferta de vagas nas regiões sudeste (62,4%) e sul (16,9%) (VARELLA, 

2006). 

Neste sentido, a tendência observada no crescimento de vagas nos cursos de graduação 

em Enfermagem, ao final da década passada e início desta, deve-se a contribuição do ensino 

privado. Esta expansão aumentou o número de vagas de 20 mil no ano 2000 para 70.400 

apenas quatro anos depois; deste conjunto 92% são representados por cursos do setor privado 

de ensino, concentrando 67,2% na região Sudeste (VARELLA, 2006). 

Comparando nossos achados com os de Montenegro (2010), em seu estudo realizado 

em Belo Horizonte (MG) sobre a percepção dos enfermeiros em atuar na atenção primária, 

observamos que no tocante à natureza da instituição de ensino onde ocorreram os processos 

de formação, houve predominância de graduação em faculdades e universidades públicas 

(72,5%). 

Galvão et al., (2000), objetivando propor uma estratégia de educação continuada para 

liderança e comunicação no contexto hospitalar, obteve maior frequência de enfermeiros 

graduados no ensino público (83,3%), contrapondo-se a 16,6% do privado. Dados 

semelhantes foram encontrados no estudo de Pillon (2005) realizado no Estado de SP, 
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avaliando o conhecimento do enfermeiro sobre o problema do alcoolismo, detectando 72% de 

enfermeiros formados em universidades públicas.  

Dias et al., (2004), pesquisando enfermeiros recém-graduados na cidade de Londrina 

(PR), encontraram distribuição semelhante com 53,34% de enfermeiros formados em 

universidades públicas e 46,66% em privadas. Ainda sobre esta temática, Rocha et al., (2009), 

em seu estudo feito em Goiás, encontraram 51% de enfermeiros com formação acadêmica de 

caráter público. 

O cenário de crescimento do sistema educativo, com expressiva participação do setor 

privado e concentrado nas regiões sul e sudeste, pode estar atrelado à implementação do SUS, 

com expansão de postos de trabalho, principalmente na esfera municipal, e a implantação do 

ESF, que se tornou uma perspectiva atraente no mercado de trabalho dos enfermeiros. De 

forma geral, houve um aumento de postos de trabalho em todo o setor da saúde na década de 

90, onde o patamar de empregabilidade dos enfermeiros atingiu 92,4% de absorção em 1999 

(VIEIRA, 2002). 

Neste raciocínio, Amâncio Filho, Vieira e Garcia (2006) afirmam que nos dias atuais, 

a expansão dos cursos de graduação em enfermagem pelas instituições privadas tem 

proporcionado o aumento do ingresso de estudantes, especialmente daqueles que já possuem 

nível técnico, uma vez que aspiram por melhores condições de trabalho e renda.  

Associado a este crescimento, o Ministério da Educação lançou em 2005 o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), pela Lei nº 11.096/2005 tendo como finalidade a 

concessão de bolsas de estudos integrais e parciais para estudantes de baixa renda, nos cursos 

de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas de 

educação superior. Este Programa atendeu desde sua criação até o processo seletivo do 

segundo semestre de 2010, 747 mil estudantes, sendo 70% com bolsas integrais. 

Especificamente no RN, o crescimento dos cursos de instituições privadas que 

oferecem graduação em enfermagem agregado ao incentivo pelo PROUNI aos estudantes de 

baixa renda, tornou possível a inclusão dos técnicos de enfermagem ao ensino superior. 

Assim, o número de egressos será mais expressivo nos anos subsequentes, com um número 

cada vez mais crescente de enfermeiros, superando inclusive a demanda de vagas do mercado 

de trabalho, problema já vivenciado na nossa realidade. 

A seguir, demonstraremos no Gráfico 02 os resultados e análise referentes ao tempo 

de serviço na enfermagem dos sujeitos do estudo. 
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Gráfico 02  -  Distribuição dos enfermeiros segundo o tempo de serviço na profissão.  

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010. 

 

Ao identificarmos no Gráfico 02 o tempo de experiência na Enfermagem, vemos que a 

maioria 18 (40,91%) encontra-se com tempo acima de 20 anos, seguidos de 14 (31,82%) até 4 

anos de serviço. Ressaltamos que esta segunda maior representatividade por enfermeiros com 

menor tempo de experiência pode ser atribuída à realização recente de um concurso público 

estadual para suprimento de profissionais para o Estado.  

Por outro lado, a predominância de enfermeiros com elevado tempo de serviço, sugere 

que este profissional seja mais experiente e esteja próximo da aposentadoria. No entanto, é 

importante ressaltarmos que os profissionais com pouco tempo de serviço procuram suprir as 

lacunas existentes pela falta de experiência, através da busca constante de conhecimentos, 

atualizando-se através de congressos e especializando-se nas diversas áreas pelos cursos de 

pós-graduação latu sensu. 

Consonantes com os nossos resultados, Morais Filho (2009) em seu estudo sobre 

violência ocupacional sofrida pela equipe de saúde de um hospital de urgência em Natal (RN) 

observou que a maioria dos enfermeiros tinham tempo de atuação na profissão acima de 10 

anos (80,77%), caracterizando-se como uma equipe com considerável experiência. 

Na ESF do Piauí, observou-se tempo de serviço na profissão em dois extremos, isto é, 

tempo de formação maior que dez anos (50%) e menor que quatro anos (41,6%), deduzindo 

que se trata de dois grupos, um de recém-formados e outro com maior experiência (ROCHA; 

ZEITOUNE, 2007). 
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Estudo realizado por Dantas (2009) com a equipe de saúde de um hospital público 

referência em traumatologia no Estado do RN, detectou distribuição semelhante de 

profissionais com tempo de atuação menor que dez e maior que dez anos, com 50% cada. 

Dados diferentes aos nossos foram encontrados por Formiga et al.(2002) em Natal (RN), 

detectando predominância de tempo de serviço na enfermagem de dois a dez anos com 41%, 

seguidos de  30% com intervalo de 11 a dez anos. 

Luvisoto et al. (2010) ao identificarem as atividades administrativas e assistenciais 

mais realizadas pelos enfermeiros nas clínicas médica e cirúrgica, encontraram que 77,5% 

possuíam de um a dez anos de formados, sendo que 42,5% eram graduados no período de 

cinco a dez anos. Dados semelhantes a estes foram obtidos no estudo de Carvalho e Kalinke 

(2008) sobre o perfil do enfermeiro e sua motivação profissional, concentrando 71% de 

enfermeiros com tempo de graduação de um a dez anos, sendo deste total, 50% representados 

na faixa entre um a cinco anos.  

Colaborando ainda com estes resultados, Santos (2008), estudando o estresse 

ocupacional e a alteração do ciclo vigília x sono em enfermeiros de diferentes turnos, detectou 

72,38 % com tempo de serviço de um a dez anos, com maior predominância no intervalo de 

um a três anos (29,71%). 

Consonantes com os resultados ora citados, Bezerra e Beresin (2009) em sua pesquisa 

de avaliação de presença da síndrome de Burnout em enfermeiros do resgate pré-hospitalar 

(SP) verificaram que 59% referiram ter de cinco a dez anos de atuação na profissão, seguidos 

de 29% com mais de dez anos. Ferrareze, Ferreira e Carvalho (2006) em sua pesquisa também 

nesta temática com enfermeiros de UTI, observaram que em relação ao tempo de formação 

universitária, 83,4% tinham tempo de experiência de até dez anos, predominando o período de 

até cinco anos de formação com 50%.  

Martins et al., (2006), afirmam que o tempo de formado pode ser um indicativo de 

tempo de experiência do enfermeiro no mercado de trabalho e de relativa maturidade, 

revelando suas competências e habilidades.   

 Em seguida, no Gráfico 03, apresentaremos os resultados dos setores de trabalho que 

os enfermeiros estão alocados na instituição. 
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Gráfico 03  -  Distribuição dos enfermeiros segundo o setor de trabalho na instituição. 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010. 

 

Analisando o número de enfermeiros com o setor a qual estão alocados, percebemos 

pelo Gráfico 03 que a maior parte destes profissionais estão nas UTIs com 18 (40,91%). Por 

conseguinte, detectamos que 13 (29,55%) dos enfermeiros trabalham em mais de um setor 

numa escala de rodízio, seguidos de 6 (11,36%) que desenvolvem suas atividades na 

Observação e Atendimento Clínico e 4 (9,09%) distribuídos equivalentemente no Politrauma 

e na Neurologia. 

Ressaltamos que há enfermeiros que possuem escala fixa em determinado setor e 

outros possuem escala com sistema de rodízio, exercendo suas atividades de acordo com o 

local onde há maior necessidade. Esta metodologia de trabalho torna-se positiva para o 

dimensionamento adequado de enfermeiros em locais mais críticos, no entanto, reveste-se de 

alguns pontos negativos pelo fato do profissional estar cada dia ou semana em um setor 

diferente, impossibilitando-o de criar vínculos com a equipe e identificar com mais precisão 

as necessidades e problemas vivenciados no cotidiano. 

Justifica-se um número maior de enfermeiros nestas unidades pois as UTIs são setores 

especializados, diferente das outras unidades de internação, onde são necessários cuidados 

contínuos e interruptos devido ao comprometimento orgânico, presentes e potenciais, que 

colocam em risco a vida do paciente. Os cuidados prestados nesta atenção são direcionados 

aos pacientes críticos, com comprometimento de um ou mais dos principais sistemas 

fisiológicos, com perda de sua auto regulação e que requerem substituição artificial de 
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funções; e aos potencialmente críticos, que possuem estabilidade clínica, porém com elevado 

risco de agravamento do quadro (LINO; CALIL, 2008). 

Com relação aos setores de Observação e o Atendimento Clínico apresentarem a 

segunda maior representatividade, ressaltamos que tratam-se de setores extensos, com número 

elevado de pacientes que encontram-se em observação e também com indicação de 

internação, que ficam aguardando vaga para serem transferidos para outros setores do 

hospital. Vale salientar ainda que, existe uma área denominada de reanimação, onde estão os 

pacientes graves, em ventilação mecânica e instáveis hemodinamicamente, que ficam 

aguardando vaga de UTI e que dispensam atenção intensiva do enfermeiro. Por conseguinte, o 

Politrauma é o setor que recebe alta demanda de pacientes politraumatizados, vítimas de 

acidentes e violências, maior parte trazidos pelo SAMU. 

Comparando nossos achados com os de Montanholis, Tavares e Oliveira (2006) sobre 

o estresse de enfermeiros hospitalares, encontramos resultados semelhantes aos nossos, com 

maior parcela atuando nos setores de cuidados intensivos com 25%, acontecendo também de 

profissionais atuando em dois ou mais setores (20,8%).  

Romanzini e Bock (2010) confirmam essas idéia na análise realizada no depoimento 

de enfermeiros que atuam no atendimento pré hospitalar, referindo que as experiências 

negativas estão relacionadas às constantes mudanças de membros das equipes, 

desfavorecendo o processo de integração multiprofissional.  

Zanini, Nascimento e Barra (2006), estudando o conhecimento da equipe de 

enfermagem sobre reanimação cardiorrespiratória, também identificou que a maioria dos 

profissionais (65,5%) atuavam na UTI. 

Diferente dos nossos achados, Cavalcante, Farias e Santos (2009) analisando o 

conhecimento da equipe de Enfermagem sobre o processo de cuidar ao paciente com 

traumatismo raquimedular, detectou que a clínica médica é o local de trabalho mais frequente, 

com 28,11%, seguida pelo pronto socorro com 24,42% e clínica cirúrgica com 20,74%. 

No estudo de Rocha e Martino (2010) sobre o estresse e a qualidade do sono em 

enfermeiros nos diferentes turnos de trabalho, houve maior frequência daqueles que 

trabalhavam na Clínica Médica com 43,3%, consecutivamente de 18,2% nas UTIs. 

Consonantes a estes achados, Ribeiro e Lopes (2004) mensurando as atitudes de enfermeiros 

sobre o uso da informatização no hospital, também detectou predominância de alocação na 

clínica médica (55%), seguidos de 15% nas UTIs e 15% da pediatria. 

Com relação às atividades exercidas pelo enfermeiro na clínica médica, Costa e 

Shimizu (2004) detectaram que das 4006 ações observadas, 36,1% correspondiam às 
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atividades administrativas, 32,5% às assistenciais, 27,3% às de informação e somente 4,1% às 

educativas. Outros estudos demonstraram resultados semelhantes, considerando que os 

enfermeiros têm priorizado as atividades de caráter administrativo em detrimento da 

assistência, favorecendo uma intervenção distanciada, mecanizada e fragmentada 

(FERNANDES, 2009). 

 Com relação às ações do enfermeiro na terapia intensiva, Alencar, Diniz e Lima 

(2004) detectaram clara dicotomia entre teoria e prática, evidenciada por dissonância entre o 

que o enfermeiro deve fazer e o que o mesmo executa de fato. Os autores ressaltam que, 

apesar da ênfase nos cursos de graduação em enfermagem na prestação do cuidado direto, o 

processo de divisão de trabalho tem que ser reconsiderado, assim como redimensionado o 

número de enfermeiros, visto que relatam estar sobrecarregada de tarefas burocráticas que não 

são de sua competência. 

Nascimento e Tretini (2004) reforçam que o cuidado intensivo está muito voltado às 

patologias, controle e manutenção das funções vitais através de aparatos tecnológicos e 

procedimentos técnicos, em detrimento da existência de outras necessidades importantes para 

implementação da assistência. 

 Com relação aos serviços de urgência, os enfermeiros têm assumido os cuidados dos 

pacientes mais graves, realizando procedimentos de maior complexidade, além de atividades 

de organização e coordenação, desenvolvendo de forma compartilhada ações de assistência e 

gerência. A experiência clínica e a fundamentação no conhecimento científico são 

imprescindíveis para o exercício da capacidade de liderança, discernimento, iniciativa, 

habilidade de ensino, maturidade e estabilidade emocional para tomada de decisões rápidas e 

concretas, que transmitam segurança à equipe e principalmente diminuam os riscos que 

ameaçam a vida do paciente (AZEVEDO, 2010). 

Contrapondo às observações de Azevedo (2010), Wehbe e Galvão (2001) reportando 

ao conjunto de atividades desenvolvidas pelo enfermeiro na urgência, afirmam que apesar de 

estarem envolvidos na prestação de cuidados diretos ao paciente, também há sobrecarga de 

funções administrativas em detrimento às assistenciais e de ensino.  

Neste sentido, notamos que esta realidade é vivenciada tão somente em alguns setores 

hospitalares, pois trata-se de um problema existente em todo o contexto hospitalar onde o 

enfermeiro tem se limitado a solucionar problemas que não lhe competem para atender às 

expectativas da instituição hospitalar, relegando ao plano secundário a concretização dos 

objetivos de sua própria prática. 
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 Quando questionamos aos enfermeiros se possuíam ou não formação complementar 

pelos cursos de especialização, detectamos que 29 (65,9%) relataram que possuem e 15 

(34,1%) não possuem. Deste modo, demonstraremos no Gráfico 04 a distribuição das áreas de 

especialização. 

 

 

 

Gráfico 04  -  Distribuição dos enfermeiros segundo a área de especialização.  

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010 

 

No Gráfico 04, analisando separadamente cada curso, detectamos que 9 (25,7%) são 

especializados em UTI, representando um significado positivo, visto que a maioria dos 

profissionais concentra sua prática nesta unidade, podendo significar uma maior capacitação e 

qualificação daqueles que estão executando estas atividades. 

Notamos que a segunda maior representatividade foi na área de Saúde Pública com 7 

(20%), seguido de Urgência e Dermatologia com 4 (11,4%) respostas cada; de igual modo 3 

(8,58%) em Educação em Saúde e mesmo percentual para Obstetrícia. O item “outros”, que 

representam 6 (17,1%), correspondem a especialização na área de infecção hospitalar e 

biossegurança, pediatria, centro-cirúrgico, psquiatria, administração hospitalar e materno 

infantil, distribuídos com uma resposta em cada uma dessas áreas. 

Devemos ressaltar que, quando agrupamos os que possuem especialização direcionada 

para atuar com os pacientes de TCE (Terapia Intensiva e Urgência), detectamos que somente 

13 (37,14%) enfermeiros têm esta pós-graduação, contrapondo-se a 22 (62,86%) que estão em 

outras áreas divergentes deste cuidado. 
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Especialmente na área de urgência, o baixo percentual de enfermeiros pode denotar 

um déficit de conhecimento, interferindo no cuidado prestado, especialmente naqueles locais 

que são porta de entrada para os pacientes politraumatizados e outras urgências, como é o 

caso dos setores de Politrauma, Atendimento e Observação Clínica. Assim, mesmo com  

predominância de enfermeiros especializados em UTI, o déficit na área de urgência torna-se 

preocupante, visto que a qualidade da assistência oferecida às vítimas de TCE, iniciada no 

âmbito pré hospitalar e continuada no momento da chegada ao hospital, é essencial no 

processo de cuidar tanto para aumentar a chance de vida como reduzir as sequelas nestes 

pacientes. 

No entanto, é de extrema relevância ponderarmos que este pequeno número de 

enfermeiros especializados em urgência e emergência pode ser consequência da falta de 

cursos de pós-graduação nesta área em nossa realidade, sendo necessário seu deslocamento 

para outras regiões.   

Trazendo estudos semelhantes aos nossos resultados, Kitahara, Kimura e Padilha 

(1999) encontraram 69,2% de enfermeiros que fizeram algum tipo de pós-graduação, sendo a 

especialização em terapia intensiva a mais mencionada com 41%. 

Lautert, Chaves e Moura (1999) estudando o estresse de enfermeiros do RS, 

encontraram 51% com cursos de especialização. No entanto, Pasti, Gir e Dela Coleta (1999) 

ao pesquisarem o perfil motivacional de um grupo de enfermeiros de um hospital geral 

universitário, identificaram que somente 27,72% com cursos de pós graduação, denotando 

fator preocupante visto que refere-se a uma instituição de ensino.  

 Em Natal (RN), Dantas (2009) em sua análise sobre processo de cuidar às vítimas de 

violência na visão dos profissionais de saúde, também detectou maior prevalência nos cursos 

de especialização com 54,3%, seguido daqueles de atualização com 37,2%. Dados bem 

semelhantes foram encontrados por Formiga et al., (2002), estudando o perfil do enfermeiro, 

aluno do PROFAE, destacando frequência de 54% daqueles com especialização.  

Afirmando estes resultados, Santos (2008) em seu estudo sobre o estresse ocupacional 

de enfermeiros em SP, encontrou índice de 52,3% enfermeiros com especialização e ainda 

17,15% com pós graduação em andamento. De igual modo, Anjos et al. (2008) sobre esta 

mesma temática em UTI neonatal, demonstraram que 55,56% possuem especialização, com 

maior frequência nesta área. 

Campos, Farias e Ramos (2009), em seu estudo sobre satisfação profissional da equipe 

de Enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em Natal (RN), 

detectaram que 81,8% dos enfermeiros tinham especialização. Os autores ressaltam que um 
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serviço de urgência requer níveis elevados de conhecimentos e capacitação, e os profissionais 

devem estar preparados para oferecer um cuidado de elevado nível, em benefício do paciente. 

Estatísticas relevantes também foram encontradas no estudo de Lino (2004) sobre a 

satisfação profissional de enfermeiros que atuam em terapia intensiva, detectando que 72,9% 

possuíam curso de especialização. Destes, 64,6% eram especializados nesta área, o que 

também demonstra exigência de elevado nível de qualificação para esta prática, assim como 

interesse dos próprios profissionais em sua capacitação. 

No estudo de Pillon (2005) com enfermeiros assistenciais e docentes da UNIFESP e 

do Hospital São Paulo, 36% possuíam especialização, 28% mestrado e 10% possuíam 

doutorado, totalizando 74% com pós-graduação. É importante fazermos uma ressalva sobre  

Linch (2009), analisando o estresse de enfermeiros que trabalhavam em 

hemodinâmica, verificou que 77,8% tinham formação complementar, sendo a de maior 

frequência em cardiologia. Dados semelhantes foram detectados por Montanholis, Tavares e 

Oliveira (2006) e Guerrer e Bianchi (2008) com 70,8 e 74,6% de enfermeiros com 

especialização, respectivamente. 

Santos e Castro (2010) analisando o perfil de enfermeiros com funções administrativas 

de um hospital universitário (SP), encontrou a prevalência de 84,84% com especialização. No 

entanto, os autores ressaltaram que esta formação privilegiou as áreas clínicas, sem 

preocupação com o preparo na área de gerência. 

Outros estudos demonstram resultados relevantes, com percentual acima de 90% de 

enfermeiros com pós-graduação, especialmente nas especializações, sugerindo importância da 

qualificação e atualização profissional em razão da complexidade dos pacientes, do avanço 

tecnológico e terapêutico na área da saúde e da própria exigência do mercado de trabalho 

(MENZANI, BIANCHI, 2009; SANTOS; GUIRARDELO, 2008; CAVALHEIRO; MOURA 

JÚNIOR; LOPES, 2008; LIMA; FARIAS, 2008). 

Lautert, Chaves e Moura (1999), afirmam que os cursos realizados pelos enfermeiros 

têm como consequência a qualidade de sua assistência, indo assim ao encontro das exigências 

de eficiência no trabalho de implantação de programas de saúde por que passam as 

instituições hospitalares. 

Na atenção primária, esta busca de qualificação não é diferente, pois em Vitória (ES), 

Primo, Boni e Silva (2008) pesquisando a atuação de enfermeiros no atendimento à mulher na 

ESF, ressaltaram que 92% possuíam cursos de especialização. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Ximenes et al., (2009), sobre concepções e conhecimento do enfermeiro sobre o 
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processo de cuidar aos pacientes com diagnóstico de depressão, detectando que a maioria 

(96%) dispõe de especialização ou residência, sendo destes 40% residentes em ESF. 

 Em outra pesquisa também desenvolvida na atenção primária sobre o perfil dos 

enfermeiros e suas habilidades para atuar na saúde mental, verificamos que 77,8% são 

especialistas. Porém, 60% afirmaram não possuir formação específica em saúde mental e 40% 

referiram possuir qualificação por cursos de atualização (GONÇALVES; PEDROSA, 2009). 

 A seguir, demonstraremos através da Tabela 01, a relação entre tempo de serviço da 

enfermagem e a especialização. 

 

 

Tabela 01   - Distribuição dos enfermeiros segundo a relação da variável tempo de 

serviço na enfermagem e curso de especialização.  

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010 

 

 Estabelecendo a relação entre especialização e tempo de serviço na enfermagem, a  

Tabela 01 mostra que os dos 29 enfermeiros que possuem especialização, 10 (34,48%) 

encontram-se com menor tempo de serviço, seguido de 8 (27,59%) profissionais acima de 21 

anos. Ao analisarmos o grupo de 15 profissionais que não tem especialização, observamos 

que 10 (66,67%) possuem tempo de 21 anos ou mais, seguidos de 4 (26,67%) com menor 

tempo de serviço com 4 (26,67%).  

 Estas relações indicam que há uma procura maior dos enfermeiros com menor tempo 

de experiência em se aperfeiçoarem e se qualificarem. Em contrapartida, quando observamos 

o grupo que não tem especialização, detectamos que aqueles que deveriam ser mais 

experientes e terem mais qualificação, exercerem a profissão sem nunca ter realizado 

aprofundamento na área que atuam e consequentemente deixam de lado a qualidade da 

assistência prestada.  

VARIÁVEIS 

        Curso de Especialização 

Sim Não Total 

N % N % N % 

Tempo 

de 

serviço na 

enfermagem 

(em anos) 

00├┤04  10 34,48 04 26,67 14 31,82 

05├┤09  07 24,14 00 00,00 07 15,91 

10├┤14  01 03,45 00 00,00 01 02,27 

15├┤20   03 10,34 01 06,67 04 09,09 

21├  08 27,59 10 66,67 18 40,91 

Total 29 100,00 15 100,00 44 100,00 
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Compreendendo este aspecto, estudo realizado no início da década de 90, demonstra 

baixo percentual de enfermeiros especializados, no entanto, não justificam continuarem sem 

esse aperfeiçomento, visto que nos últimos anos, houve um aumento dos cursos de pós 

graduação frente a um mercado exigente de profissionais qualificados. Em outra vertente, os 

usuários dos serviços, cada vez mais informados, solicitam alta qualidade no atendimento 

tornando o aprimoramento dos recursos humanos em Enfermagem uma condição si ne qua 

non (PRADO, 2001). 

No entanto, é importante refletirmos porque os enfermeiros não procuram realizar 

especialização na área que atuam. Sobretudo, a nossa discussão e preocupação é que mesmo 

com a expansão do ensino em pós graduação, ainda possuem enfermeiros atuando, 

especialmente em atenção de média e alta complexidade, sem um direcionamento específico 

para as atividades que desenvolvem. Concordamos em alguns aspectos com Prado (2001), 

quando afirma que a falta de incentivo da instituição, preços inacessíveis, falta de divulgação 

e dificuldade de acesso podem ser fatores que dificultem seu ingresso desses profissionais na 

busca do progresso e especialização profissional. 

Neste sentido, dada a complexidade desta assistência, é condição essencial que a 

maioria dos enfermeiros busquem uma formação específica para atender estes pacientes. 

Considerando que é com o aperfeiçoamento profissional que o enfermeiro irá fundamentar 

sua prática, a perspectiva da melhora da qualidade profissional é um desafio constante, 

requerendo interesse integrado do próprio enfermeiro e da instituição (PUSHEL; INÁCIO; 

PUCCI, 2009). 

Outro aspecto que revela particular importância é que o aprimoramento também 

proporciona ao enfermeiro maiores possibilidades de auto realização, bem estar no ambiente 

de trabalho, respeito e dignidade, além de demonstrar compromisso com a qualidade dos 

resultados de sua atuação (LARA, 2007).  

 

 

5.3 DADOS GERAIS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CUIDAR DOS 

PACIENTES COM TCE 

 

Nesta sessão, realizaremos a abordagem dos resultados referentes ao julgamento dos 

profissionais quanto a sentirem-se preparados para exercer o processo de cuidar aos pacientes 

e em que local buscam estas informações, quais empecilhos encontram nesta assistência e 

como tenta solucioná-los. 
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Quando questionamos os enfermeiros se eles já prestaram assistência aos pacientes 

com TCE, encontramos que todos os profissionais, 44 (100%), tinham experiência com este 

cuidado. Com relação ao julgamento que faziam de si quanto ao preparo essa assistência, 

apresentaremos os resultados no Gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 05 - Distribuição dos enfermeiros quanto ao julgamento de sentirem-se 

preparados para assistir às vítimas de TCE.  

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010. 

 

Com relação ao julgamento de preparo dos profissionais que assistiram esses 

pacientes, conforme o Gráfico 05, houve predominância de 36 (81,82%) enfermeiros que 

afirmam sentir-se preparados para este cuidado, contrapondo-se a 8 (18,18%) que relataram 

não estar preparados. 

Consonantes com nossos resultados, Dantas (2009) em sua análise sobre o processo de 

cuidar na ótica dos profissionais e das vítimas de violência, detectou que 68,75% dos 

enfermeiros referiram sentir-se preparados para cuidar deste grupo de pacientes. 

Divergentes aos nossos achados, Cavalcante (2003) avaliando o conhecimento da 

equipe de enfermagem no cuidado a pacientes vítimas de traumatismo raquimedular (TRM), 

realizado em dois hospitais gerais do município de Natal/RN, identificou que a maioria dos 

enfermeiros (54,04%) afirmaram não estar preparados para atender às vítimas de TRM. 

Analisando as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros do atendimento pré-

hospitalar no início de seu exercício profissional, Vargas (2006) revelou que a maioria 
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expressava que a falta experiência significava sentimento de despreparo, uma vez que nenhum 

havia recebido esta formação durante a graduação.  

Quando confrontamos especificamente o resultado dos enfermeiros se sentem 

despreparados, nos questionamos como esse cuidado está sendo realizado, uma vez que 

afirmaram já terem prestado assistência a estes pacientes, considerados como críticos, graves 

ou potencialmente graves e que exigem capacitação e preparo para tomada de decisões 

rápidas e assistência sistematizada. Neste sentido, dada a peculiaridade das intervenções, 

ressaltamos a importância do enfermeiro ser qualificado para planejar e executar as ações 

focalizadas na redução das sequelas, advindas dos mecanismos das lesões secundárias.  

A seguir, demonstraremos na Tabela 3, a relação das variáveis entre sentir-se 

preparado e especialização. 

 

Tabela 02   - Distribuição dos enfermeiros segundo a correlação das variáveis sentir-

se preparado para assistir às vítimas de TCE e curso de especialização.  

VARIÁVEIS 

Sente-se preparado para assistir às vítimas de TCE 

Sim Não Total 

N % N % N % 

Curso de 

especialização 

Sim 25 86,21 04 13,79 29 100,00 

Não 11 73,33 04 26,67 15 100,00 

        Total      36 81,82 08 18,18 44 100,00 
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010. 

  

De acordo com a Tabela 02, observamos que a relação entre sentir-se preparado e 

curso de especialização evidencia que do grupo de enfermeiros que afirmam terem realizado 

especialização, 25 (86,21%) sentem-se preparados para assistir aos pacientes de TCE. De 

igual modo, daqueles que não tem especialização, 11 (73,33%) julgam-se preparados para 

assistir às vítimas de TCE. Esses resultados sugerem que ter ou não ter especialização não 

muda o julgamento que os profissionais fazem de si sobre sua capacitação. 

 Semelhantes aos nossos resultados, Romazini e Bock (2010) analisando as concepções 

e sentimento de preparo de enfermeiros no atendimento pré-hospitalar do SAMU de Porto 

Alegre (RS), detectaram através dos depoimentos, que houve pouca atenção das instituições 

de graduação para a atuação neste atendimento, revelando um sentimento de despreparo no 

momento em que começaram a atuar. No entanto, a maior parcela considerou que a 

especialização e atualização teórica, foram essenciais no desenvolvimento de habilidades 
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técnicas, tomada de decisões, prontidão, destreza e segurança na atuação nas diversas 

situações de estresse. 

 Divergindo estes resultados, Souza, Cruz e Stefanelli (2007), analisando as 

concepções de enfermeiros que atuam em saúde mental, identificaram que a maioria refere 

que não se sentem preparados para atuar nesta área, atribuindo essa falha a falta de 

participação em programas de especialização e aprimoramento, além de déficit de 

conhecimento no curso da graduação. 

Nesta mesma temática, Spadine e Souza (2010) ressaltam que a maior parte dos 

enfermeiros referiu que a graduação não ofereceu subsídios teóricos, julgando-se 

despreparados para atuação somente com a formação acadêmica. Porém, em virtude da 

formação complementar através dos cursos de especialização, consideraram-se aptos para 

execução da prática.  

Figueiredo e Aguiar (2007) consideram que a especialização se impõe e se difunde 

como a consequência natural do aprofundamento do saber nas mais diversas especialidades, 

não alcaçadas na graduação. Diante disso, confirmam que somente esta formação seria 

impossível subsidiar o conhecimento teórico científico das diversas carreiras profissionais. 

Neste sentido, os programas de pós-graduação têm colaborado com esta fundamentação 

iniciada no âmbito acadêmico, e até mesmo suprindo lacunas as deixadas.  

Analisando as reflexões mencionadas, é preocupante que os profissionais do nosso 

estudo se sintam preparados para realizar a assistência de Enfermagem em pacientes graves, 

mesmo não tendo realizado cursos que complementem e fundamentem seu conhecimento. 

Neste sentido, esta consideração nos reporta a identificarmos em que se fundamenta a 

afirmação positiva deste julgamento de preparo por parte dos enfermeiros, conforme veremos 

a seguir. 
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Gráfico 06  -  Distribuição das respostas dos enfermeiros sobre a fonte de aquisição de 

informações a respeito do processo de cuidar aos pacientes com TCE.   

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010. 

 

 Analisando o Gráfico 06, identificamos que a maior frequência de respostas dos 

enfermeiros encontra-se no preparo advindo da prática cotidiana, com 35 (46,67%). 

Observamos que a realização de cursos específicos 16 (21,33%) e palestras no assunto 15 

(20%) também foram a segunda e terceira afirmação mais citadas. A baixa prevalência de 

respostas da graduação como fonte de aquisição de conhecimentos, com apenas 08 (10,67%), 

denota fator de preocupação e reflexão sobre a influência da formação acadêmica na prática 

destes profissionais. 

Refletindo sobre cada uma dessas fontes, notamos que a busca de conhecimento sobre 

o processo de cuidar adquirido na prática, torna-se incoerente com o nível de formação a qual 

o enfermeiro é inserido.  

Resultados semelhantes aos nossos foram encontrados no estudo de Dantas (2009); 

dos que afirmaram se sentir preparados para assistir às vítimas de violência, 81,5% dos 

enfermeiros disseram ter adquirido esta experiência na prática e 13,7% em cursos específicos. 

Cavalcante (2003), ao comparar a origem da aquisição de conhecimento sobre TRM 

pela equipe de Enfermagem, detectou que a maior parte dos enfermeiros adquiriu o 

conhecimento em cursos de especialização com 35,29% e 11,76% na prática, significando as 

concepções deste cuidado é baseado na teoria e complementando no cotidiano prático. No 

entanto, entre os auxiliares de Enfermagem estes resultados se invertem; 72,82% do 

conhecimento são atribuídos à prática, contra 12,62% direcionados aos programas de 
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especialização. Estes resultados são coerentes com o nível de formação de cada um dos 

profissionais, uma vez que refletem a dicotomia do saber teórico do enfermeiro e a execução 

manual dos técnicos. 

Sabemos, portanto, que o processo de formação não ocorre somente nos espaços 

formais das instituições de ensino e exclusivamente na dependência de livros e de professores. 

Destarte, durante o processo de experiência profissional existe a ampliação desta formação no 

aprendizado com os usuários, colegas de trabalho e com as outras profissões, oriundos da 

prática (CAMPOS et al., 2006). 

No contexto de alta complexidade, como é o caso da terapia intensiva pediátrica, 

Andrade e Viana (2008) ao analisar o modo como os enfermeiros com pouco tempo de 

formação adquiriam preparo profissional, identificou que a aprendizagem é fundamentada 

num processo sequenciado de observação, escuta, procura de teoria e, finalmente, 

desenvolvimento da prática. 

Reconhecemos que o conhecimento adquirido não termina na graduação, pelo 

contrário, o cuidar exige constante aprendizado e atualização, integrados na interface de 

livros, revistas científicas, cursos, congressos, palestras e pós-graduação. Com relação ao 

conhecimento adquirido na prática, concordamos que este pode ser construído pelo 

enfermeiro em seu dia a dia, através dos desafios que a própria realidade concede. Contudo, 

salientamos que este tipo de aprendizado deve ocorrer através de dinâmicas sistematizadas e 

estruturadas, fundamentadas nas melhores evidências científicas (MAFTUM; TAUBE, 2006).  

Refletindo neste momento ao ensino da graduação, Silva et al. (2010) consideram que 

dentro do contexto biopsicossocial e econômico cultural, esta formação deve considerar a 

complexidade do homem e o meio em que vive, capacitando profissionais para lidar com os 

desafios do presente século. No entanto, a fragmentação ainda tão presente do ensino teórico 

prático, conduz a percepção de futuros enfermeiros a um sentimento de incapacidade 

enquanto agente responsável no processo de cuidar, suscitando medos, anseios e insegurança 

(SILVA et al., 2010). 

Santana (2006) ao analisar o conhecimento do enfermeiro sobre o uso de 

medicamentos, observou que 79,3% afirmaram que a disciplina de farmacologia cursada 

durante a graduação foi insuficiente para aquisição de conhecimento, atribuindo maior parte 

ao fato de não ter sido satisfatória para correlacionar a teoria com a prática. Deste modo, a 

problemática desta dicotomia é confirmada pela dificuldade em associar os conhecimentos 

farmacológicos adquiridos na graduação e a execução da prática. 
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Dias, Guariente e Belei (2004), ao investigar as dificuldades encontradas por 

enfermeiros durante o primeiro ano do exercício profissional, detectaram que 80% 

responderam que sentiram algum tipo de dificuldade no primeiro emprego e questionaram 

acerca de como as universidades formam o aluno para a prática. Opinião semelhante foi 

revelada por enfermeiros sobre a influência da formação acadêmica no preparo para o 

exercício da liderança, constatando insatisfação de 65% dos pesquisados (SIMÕES; 

FÁVERO, 2000). 

Püschel, Inácio e Pucci (2009) detectaram no seu estudo com enfermeiros, que a maior 

dificuldade atribuída para o início do exercício profissional no mercado de trabalho foi a falta 

de dos cursos de pós-graduação (41,66%), seguida da falta de prática durante a graduação 

(37,55%).  

Mediante estas considerações, reforçamos que o significado da educação enquanto 

processo social deve extrapolar a educação formal, a fim de gerar indivíduos que apreendam a 

teoria, reflitam sua prática e sejam capazes de realizar as mudanças necessárias. Na 

enfermagem, a construção do conhecimento deve estimular a consciência crítica do aluno, no 

aspecto formal e adquirido do ensino, construído em bases sólidas para o fortalecimento da 

integração da teoria com a prática (PERES, 2002). 

Neste contexto, as universidades devem assumir o importante desafio de formar 

profissionais com habilidades cognitivas (saber), operacionais (saber fazer) e sustentadas pela 

ética e comprometimento (saber ser). Neste processo de ensino aprendizado, salientamos que 

a participação consciente do aluno como agente transformador e elemento importante deste 

contexto, é essencial para que os objetivos sejam alcançados (URBANO, 2002).  

Na perspectiva da tríade de saber, saber fazer e saber ser, Gomes e Germano (2007) 

constataram inúmeras contribuições e benefícios do desenvolvimento do processo ensino 

aprendizagem nos laboratórios de Enfermagem. Os estudantes do estudo afirmaram que o 

laboratório é um mediador e facilitador desse processo, ressaltando que quando observam e 

repetem os procedimentos de Enfermagem no laboratório, sentem-se mais seguros e 

preparados para prestar um cuidado de Enfermagem de melhor qualidade. A maior 

importância revelada nessa construção é a aproximação das relações entre professor e aluno, 

proporcionando momentos de reflexão, criação, recriação e entendimento, gerando 

conhecimento e integrando o pensar, fazer, conviver e ser, e não apenas sendo espaço restrito 

ao mero desenvolvimento de procedimentos. 

O resultado do êxito desta transformação é a competência profissional revelada pela 

capacidade de articular e mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, colocando-os em 
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ação para resolver problemas e enfrentar situações de imprevisto nos mais diversos contextos 

(ITO et al., 2006).  

A necessidade e busca de profissionais pela especialização, conforme falamos e 

demonstramos anteriormente, confirmam que é impossível proporcionar treinamento 

completo e adequado nos limites dos cursos de graduação. O fato do recém-graduado se 

deparar com situações inéditas do cuidar, desperta a necessidade de adquirir conhecimentos 

científicos mais aprofundados e especializados (COLOMÉ, 2007). 

 Diante dessas considerações, a realização de um curso de pós-graduação lato sensu, 

oportuniza o profissional a se qualificar e adquirir conhecimentos específicos que o torne 

capaz de desenvolver atividades pertinentes ao seu nível de conhecimento técnico e científico, 

destacando-se no cotidiano da prática, através de sua crítica e disponibilidade de promover 

mudanças. Como exemplo, citamos a Residência em Enfermagem, cada vez mais difundida e 

valorizada, promovendo estímulo e oportunidade ao desenvolvimento e capacitação 

profissional, desvelada pela qualidade da assistência prestada (AGUIAR; MOURA; SÓRIA, 

2004).   

No entanto, é de extrema valia mencionarmos que os cursos de pós-graduação não 

podem continuar sendo realizados sem critérios, feitos geralmente nos finais de semana, sem 

prática e com monografias de pouca qualidade. Esta afirmação é confirmada por dados do 

Ministério da Educação (MEC), que em 2007 reprovou 39 cursos de especialização que não 

atenderam aos requisitos exigidos, o que inclui corpo docente com pelo menos 50% de mestre 

ou doutor, duração mínima de 360 horas, monografia ao final do curso. 

 Dando continuidade a apresentação dos resultados, encontramos 35 (79,54%) dos 

enfermeiros confirmaram que existem obstáculos que dificultam a assistência aos pacientes 

com TCE, seguidos de 9 (20,46%) que informam não existir empecilhos. Em seguida, 

demonstraremos através do Gráfico 07 a opinião dos enfermeiros sobre as dificuldades 

consideradas mais importantes neste processo. 
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Gráfico 07   - Distribuição das respostas dos enfermeiros quanto aos empecilhos que 

dificultam a assistência aos pacientes com TCE.   

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010. 

 

 Ressaltamos que os profissionais podiam assinalar quantos obstáculos julgassem 

pertinentes para esta questão, os quais estão demonstrados no Gráfico 07. Analisando a 

opinião dos enfermeiros, 23 (23,91%) das respostas apontaram o déficit de recursos humanos 

como principal dificuldade. A estrutura física inadequada e os recursos materiais precários e 

insuficientes foram distribuídos de forma equivalente com 19 (20,65%) cada, seguidas de 8 

(7,60%) respostas assinaladas como outros, que são referentes a falta de tempo, alta demanda 

e paciente agitado e 05 (5,45%) de equipe médica inexperiente.  

A importância atribuída pelos profissionais com relação a escassez de recursos 

humanos, revela-se pela realidade vivenciada no hospital de nosso estudo, como um 

verdadeiro desdobramento para atender à imensa demanda. Segundo dados do jornal Tribuna 

do Norte de Natal, dentre todas as dificuldades enfrentadas pelos hospitais públicos de Natal 

por conta do subfinanciamento e da falta de uma melhor estrutura, a carência de recursos 

humanos é a mais urgente. Sobrecarregados com as demasiadas atividades que devem 

executar, as equipes ainda absorvem diariamente a insatisfação dos pacientes e das famílias 

com relação ao atendimento precário (ALVES, 2007). 

Outros problemas apresentados pelos sujeitos da nossa pesquisa são carência de 

medicamentos, materiais hospitalares, insumos básicos como luvas de procedimento, fios de 

sutura, ataduras do tipo crepom, soro fisiológico e até mesmo lençóis para cobrirem os 

pacientes, desvelando a dura realidade vivida pelos trabalhadores e usuários. Não é raro 
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deparar-se com famílias, inclusive de condições sócio-financeiras mais desfavoráveis, 

comprando determinados tipos de materiais, básicos, entretanto essenciais para o tratamento 

de seus familiares, para suprir a falta destes (ALVES, 2007). 

No estudo de Cavalcante (2003) sobre o conhecimento da equipe de Enfermagem 

sobre a assistência às vítimas de traumatismo raquimedular (TRM), em dois hospitais 

referência em traumatologia de Natal (RN), houve dados semelhantes aos nossos com 81,87% 

dos pesquisados afirmando existir empecilhos que dificultam o processo de cuidar. No 

entanto, quando os enfermeiros pontuaram as dificuldades mais importantes, divergiram dos 

nossos achados, pois obtiveram maior representatividade no item despreparo da equipe com 

50,98%, seguido da falta de equipamentos com 37,25%. Ao analisar o resultado do 

conhecimento do enfermeiro nesta assistência, houve concordância com a dificuldade mais 

relatada (despreparo) com o que de fato foi encontrado, que foi o baixo nível de conhecimento 

neste cuidado. 

Sobre este aspecto de insatisfação, a equipe de Enfermagem sofre inclusive agressões, 

como é confirmado no estudo de Moreno (2004), onde 36% da equipe de enfermagem relatou 

ter sido agredida devido a frustrações dos pacientes e acompanhantes com o serviço, em 

virtude da longa espera no atendimento, falta de recursos humanos suficientes para atender a 

demanda, falta de medicamentos, dentre outros.  

Semelhantes aos nossos resultados, Moraes Filho (2009) em seu estudo sobre a 

violência ocupacional da equipe de saúde que trabalha na urgência do mesmo hospital do 

nosso estudo, também apontou que o déficit de trabalhadores, estrutura física inadequada e as 

longas filas de espera, são fatores citados por mais de 50% dos profissionais como causadores 

de violência. Estes mesmos fatores são considerados no nosso estudo como obstáculos para 

prestação da assistência aos pacientes. 

Kaiser e Bianchi (2008) acrescentam que este comportamento agressivo é 

consequência de um serviço sem resolutividade, somado a pouca vontade no atendimento ou a 

própria falta de uma política institucional. Paravic, Valenzuela e Burgos (2004) também 

afirmam que os pacientes tornam-se potencialmente violentos quando notam deficiência na 

qualidade nos serviços e quando percebem que os seus direitos estão sendo negados. 

Este destaque ao déficit de recursos humanos, especialmente aos trabalhadores de 

Enfermagem, tem sido um problema comprovado no cotidiano da saúde pública do Brasil.  

Batista e Bianchi (2006), no estudo realizado com enfermeiros em unidades de urgência, 

verificaram que as dificuldades mais apontadas estavam relacionadas à estrutura do ambiente 

de trabalho e deficiência no número de funcionários. Estes fatores ocasionaram na equipe um 
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desgaste físico e mental, dada a sobrecarga de trabalho atribuída a um ritmo acelerado para 

finalização da assistência em condições precárias de recursos materiais e físicos. 

Furtado e Araújo Júnior (2010) considerando a percepção dos enfermeiros sobre 

condições de trabalho num setor de urgência de um hospital público, constataram que  a 

equipe de enfermagem era insuficiente para o grau de complexidade e frequência dos 

cuidados prestados. Salientaram, ainda, como dificuldades na realização da assistência a falta 

de equipamentos, a baixa qualidade dos materiais adquiridos pelo serviço e a inexistência de 

treinamento para qualificação profissional. Associados a todos estes déficits, os autores 

destacaram a demanda descontrolada e desorganizada que culminavam em sobrecarregar os 

serviços. 

Estes problemas são enfrentados não só nos serviços de urgência, mas também em 

todas as esferas hospitalares. No centro-cirúrgico, a precariedade e a falta de materiais, desde 

os mais simples até os mais complexos, a manutenção preventiva, a demanda intensa e o 

número de trabalhadores insuficientes também são os principais problemas vivenciados e 

relatados pelos enfermeiros (STUMM; MAÇALAI; KIRCHNER, 2006). 

A percepção dos enfermeiros frente a presente realidade é demonstrada não só no 

nosso estado, mas em todo o Brasil. Hospitais degradados, com piso arrancado, teto infiltrado, 

sistema elétrico e de refrigeração com defeitos, equipamentos obsoletos em número reduzido 

e sem manutenção preventiva, farmácia desabastecida, almoxarifados vazios, lavanderias 

obsoletas, esterilização sem manutenção ou atualização de equipamentos, revela uma absoluta 

receita do caos vivido pela saúde, na quase totalidade das unidades das redes públicas, federal, 

estadual e municipal (FERRAZ, 2008). 

Completando o cenário caótico, desvelam-se as filas de espera intermináveis, muitas 

vezes superiores há um ano para tratamento cirúrgico de qualquer doença por absoluta falta de 

condições de atendimento e de equipamentos, medicamentos essenciais e disponibilidade de 

leitos de terapia intensiva para suporte a pacientes graves (FERRAZ, 2008). 

Agregados a todos os fatores relatados até o momento, atualmente, no nosso país, os 

serviços hospitalares de saúde além de funcionar acima de sua capacidade máxima e número 

insuficiente de profissionais, dispõe de profissionais sem treinamento e atualização contínua, 

executando assistência à saúde com excesso de demanda e em ambiente insalubre 

(O’DWEYR; OLIVEIRA; SETA, 2009).  

As condições precárias de trabalho na enfermagem são um problema de longa data, 

reconhecido desde a década de 80, com a evasão significativa dos estudantes das 

universidades e o abandono da profissão.  O que mais chama a atenção é que este não é um 
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problema enfrentado somente no Brasil; a profissão também vivencia as mesmas dificuldades 

em países como os Estados Unidos da América, Canadá, Alemanha, Inglaterra e Escócia, 

apontando grande preocupação em relação às condições de trabalho, desgaste físico, baixa 

remuneração e desprestígio social, que vêm refletindo negativamente na qualidade da 

assistência prestada à clientela (FURTADO; ARAÚJO JÚNIOR, 2010). 

Neste contexto, demonstraremos a opinião e propostas dos enfermeiros sobre como 

minimizar as dificuldades vivenciadas na prática assistencial aos pacientes com TCE. 

 

 

Gráfico 08  - Distribuição da opinião dos enfermeiros segundo às propostas de 

soluções para os problemas que dificultam a assistência aos pacientes 

com TCE.  

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010. 

 

Examinando o Gráfico 08, vemos que existe uma ampla variação de respostas como 

propostas de solucionar os empecilhos vivenciados no cuidar aos pacientes com TCE. 

Retomando estes principais problemas, demonstrados anteriormente no Gráfico 07 que são 

recursos humanos insuficientes, seguidos de equipe de enfermagem incapacitada e recursos 

materiais e físicos precários, realizamos uma análise da capacidade resolutiva propostas pelos 

enfermeiros baseadas nestas dificuldades. 

 Neste sentido, verificamos 26 (47,27%) das respostas apontavam para a reforma na 

gestão ao nível municipal e estadual, incluindo a gestão da própria direção clínica e de 

enfermagem como solucionadores dos principais problemas vivenciados na assistência. A 

seguir, detectamos que 13 (23,63%) opiniões que citaram a educação continuada como forma 
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de capacitação para melhorar o despreparo da equipe, seguidas de 8 (14,55%) que afirmam 

que se adequam a realidade para realizar a assistência, 6 (10,91%) que expressaram que não 

há nenhuma solução imediata e 02 (3,64%) que solicitavam materiais aos familiares. 

Mencionamos com muita preocupação, a afirmação dos enfermeiros em não 

apresentarem nenhum tipo de proposta de solução para a melhoria da assistência. Esta opinião 

denota negligência por parte dos enfermeiros, uma vez que sua formação como gerenciador 

da assistência o possibilitaria articular algumas soluções que podem, não eliminar, porém 

minimizar algumas dessas dificuldades e assim, melhorar a qualidade da assistência de 

enfermagem. 

 No entanto, percebemos que mediante os principais empecilhos apontados, os 

enfermeiros buscavam capacidades resolutivas plausíveis, exercendo assim, sua atribuição de 

gerenciador da assistência. A proposta da educação continuada para capacitar melhorar a 

inexperiência da equipe de enfermagem, é uma ferramenta que pode melhorar a qualidade da 

assistência. Por outro lado, os problemas de recursos humanos, materiais e estrutura física 

precários só podem ser enfrentados com o investimento do governo ao nível municipal e 

estadual, assim como uma boa gestão da direção hospitalar e de enfermagem para gerenciar e 

articular essas dificuldades. 

 Ricaldoni e Sena (2006) afirmam que a educação continuada melhora crescimento 

pessoal e profissional e contribui para a organização do processo de trabalho. A sistemática 

desta capacitação produz respostas favoráveis, ao passo que leva o profissional a repensar o 

seu fazer no próprio meio que executa suas funções e atividades. 

 Neste mesmo raciocínio, Paschoal, Mantovani e Méier (2007) descrevem esta 

educação continuada como um conjunto de experiências e práticas educativas contínuas que 

permitem ao trabalhador manter, aumentar ou melhorar sua competência e potencialidade, 

compatível com o desenvolvimento de suas responsabilidades e que produza mudança de 

atitudes e comportamentos nas áreas cognitiva, afetiva e psicomotora do ser humano, na 

perspectiva de mudança de sua prática. 

Koizumi et al., (1998), reinteram que estas atividades, eficazmente desenvolvidas, 

asseguram a manutenção da competência da equipe e melhoram a qualidade da assistência. 

Desta forma, o grande desafio do enfermeiro nesta proposta é ser perceptivo às necessidades, 

manter formas de avaliação que visem promoção e desenvolvimento e favorecer condições 

materiais e de tempo para cumprimento desta responsabilidade profissional. 

 Diante destas considerações, observamos na análise das respostas dos enfermeiros da 

nossa pesquisa, que atribuir importância à educação continuada pode ser uma possibilidade de 
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resolver o problema da incapacitação e inexperiência, explorando a orientação e o treinamento 

como forma de atualizar, aperfeiçoar, aprimorar, desenvolver e, por fim, capacitar para 

alcançar os objetivos propostos. 

Dando continuidade a análise das respostas apresentadas, a segunda maior proposta 

citada para resolver os entraves é a reforma na gestão em nível estadual e municipal dos 

hospitais públicos, com 9 (16,36%). Em nossa realidade, alguns avanços na assistência 

hospitalar pública são incontestáveis. Contudo, constantemente nos deparamos com situações 

incoerentes, onde possuímos tecnologia avançada e não dispomos de insumos básicos como 

luvas de procedimento, soro fisiológico, dentre outros, refletindo uma gestão sem eficiência e 

eficácia.  

Associado a esta consideração, Beck et al. (2007) afirmam que dentre tantos fatores da 

precariedade da saúde pública, é gritante a desvalorização dos trabalhadores e usuários por 

parte da gestão em todas as esferas, pois desconsideram a qualidade do contato humano como 

ponto crítico do sistema hospitalar brasileiro.  

Neste sentido, as insólitas injunções políticas e econômicas, dentre outros 

determinantes estreitamente relacionados às políticas dirigidas pelas instituições públicas, são 

grande fonte de desgaste para os trabalhadores, conduzem a precarização do trabalho afetando 

negativamente a saúde dos trabalhadores, e em última e principal instância, a assistência 

prestada aos usuários (GALEAZZI; CATTANI, 2002). 

Com relação às das condições de trabalho, percebemos que os profissionais do nosso 

estudo necessitam fazer adaptações nos insumos hospitalares para assegurarem o 

oferecimento do cuidado. Para tanto, utilizam a criatividade como forma de driblar e superar a 

carência quantitativa e qualitativa dos recursos materiais indispensáveis para a assistência. 

Souza et. al, (2009), entendem como improvisar o ato de fazer, arranjar, inventar ou 

preparar rapidamente materiais que não são os mais adequados para determinada finalidade. E 

adaptar caracteriza-se no ajuste de utensílios, objetos, peças para um fim diverso daquele para 

o qual se destina. 

Assim, pesquisando a adaptação da equipe de Enfermagem aos recursos disponíveis 

numa rede pública de saúde, este mesmo autor captou uma multiplicidade de adaptações e 

improvisações de materiais e equipamentos que produzem impacto sobre o trabalho, 

detectando que é através dela que o cuidado é prestado. No entanto, questionou-se o custo 

financeiro desses métodos, uma vez que pode tanto baratear, como elevar os custos 

hospitalares. Além disso, a necessidade cotidiana de adaptar podem afetar a saúde do 

trabalhador pelo desgaste físico e mental exigido por esta prática. 
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A melhoria no gerenciamento da assistência de enfermagem é outra proposta relatada 

pelos enfermeiros também com 08 (14,55%). Esta afirmação pode servir como uma 

pontuação de uma falha do próprio enfermeiro que sugeriu esta melhoria, uma vez que, todos, 

sem exceção de nenhum, tem o dever e a responsabilidade de ser gerenciador da sua 

assistência, no âmbito em que atua. Identificar as necessidades, planejar e executar estratégias 

para mudança, articular com a gerência de enfermagem e a direção clínica e articular os 

demais setores intra-hospitalares, são formas de buscar soluções compartilhadas para os 

problemas.  

Nesta perspectiva, Galvão et al., (2000), afirmam que a liderança e a comunicação são 

estratégias que possibilitam ao enfermeiro promover a melhoria do gerenciamento da 

assistência no contexto hospitalar. As autoras demonstraram que a liderança participativa, do 

líder e dos liderados, na tomada de decisões favoreceu a resolução compartilhada dos 

problemas vivenciados. A comunicação, por sua vez, tornou-se recurso para o sucesso da 

liderança visto que permitiu a interrelação com o cliente, instituição e equipe 

multiprofissional na busca da melhoria contínua da qualidade da assistência. Neste sentido, 

entendemos que a liderança e a comunicação são ferramentas que possibilitam ao enfermeiro 

implementar as mudanças requeridas.  

 

 

5.4  DADOS RELACIONADOS À ESCALA DE COMA DE GLASGOW (ECGl) E AO 

PROCESSO DE CUIDAR AOS PACIENTES COM TCE  

 

Neste tópico, apresentaremos inicialmente os resultados referentes à ECGl no que diz 

respeito ao conhecimento sobre objetivos, indicadores, classificação, frequência de utilização 

e dificuldades vivenciadas na aplicação deste instrumento. A seguir, realizaremos a 

abordagem do conhecimento dos enfermeiros sobre o processo do cuidar pré-hospitalar e 

hospitalar. 

Analisando descritivamente a variável de conhecimento da escala, detectamos que 40 

(90,1%) dos enfermeiros afirmam conhecer a escala, contrapondo-se a 4 (9,1%) que não 

conhecem. Quando correlacionamos os que conhecem a escala com as respostas apresentadas 

quanto à finalidade de sua aplicação, 32 (80%) sabem para que a escala é utilizada e 8 (20%) 

não responderam corretamente. 

Examinando o índice de acertos, ressaltamos que as respostas apresentavam-se 

coerentes e concisas, mostrando que o instrumento tem como objetivo predizer e classificar a 
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gravidade da lesão, avaliar a evolução da função neurológica, além de padronizar a linguagem 

entre os profissionais de saúde. Por conseguinte, classificamos as respostas de incorretas, 

aquelas que não traziam os principais objetivos da escala, e que continham dados 

inconsistentes e superficiais. Dessa forma, detectamos a importância não só em questionar se 

o profissional conhecia a escala, mas também associar outra pergunta que esclarecesse o 

conhecimento, confirmando ou refutando as afirmações dos pesquisados. 

Apesar de haver uma pequena porcentagem de enfermeiros que desconhece o 

instrumento, esse fato torna-se preocupante uma vez que, conforme detectamos anteriormente, 

são profissionais que prestam cuidados diariamente às vítimas de TCE. Assim, questionamos 

e refletimos sobre os métodos objetivos utilizados para avaliação do nível de consciência e 

estimativa da gravidade da lesão, visto que são componentes norteadores da implementação 

do processo de cuidar. Além disso, tem por finalidade otimizar a assistência do paciente com 

o intuito de minimizar as sequelas, promover sua recuperação e reabilitação. 

É importante ressaltar que a ECGl foi criada por Teasdale e Jennet em 1974, sendo 

publicada numa revista de Enfermagem pela primeira vez em 1975. No Brasil, a pioneira em 

pesquisa sobre o uso da ECGl em pacientes com TCE foi Koizumi, publicando o primeiro 

artigo nessa temática em 1977, somente após três anos de divulgação da escala (KOIZUMI, 

1990; KOIZUMI, 1977). Consideramos, pois, esse dado de extrema relevância, uma vez que 

essa autora é uma expert da pesquisa em enfermagem na área de neurociências. 

A partir de então, a ECGl obteve vasta aceitação e passou a ser amplamente 

consolidada para a avaliação da gravidade do trauma e do nível de consciência. Diversos 

estudos têm sido realizados, e a enfermagem, em especial, tem contribuído substancialmente 

para avanços de pesquisa nessa temática, trazendo resultados científicos relevantes quanto ao 

uso como predição de gravidade e avaliação do nível de consciência. Fornece também 

subsídios do grau de conhecimento e forma como os enfermeiros a tem incorporado em sua 

prática profissional (MORITA; KOIZUMI, 2009; BARROS, 2008; RAMOS, 2008; SILVA; 

SOUSA, 2007; KOIZUMI, 2005; KOIZUMI et al, 2002; PRADO, 2001; ALVES; KOIZUMI, 

1999; GENNARI; KOIZUMI, 1994; DALOSSI, 1993; KOIZUMI, 1990). 

Em relação à correlação dessa variável, Prado (2001), ao analisar o conhecimento da 

ECGl através da aplicação de técnicas de ensino aprendizagem com dois grupos de 

enfermeiros, detectou que o conhecimento prévio dos quesitos relacionados ao objetivo da 

escala apresentaram 95,5% de acertos.  

Quanto à finalidade para qual esta escala é destinada, Koizumi (2005) confirma a 

veracidade das considerações relatadas pelos enfermeiros do nosso estudo, dizendo que é uma 
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ferramenta precisa e de forte valor prognóstico de gravidade. Tem como objetivo detectar, 

avaliar e quantificar rápida e precocemente alteração do nível de consciência dos pacientes, 

mundialmente aceita pela sua facilidade de aplicação e pela padronização do registro pela 

equipe de saúde.  

Além disso, a avaliação neurológica é primordial na composição da base de dados 

para identificação do diagnóstico e implementação das intervenções e também tem sido usada 

na pesquisa clínica em enfermagem, para o controle da variável gravidade do trauma em 

pacientes com TCE sobre os cuidados de enfermagem  (KOIZUMI, 2000). 

A seguir, apresentaremos os resultados relacionados às respostas categorizadas como 

corretas e incorretas, referentes aos indicadores fisiológicos e de classificação da gravidade 

do TCE. 

 

 

Gráfico 09  - Distribuição das respostas dos enfermeiros segundo os parâmetros e 

classificação da gravidade do TCE pela ECGl. 

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010. 

 

Com relação aos parâmetros que são avaliados pela ECGl, observamos pelo Gráfico 

09 que houve representatividade de 25(62,5%) informantes, dentre os quais assinalaram 

corretamente a abertura ocular, resposta verbal e motora. No entanto, 15 (37,5%) deles não 

souberam marcar adequadamente esses quesitos, indicando, inclusive, que a avaliação das 

pupilas e a hipertensão craniana são indicadores que fazem parte desta escala. Sendo assim, 

notamos que nem sempre quando afirmam conhecer, de fato sabem apontar os parâmetros 

corretos, visto que assinalaram duas respostas que não fazem parte da composição da ECGl.  
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No que se refere à classificação do TCE em leve, moderado e intenso, identificamos 

que grande parte dos profissionais obtiveram índice de acerto de 36 (90,0%) quando 

correlacionavam o escore da ECGl com o tipo de gravidade, e apenas 4 (10%) não acertaram 

essa questão.  

Ao identificar o conhecimento dos enfermeiros sobre os parâmetros que detectam o 

nível de consciência pela ECGl, Prado (2001) detectou que 68,1% dos informantes souberam 

apontar os indicadores que compunham esse instrumento, assemelhando-se assim aos nossos 

resultados. 

No entanto, divergindo dos nossos dados, nesse mesmo estudo, Prado (2001), ao 

procurar identificar o conhecimento da classificação da gravidade do TCE, observou que este 

ficou abaixo dos 50%. Essa questão reveste-se de particular importância na assistência ao 

paciente crítico, pois a correta interpretação dos resultados encontrados são norteadores na 

tomada de decisões mais apropriadas, que fundamentam o planejamento de cuidados do 

enfermeiro. Além disso, a partir da predição de gravidade, o enfermeiro pode, inclusive, 

realizar o dimensionamento adequado de sua equipe, atribuindo cada componente de acordo 

com a carga de trabalho de enfermagem. 

Descrevendo os dados relativos à utilização da ECGl na prática clínica dos 

enfermeiros, detectamos que 33 (82,50%) informaram que utilizam como instrumento de 

avaliação diária do nível de consciência e 7 (17,5%) responderam negativamente a essa 

questão. 

Reportando-nos a pesquisas sobre o emprego dessa escala por enfermeiros, resultados 

semelhantes aos nossos foram encontrados por Prado (2001), obtendo prevalência de 77,3% 

de enfermeiros que usam esse instrumento para avaliação do nível de consciência. No entanto, 

dados divergentes foram observados por Alves e Koizumi (1999) pesquisando o uso da ECGl 

por enfermeiros do serviço de emergência hospitalar, constatando que 61,9% não 

empregavam esta escala na sua prática clínica. 

A seguir, a Tabela 3 demonstra as correlações estabelecidas entre utilização, 

indicadores e classificação da gravidade do TCE através da ECGl. 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                          Resultados e Discussão   

 

123 

Tabela 03   - Distribuição dos enfermeiros segundo a utilização da ECGl e suas 

correlações com as respostas apresentadas sobre os indicadores e 

classificação da gravidade. 

VARIÁVEIS Respostas da classificação da gravidade do TCE 

Utiliza a 

escala 

Respostas dos 

Indicadores  
 Correta Incorreta Total 

N % N % N % 

Sim 
Corretas 23 92,00 02 08,00 25 100,00 

Incorretas 06 75,00 02 25,00 08 100,00 

Não 
Corretas 00 00,00 00 00,00 00   00,00 

Incorretas 07     100,00 00 00,00 07 100,00 

TOTAL 

 

36 90,00 04 10,00 40 100,00 
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010. 

 

Observando a Tabela 03, dos 33 enfermeiros que disseram usar a escala, 25 não só 

disseram que usavam a escala como responderam corretamente os indicadores de abertura 

ocular, resposta verbal e motora; desses, 23 (92%) também acertaram na classificação da 

gravidade do TCE em leve, moderado e grave e apenas 2 (8%) erraram. No entanto, dos 8 que 

erraram nos indicadores, 6 (75%) deles acertaram a classificação Com relação aos 7 

enfermeiros que afirmavam conhecer a escala mas não a empregavam na sua prática, nenhum 

respondeu corretamente a essas duas variáveis. 

Mesmo sendo minoria no estudo, chama-nos a atenção os profissionais que mesmo 

conhecendo a escala, não a empregam como instrumento de avaliação neurológica, sugerindo 

que não atribuem a devida importância a essa ferramenta para este exame.  Essa consideração 

pode denotar, ainda, possível falha na sistematização do cuidado, uma vez que o exame 

clínico, incluindo impreterivelmente a avaliação do nível de consciência pela ECGl, 

especialmente nos pacientes com TCE, deve fazer parte da composição da avaliação clínica 

do enfermeiro.  

Koizumi (2005) ressalta que o exame físico deve incluir a utilização da ECGl, 

especialmente nos pacientes com TCE. Para isto, exige atenção minuciosa, discernimento 

clínico e clara descrição dos dados encontrados, para que não haja pontuação errônea quanto 

ao nível de consciência que o paciente esteja naquele momento. 

Nesse sentido, os critérios utilizados na ECGl são de base fisiológica e permitem a 

identificação e graduação das respostas dos indicadores de abertura ocular, resposta verbal e 

resposta motora, ressaltando que a avaliação sempre será a melhor resposta apresentada. A 

importância da precisão e confiabilidade dessa pontuação é desvelada pela possibilidade de 
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distinguir se o coma é de origem estrutural (hemisfério ou tronco cerebral) ou metabólica 

(ALVES; KOIZUMI, 1999; KOIZUMI, 1990). 

Nesse sentido, justifica-se a importância de associar os indicadores e suas pontuações, 

assim como a interpretar os resultados obtidos pelo escore final. Como consequência do uso 

adequado desta escala, poderemos identificar sinais e sintomas relativos às possíveis 

alterações da função neurológica e quais serão possíveis consequências na vida do paciente, 

inclusive sobre as necessidades mais básicas na sua vida cotidiana (CINTRA; NISHIDE; 

NUNES, 2002). 

A esse respeito, Koizumi (2005) e Roza (2004), ressaltam que a capacidade 

prognóstica da ECGl passou a ser utilizada como indicador clínico para intervenções, 

baseados na categorização do TCE em leve (entre 13 e 15 pontos), moderado (entre 9 e 12 

pontos) e leve (8 pontos ou menos).  

 Nessa perspectiva, diversos estudos têm empregado esse método para a 

implementação do processo da sistematização da assistência de enfermagem, como é o caso 

de Lima (2006), Sperandio e Évora (2002). Estes autores criaram um  instrumento de coleta 

de dados nas UTIs para essa finalidade, que inclui a ECGl como ferramenta para a avaliação 

neurológica e classificação de gravidade da lesão. 

Analisando descritivamente a variável da frequência com que os enfermeiros do 

nosso estudo utilizavam a escala, detectamos 20 (60,61%), responderam “uma vez por 

plantão” e 13 (39,39%) de duas a três vezes. Sobre o momento em que acontece essa 

avaliação, analisamos pela descrição das respostas apresentadas que os enfermeiros avaliam o 

nível de consciência em três momentos: assim que o paciente é admitido na unidade, durante 

o exame físico e sempre que há sinais de alteração do quadro neurológico.  

Sobre essa variável, Prado (2001) detectou que 56,8% dos enfermeiros (56,8%) 

admitiram utilizar a ECGl “às vezes”. Essa resposta produziu inquietação no pesquisador, 

levando-o a salientar que se faz necessário um treinamento e orientação urgente quanto ao 

objetivo e frequência do uso da escala, destacando que a avalição deve ser realizada a cada 30 

minutos ou de hora em hora nos pacientes mais graves, espaçando para 2 a 3 horas naqueles 

que mantêm um quadro neurológico estável.  

Semelhantes aos nossos resultados, alguns autores mostraram que os enfermeiros avaliam o 

nível de consciência assim que os pacientes são admitidos nas unidades, independentes das 

condições nas quais se encontram (ALVES; KOIZUMI, 1999; MARION; CARLIER, 1994).  

Koizumi (2000) não descarta a avaliação do nível de consciência no momento da 

admissão nas diversas unidades hospitalares, pelo contrário, a considera adequada como parte 
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da avaliação global. Entretanto, reintera que para determinar a gravidade do trauma, deve-se 

estar atento para a estabilidade do paciente e de suas condições prévias. 

Os autores acrescentam no que tange a essas condições, alguns fatores podem 

influenciar sobremaneira a função neurológica dos pacientes, dentre os quais destacam o uso 

de sedativos. Além disso, a presença de hipotensão e hipóxia foi detectada em cerca de 50% 

dos pacientes com TCE grave, comprometendo seu estado geral, influenciando na resposta 

obtida durante a avaliação neurológica e interferindo no mecanismo de auto regulação 

cerebral, o que propicia o desenvolvimento de lesões secundárias ao trauma (ALVES; 

KOIZUMI, 1999; MARION; CARLIER, 1994). 

De igual modo, quanto ao uso de medicações que agem no sistema nervoso central, 

como é o caso dos sedativos, deve-se realizar a avaliação antes que eles sejam administrados, 

ou, quando isso é impossível, espera-se de uma a duas horas para proceder com a avaliação. 

Também é recomendado que a avaliação inicial pela ECGl não seja pontuada nos pacientes 

hipotensos (pressão sistólica < 90 mmHg) ou hipóxicos (nível de oxigênio arterial < 90 

mmHg ou saturação de oxigênio < 94%) até que esses níveis sejam corrigidos. (MARION; 

CLARIER, 1994; ALVES; KOIZUMI, 1999). 

Quanto a esses aspectos, Alcântara e Marques (2009) também destacam que é 

necessário que os profissionais que trabalham no setor de urgência questionem a equipe de 

atendimento pré-hospitalar quanto ao uso de sedativos, a fim de evitar mensurações que não 

condizem com lesão intracraniana. 

Outra variável estudada é o momento da assistência que deve ser aplicada a ECGl. 

Assim, descrevendo esta variável encontramos que 38 (95,0%) enfermeiros não souberam 

responder corretamente este dado e somente 2 (5,0%) acertaram a resposta. Nesta pesquisa, 

consideramos como momento adequado aquele onde os pacientes de estão presentes, que 

incluem desde o pré-hospitalar até hospitalar, incluindo as unidades de urgência, de terapia 

intensiva e de internação clínica. No entanto, alguns mencionaram realizar tal procedimento 

no centro cirúrgico, sendo esta considerada uma resposta inadequada, porquanto que não é 

recomendado o uso da ECGl em pacientes sedados e com efeitos de anestésicos, pois podem 

não retratar de forma fidedigna e precisa a avaliação do nível de consciência. 

A seguir apresentaremos no Gráfico 10, os resultados que refletem a opinião dos 

enfermeiros com relação às dificuldades enfrentadas para a aplicação da ECGl. 
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Gráfico 10   - Distribuição das respostas dos enfermeiros quanto às dificuldades 

enfrentadas para aplicação da ECGl.  

Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010. 

 

Na análise do Gráfico 10, observamos que houve maior frequência de respostas de 

enfermeiros que não apresentavam nenhum tipo de dificuldade para aplicar a ECGl, com 11 

(21,58%). As demais expressaram algum tipo de dificuldade, como: 10 (19,60%) para cada 

resposta de falta de tempo e pacientes intubados, seguidos 9 (17,65%) de dificuldades de 

compreensão da escala, 6 (11,77%) aplicação do estímulo doloroso e interpretação da resposta 

apresentada. Há, ainda, outras dificuldades, que foram apresentadas em menor frequência, tais 

como: pacientes sedados, demanda elevada, falta de orientação para sua utilização e 

preconceito por parte de outros profissionais que consideram que essa escala não é adequada 

para o uso do enfermeiro. 

Devemos salientar que a predominância de enfermeiros que responderam não existir 

nenhum tipo de dificuldade quanto à utilização da ECGl, denota uma segurança incoerente, 

pois, ao detectarmos a frequência de respostas incorretas dos indicadores fisiológicos e  

interpretação da gravidade, percebemos que de fato possuem alguma dificuldade. De igual 

modo, consideramos relevante tanta frequência apontada para a falta de tempo como uma 

dificuldade, sugerindo que outras atividades - em detrimento da avaliação do nível de 

consciência desses pacientes críticos - têm ocupado e priorizado a prática desses profissionais.  

Segundo Koizumi (2005) a falta de uniformização e regularidade dos registros 

realizados pelos enfermeiros acarreta dificuldade para o acompanhamento da evolução do 
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paciente durante a fase de internação. Assim, tanto sua avaliação como seu registro não 

podem ser negligenciados, pois, conforme falamos anteriormente, fundamentam a 

identificação de diagnósticos e intervenções de enfermagem.  

Ao se questionar enfermeiros sobre a presença de problemas que eles consideram 

pertinentes ao usar a ECGl,  Prado (2001) relata que 76% expressam que existe alguma 

dificuldade, destacando a avaliação da abertura ocular, quando há edema palpebral e a 

resposta verbal, quando os pacientes encontram-se intubados.  

 Alves e Koizumi (1999), diante das diferentes situações encontradas que dificultam a 

avaliação do nível de consciência, observaram que situações impeditivas como: edema e 

hematoma palpebral, entubação e pacientes hemiplégicos ou imobilizados foram os principais 

relatados. No entanto, ao questionar a forma como pontuam esses indicadores, encontraram 

predomínio acima de 50% daqueles que avaliam como não testáveis a pontuação 1, e a seguir 

descrevem a situação. Desse modo, os autores ressaltam que é importante a realização desse 

procedimento, considerando que a pontuação da ECGl é o diagnóstico da gravidade da lesão. 

No caso de pacientes sedados, Alcântara e Marques (2009) advertem que não se deve 

utilizar a ECGl, e sim a Escala de Ramsay, apropriada para essa avaliação. Já Mendes (2008) 

explica que essa escala foi proposta em 1974 e baseia-se em critérios puramente clínicos para 

classificar o nível de sedação, seguindo a numeração de 1 a 6 para graduar a ansiedade, 

agitação ou ambas e irresponsividade. No entanto, cabe salientar que essa escala não traduz a 

gravidade do trauma e sim serve de parâmetro para estabelecer o grau de sedação utilizado. 

Alves e Koizumi (1999), levantaram os aspectos que os enfermeiros de seu estudo 

gostariam que fossem reforçados para a adequada utilização da ECGl. Assim, encontraram 

que (71,9%) das orientações deveriam estar voltadas principalmente para a interpretação das 

respostas apresentadas pelos indicadores, seguidos da técnica de avaliação, formas de registro 

e frequência de avaliação.  

As dificuldades desveladas na prática clínica podem ser justificadas por falha de 

conhecimento no que tange à anatomia, fisiologia e fisiopatologia, a fim de que se possa 

fundamentar a interpretação dos resultados obtidos (ALVES; KOIZUMI, 1999).  

Com relação às implicações para a prática assistencial de toda a equipe 

multiprofissional de saúde, a uniformização da linguagem da ECG, é um requisito 

indispensável, tanto para diagnósticos precisos de gravidade como para a evolução e 

prognóstico. Tal padronização, por sua vez, permitirá leituras confiáveis e fidedignas nas 

pesquisas sobre resultados do trauma, subsidiando tanto programas de prevenção como de 
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assistência, em suas diferentes fases de intervenção, do pré-hospitalar ao hospitalar e de 

reabilitação (ALCÂNTARA; MARQUES, 2009; KOIZUMI, 2005). 

Retomando os resultados da nossa pesquisa, a seguir será apresentada a análise do 

conhecimento do enfermeiro do processo de cuidar ao paciente com TCE na fase pré-

hospitalar e hospitalar. 

Inicialmente, demonstraremos através da tabela abaixo, a relação entre julgar-se 

preparado e seguir ou não corretamente as ações desenvolvidas no cuidar nesses dois 

momentos. 

 

Tabela 04  - Distribuição dos enfermeiros segundo as correlações das variáveis 

sentir-se preparado para assistir aos pacientes com TCE e ações 

desenvolvidas no atendimento pré-hospitalar e hospitalar. 

VARIÁVEIS Ações desenvolvidas no atendimento pré-hospitalar 

Preparado para assistir aos 

pacientes de TCE 
Inadequada Adequada Total 

N % N % N % 

Sim 24 66,67 12 33,33 36 100,00 

Não 07 87,50 01 12,50 08 100,00 

Total 31 70,45 13 29,55 44 100,00 

VARIÁVEIS Ações desenvolvidas no atendimento hospitalar 

Preparado para assistir aos 

pacientes de TCE 
Inadequada Adequada Total 

N % N % N % 

Sim 30 83,33 06 16,67 36 100,00 

Não 05 62,50 03 37,50 08 100,00 

Total 35 79,55 09   20,45 44 100,00 
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010 

 

Na análise da Tabela 04 observamos que 31 (70,45%) dos enfermeiros não 

responderam corretamente as ações a serem desenvolvidas no processo de cuidar pré-

hospitalar e apenas 13 (29,55%) responderam corretamente. Quanto ao conhecimento sobre as 

ações do processo de cuidar hospitalar, observamos frequência semelhante com 35 (79,55%) 

com respostas insatisfatórias e apenas 09 (20,45%) satisfatórias. 

Ao observarmos os cruzamentos dos dados entre sentir-se preparado para a assistência 

e as ações adotadas neste processo, detectamos que 36 enfermeiros que se julgaram estar 

preparados, apenas 12 (33,33%) descreveram e sequenciaram corretamente todos os passos 

que constituem a avaliação no atendimento pré-hospitalar. Assim, 24 (66,67%) dos 
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enfermeiros apesar de se considerarem aptos para assistir os pacientes com TCE, não estão 

realmente preparados, visto que não souberam descrever os passos relacionados a este 

cuidado. É importante também destacarmos que dos 8 enfermeiros que fazem sua avaliação 

como não preparados, 7 (87,50%) realmente não sabem descrever as ações realizadas. 

No que diz respeito ao processo de cuidar hospitalar, conforme a Tabela 04 

observamos que, dos 36 enfermeiros que afirmam sentirem-se preparados para essa 

assistência, apenas 6 (16,67%) descreveram corretamente as intervenções do processo de 

cuidar, e a maioria 30 (83,33%) demonstraram déficit de conhecimento nessa temática. Mais 

uma vez ressaltamos que, apesar dos enfermeiros considerarem aptos para prestação da 

assistência, de fato não estão preparados. 

 Consideramos como conhecimento, a habilidade teórico prática dos enfermeiros ao 

descrever em sequência lógica os passos necessários para assistir as vítimas de TCE, de 

acordo com as Manobras Avançadas de Suporte ao Trauma (MAST) descrito por 

Pavelqueires et al. (2002) e exame neurológico detalhado e utilização da Escala de Coma de 

Glasgow descritos por Diccini e Whitaker (2002). 

Para que chegássemos aos resultados, após a leitura e releitura do material coletado, 

categorizamos as respostas de acordo com a análise do referencial teórico. Segundo 

Pavelqueires et al (2002), a prioridade inicial da avaliação primária obedece a cinco passos, 

que são: 

1 - Abordagem das vias aéreas com controle da coluna cervical: estabelecer medidas 

para desobstrução das vias aéreas e manter a sua permeabilidade; 

2 - Respiração e Ventilação: estabelecer manobras para o estabelecimento da 

respiração e ventilação; 

3 - Circulação e controle da hemorragia: utilizar medidas que priorizem a reposição 

volêmica e o controle de hemorragias, para melhorar a perfusão tecidual; 

4 - Avaliação Neurológica: avaliar o nível de consciência utilizando a Escala de Coma 

de Glasgow (ECGl) e a reatividade pupilar; 

5 - Exposição e Controle da Hipotermia: retirar as vestes do paciente para identificar e 

avaliar a localização e gravidade das lesões, visando à imobilização de fraturas e promovendo 

o aquecimento a fim de evitar a hipotermia, tão deletéria ao organismo. 

No contexto pré-hospitalar, é de grande relevância ressaltarmos que a maioria dos 

enfermeiros apresentavam os passos acima citados, ora incompletos, ora em sequência 

incorreta. O passo mais omitido foi o “5”, exposição e controle da hipotermia, e o passo “4”, 
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referente à avaliação neurológica, foi o mais frequentemente citado como o primeiro 

componente a ser considerado na avaliação primária.  

Após a chegada ao hospital, a avaliação primária é reavaliada e após completada, é 

considerada a avaliação secundária, com exame criterioso de todos os segmentos corporais, de 

acordo com a ordem céfalocaudal, objetivando a detecção de todas as lesões advindas do 

trauma. Nesse momento, também está presente impreterivelmente a avaliação neurológica 

através da ECGl e a monitorização dos sinais vitais e realização de exames diagnósticos 

complementares. Após estabilização dos sinais vitais, incluímos nesta avaliação o exame 

neurológico detalhado descrito e recomendado por Diccini e Whitaker (2002), que além de 

incluir o uso da ECGl, destaca a importância da avaliação das funções sensitivas e  motoras, 

devendo ser permeadas durante todo o tratamento até a alta hospitalar. 

Consideramos corretos todos os dados que, em uma sequência lógica, apresentaram 

conteúdos relevantes para o processo de cuidar hospitalar, ressaltando que em alguns pontos, 

a omissão da descrição muito detalhada não implicou direta ou indiretamente em classificar as 

respostas como incorretas. Portanto, quando todos os passos eram descritos e um deixava de 

ser relatado, mas que segundo nosso referencial caracterizava-se como primordial na 

continuidade do atendimento, classificamos a descrição como incorreta ou inadequada. 

No contexto hospitalar, identificamos que o índice de acertos quanto à descrição do 

processo foi menor do que na fase pré-hospitalar. Analisando as respostas apresentadas, 

detectamos que a maioria abordou de forma insegura e superficial as intervenções do processo 

de cuidar, de modo que as lacunas deixadas nas descrições inviabilizavam classificar que o 

enfermeiro conhecia as ações que deveriam ser por ele desenvolvidas. No entanto, apesar de 

termos considerado como corretas 9 (20,45%) respostas, observamos que era descrito a 

avaliação neurológica, porém, por nenhum profissional foi relatado a avaliação dos pares 

cranianos, bem como as funções sensitivas e motoras. Mesmo com esta lacuna, consideramos 

a questão correta por terem descrito a avaliação neurológica. 

Ressaltando algumas considerações realizadas nas respostas dos enfermeiros na fase 

hospitalar, notamos que muitos descrevem que as ações de enfermagem são direcionadas de 

acordo com o tratamento médico. Essa análise remete ao modelo de gestão biomédico, e a 

questionar a autonomia como virtude fundamental para atuação dos enfermeiros nos 

diferentes espaços da saúde. Assim, o enfoque mecanicista e simplificado de realizar uma 

assistência de enfermagem baseada nas condutas médicas leva-nos a uma reflexão crítica da 

prática profissional desses profissionais. 



 
                                                                                                                          Resultados e Discussão   

 

131 

Desse modo, chamamos a atenção quanto aos resultados mencionados, especialmente 

no cuidado hospitalar, visto que todos os pesquisados atuam nessa atenção e realizam 

assistência continuamente a esses pacientes. Entretanto, poucos parecem atentar para a 

importância da avaliação secundária e do exame neurológico detalhado, procedimentos 

específicos no atendimento hospitalar, sugerindo assim déficit de conhecimento e necessidade 

urgente de capacitação desses profissionais. 

Cavalcante (2003), ao estudar o conhecimento do enfermeiro sobre o processo de 

cuidar ao paciente com TRM, afirmou que a maioria dos enfermeiros (54,05%) relatava que 

não estar preparado para essa assistência, sugerindo que sua autoavaliação considera suas 

limitações. No entanto, dos 45,97% que se julgaram aptos para esse cuidar, apenas 16,2% 

descreveram e sequenciaram corretamente todos os passos na fase pré-hospitalar e 10,8% na 

hospitalar. Desse modo, semelhante ao nosso estudo, a descrição dos resultados evidenciam 

que nem sempre quando se julgam preparados, realmente estão. 

Em seguida, na busca pela identificação de quais são os profissionais que estão mais 

preparados, apresentaremos na Tabela 05 a relação do tempo de serviço com as ações 

apresentadas pelos enfermeiros na fase pré e hospitalar. 
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Tabela 05   - Distribuição dos enfermeiros segundo às correlações das variáveis tempo 

de serviço na enfermagem e ações desenvolvidas no atendimento pré-

hospitalar e hospitalar. 

VARIÁVEIS 
Ações desenvolvidas no atendimento pré-

hospitalar 
Total 

Tempo de serviço na 

enfermagem 
Resposta  

Inadequada 
Resposta 

adequada 
N % N % N % 

00├┤04 anos  08 25,80 06 46,15 14 31,82 

05├┤09 anos  05 16,13 02 15,38 07 15,91 

10├┤14 anos 01 03,22 00 00,00 01 27,27 

15├┤20 anos 02 06,45 02 15,38 04 09,10 

21├ 15 48,40 03 23,10 18 40,91 

Total     31 70,45 13 29,55 44 100,00 

VARIÁVEIS 
Ações desenvolvidas no atendimento 

hospitalar 
Total 

Tempo de serviço na 

enfermagem 

Resposta  

Inadequada 
Resposta 

adequada 
N % N % N % 

00├┤4 anos 10 28,57 04 44,45 14 31,82 

05├┤9 anos 04 11,43 03 33,34 07 15,91 

10├┤14 anos 01 02,86 00 0,00 01 27,27 

15├┤20 anos 04 11,43 00 0,00 04 09,10 

21├ 16 45,71 02 22,21 18 40,91 

Total      35 100,00   09  100,00 44 100,00 
Fonte: HMWG – NATAL/RN, 2010. 

 

Analisando a relação da variável tempo de serviço na enfermagem e ações 

desenvolvidas no atendimento pré-hospitalar, observamos através da Tabela 05 que dos 31 

enfermeiros que não descreveram corretamente, 15 (48,40%) encontram-se com tempo de 

serviço acima de 21 anos e 8 (25,8%) até 4 anos. No entanto, dos 13 que apresentaram 

respostas corretas, 6 (46,15%) tinham o menor tempo de serviço e 3 (23,10%) o maior tempo 

de experiência. 

Quanto às respostas apresentadas para as intervenções do processo de cuidar 

hospitalar, dos 35 que erraram 16 (45,71%) tinham tempo de serviço acima de 21 anos e 10 

(28,57%) até 4 anos. Contudo, de apenas 9 que descreveram corretamente os passos das 

ações, 4 (44,45%) estavam na faixa de até 4 anos e 3 (33,43%) no intervalo de 5 a 9 anos. 

 Por conseguinte, esses resultados permitem-nos chegar à conclusão que o tempo de 

serviço não é determinante para um maior nível conhecimento nessa temática, haja vista que 

aqueles têm pouco tempo de graduação são os que mais demonstraram conhecer o processo 
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do cuidar tanto pré como hospitalar. Conforme tratamos anteriormente, esse dado pode ser 

justificado pela motivação dos profissionais com pouco tempo de serviço em adquirir o 

conhecimento na prática, adquirida através de cursos de especialização, além do que estão 

mais atualizados pelo pouco tempo de egresso das universidades. 

 No entanto, quando avaliamos os enfermeiros, independente do tempo de graduação, 

observamos que eles revelam uma dualidade entre achar que sabem, admitindo-se preparados, 

e realmente saberem cuidar das vítimas de TCE. Este dado é revelado pelas respostas 

analisadas, as quais demonstram pouca fundamentação teórico científica no exercício da 

profissão. Assim, desvela-se a fragmentação entre a teoria e a prática tão presente na 

população.  

 Diante do contexto da prática desses profissionais que atuam direta e frequentemente 

com vítimas de trauma, geralmente caracterizados como politraumatizados, elevando sua 

gravidade com a associação do TCE, chegamos a um resultado não esperado e não desejado. 

Nos preocupamos especialmente por estudarmos profissionais que exercem suas ações em 

uma instituição de referência em traumatologia para todo o Estado do RN, que atendem 

pacientes com TCE e que podem futuramente apresentar sequelas decorrentes da falta de 

qualidade na assistência.   

Quando nos referimos às intervenções do processo de cuidar, salientamos ainda mais a 

nossa ressalva frente a essa problemática, dada as incapacidades que podem ser geradas no 

indivíduo pela falta de conhecimento e consequentemente de prevenção das lesões 

secundárias.  

 Ao observar o número de vítimas de trauma decorrentes dos acidentes e violências e 

frente à magnitude de suas lesões que matam e geram tantas sequelas para o indivíduo, 

família e sociedade, tomamos a responsabilidade como docente e enfermeiro assitencial do 

nosso papel na prevenção, promoção e reabilitação da saúde. Nesse contexto, Arruda (2000) 

afirma que o planejamento das ações e a implantação do processo de cuidar contribuiriam 

para melhoria da qualidade da assistência, bem como possibilitaria um cuidado mais 

qualificado, isento de iatrogenias. 

 Outro aspecto que se reveste de particular importância é a qualidade de formação dos 

profissionais, que segundo Silva e Sena (2006), a dicotomias entre teoria e prática guarda 

relação com o modelo de ensino tradicional na área da saúde, privilegiando a transmissão de 

conhecimento compartimentalizado. Isto ocorre, dizem os autores, quando as práticas de 

ensino e avaliação destacam a memorização e a reprodução de conhecimentos, colaborando, 

assim, para uma formação alienada que, com o passar do tempo torna-se superficial ao ponto 
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de levar o profissional a basear suas atividades nas condutas dos outros membros da equipe. 

Nesse sentido, Backes et al. (2008) afirmam a necessidade do enfermeiro se conscientizar de 

sua função central que é promover a assistência frente às necessidades do paciente, família e 

equipe. 

Para Waldow (2009), uma das sugestões para melhorar tanto a prática acadêmica 

como a profissional é a prática reflexiva, que se realizada de forma sistemática torna-se capaz 

de gerar mudanças. Nesse sentido, essa propicia atualização, renovação, simplificação de 

técnicas e procedimentos, gerando novos conhecimentos, além de contribuir na reformulação 

de valores e melhoria das interações no ambiente de trabalho e principalmente no nosso foco 

maior que é a qualidade do cuidado. 

Dessa forma, levando em consideração a realidade de nossos resultados, concordamos 

com Cavalcante (2003) quando reconhece a necessidade urgente de um treinamento 

específico que venha suprir a defasagem detectada do conhecimento. Este de estar focado no 

principal objetivo que é garantir e assegurar aos pacientes uma assistência de qualidade que 

seja capaz de reabilitá-lo com o mínimo de sequelas, possibilitando seu retorno ao convívio 

familiar e social  e com a melhor qualidade de vida possível. 
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CONCLUSÃO 

“A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer  

o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento”. 

(Platão) 

http://www.pensador.info/autor/Platao/


                                                                                                                                         Conclusão   

 

 

 

136 

6 CONCLUSÕES 

 

Considerando os objetivos propostos de analisar o conhecimento do enfermeiro acerca 

da ECGl e do processo de cuidar aos pacientes com TCE na fase pré-hospitalar e hospitalar, 

os resultados encontrados permitiram as seguintes conclusões: 

 

Quanto à caracterização sociodemográfica 

 

 Dos 44 enfermeiros pesquisados, 35 (79,5%) eram do sexo feminino; 17 (38,64%) 

encontravam-se na faixa etária entre 24 a 30 anos, seguidos de 12 (27,27%) entre 51 a 

60 anos; 25(56,82%) solteiros, 30 (68,18%) católicos e 25 (56,82%) sem filhos. 

 

Quanto à caracterização profissional 

 

 Dos 44 profissionais estudados, 40 (90,90%) eram formados por instituições públicas 

de ensino, 18 (40,92%) tinham tempo de serviço na enfermagem acima de 21 anos, 

seguidos de 14 (31,82%) com tempo até 4 anos; 18 (40,91%) estavam alocados nas 

UTIs e 13 (29,55%) tinham escala de rodízio, atuando em mais de um setor; 20 

(65,90%) tinham cursos de especialização, sendo 9 (25,7%) especializados em UTI e 7 

(20,0%) em saúde pública. Dos pesquisados que mais procuravam se especializar, 10 

(34,48%) tinham tempo de serviço até quatro anos, seguidos de 8 (27,59%) acima de 

21 anos. 

 

Quanto aos dados gerais relacionados aos pacientes com TCE 

 

 Dos 44 enfermeiros estudados, todos afirmaram terem prestado assistência aos 

pacientes com TCE e 36 (81,82%) julgavam-se preparados para este cuidar 

independente de terem feito ou não especialização. Sobre a fonte de aquisição de 

informações, 35 (46,67%) adquiriram da prática, 16 (21,33%) de cursos específicos, 

15 (20%) de palestras e 08 (10,67%) da graduação.  

 Quanto a opinião dos profissionais a respeito dos empecilhos que dificultam a 

assistência, 23 (23,01%) estavam relacionados ao déficit de recursos humanos, 

seguidos de despreparo da equipe de enfermagem, estrutura física inadequada e 
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recursos materiais precários, distribuídos em 19 (20,65%) respostas cada. Como 

propostas para solução desses problemas, 26 (47,27%) sugeriram reforma na gestão ao 

nível municipal, estadual e na direção clínica e de enfermagem da própria instituição e 

13 (23,63%) referiram educação continuada. 

 

Quando aos dados relacionados à ECGl e ao processo de cuidar dos pacientes com TCE 

na fase pré hospitalar e hospitalar 

 

 Dos 44 profissionais, 40 (90,1%) afirmaram conhecer a ECGl; desses, 33 (82,50%) 

utilizavam a escala; 32 (80%) conheciam sua finalidade; 25 (62,5%) assinalaram 

corretamente os indicadores fisiológicos e 36 (90%) classificaram corretamente a 

gravidade do TCE. 

 

 Correlacionando os enfermeiros que utilizam a ECGl com as respostas dos indicadores 

fisiológicos e de classificação, 23 (92%) responderam corretamente a estas questões. 

Quanto a frequência com que a utilizavam, 20 (60,61%) referiram uma vez por plantão 

e 13 (39,39%) duas a três vezes, no momento que o paciente é admitido, durante o 

exame físico e sempre que há sinais de alteração do quadro neurológico. Em relação às 

dificuldades no manejo da ECGl, 11 (21,58%) relataram que não tinham nenhum 

problema; 10 (19,60%) relatavam falta de tempo e com o mesmo percentual 

responderam interpretação da resposta verbal nos pacientes intubados. 

 

 Quanto ao conhecimento dos enfermeiros na descrição do processo de cuidar, 31 

(70,45%) das respostas da fase pré-hospitalar e 35 (79,55%) da fase hospitalar não 

possuíam etapas importantes para a realização da assistência aos pacientes com TCE, 

sendo, portanto, consideradas como incorretas.  

 

 Quanto à afirmativa dos enfermeiros em estar, e realmente estar preparados para 

assistir às vítimas de TCE de acordo com os passos descritos, detectamos que daqueles 

que disseram estar preparados, apenas 13 (33,33%) descreveram e sequenciaram 

corretamente todos os passos do atendimento pré hospitalar e 9 (16,67%) no 

atendimento hospitalar. Correlacionando o tempo de serviço na enfermagem com o 

conhecimento do processo de cuidar, detectamos através das descrições que 15 
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(48,40%) encontram-se com tempo de serviço acima de 21 anos e 8 (25,8%) até 4 

anos, responderam incorretamente a fase pré-hospitalar. No que se refere à fase 

hospitalar, houve maior percentual de erros, sendo 16 (45,71%) com tempo de serviço 

acima de 21 anos e 10 (28,57%) até 4 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

"O valor de todo o conhecimento está no seu vínculo com as nossas necessidades, aspirações e 

ações; de outra forma, o conhecimento torna-se um simples lastro de memória, capaz apenas - 

como um navio que navega com demasiado peso - de diminuir a oscilação da vida cotidiana."  

(V. O. Kliutchevski) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante do crescimento da morbimortalidade de agravos à saúde provocados pelas 

causas externas e o que isto representa para o país em termos sociais e econômicos, achamos 

oportuno refletir sobre os enfermeiros que diariamente enfrentam o desafio de atender essas 

vítimas e devolvê-las à família e sociedade sem qualquer sequela. 

 A minha primeira aproximação com o contexto dos acidentes e violências aconteceu 

desde a minha graduação com a professora na qual é a orientadora deste presente estudo. Fui 

introduzida no universo do cuidar, tão específico e complexo, das vítimas de violência e 

acidentes de trânsito, e desde então tenho me aprofundado e me interessado cada vez mais por 

esta temática.  

A minha experiência na docência e na condução da formação de futuros profissionais 

que atuarão nas diversas atenções, dos quais incluo as áreas de urgência e de terapia intensiva, 

me levaram a refletir da percepção partida dos estudantes sobre a realidade de como o 

processo de cuidar é executado pelo enfermeiro, especificamente nessas vítimas. Deste modo, 

o campo de estágio, vivenciado no mesmo campo do nosso estudo, foi permeado por 

momentos de reflexão da prática assistencial, especialmente na evidência observada da 

dicotomia entre teoria e prática, diagnosticada pelos próprios alunos.  

Assim, desejando contribuir de alguma forma para melhoria desta problemática, 

compreendi que o primeiro passo seria descobrir esta realidade e descrever que conhecimento 

tem este enfermeiro que atua com estas vítimas na instituição referência em trauma de todo o 

Estado do RN.  

Não posso dizer que não houve dificuldades na contribuição dos profissionais para o 

conhecimento desta realidade, no entanto, acredito que obtive sucesso na coleta de dados pela 

troca de experiência já vivenciada anteriormente quando fui docente neste campo. Deste 

modo, o relacionamento profissional de ética e respeito mútuo foi determinante para o êxito 

da contribuição da minha população. Apesar do número limitado da população, acreditamos 

que alcançamos nossos objetivos, captando a percepção dos profissionais que prestam 

assistência a estes pacientes em sua fase mais crítica. 

 Mesmo sabendo que o conhecimento não é fácil de ser avaliado e mensurado por ser 

permeado por alguns momentos de subjetividade pelas mais diversas concepções, acreditamos 

que o referencial teórico nos serviu como fundamentação para esta avaliação. Sendo assim, 
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reconhecemos que há uma lacuna de conhecimento para efetivação do processo de cuidar ás 

vítimas de traumatismo cranioencefálico. Esta realidade torna-se extremamente preocupante e 

gera reflexão urgente a respeito da capacitação para estes profissionais, a fim de minimizar as 

sequelas decorrentes de falha na sistematização do cuidado. 

 Neste sentido, ao nos depararmos com as estatísticas de morbimortalidade, 

entendemos o quanto é importante formar profissionais com conhecimentos específicos 

voltados para a área de agravos à saúde por causas externas, para que façam diferença na 

prestação da assistência direta.  

 Assim, esperamos que este estudo sirva para instrumento de diagnóstico de 

identificação das principais lacunas do conhecimento nesta temática e forneça subsídios para 

o estabelecimento de programas de capacitação desses profissionais. Ressaltamos, porém, que 

a busca por conhecimento deve nascer primeiramente do enfermeiro, no entanto, a instituição 

deve ser facilitadora para que os diversos programas de capacitação aconteçam. 

Neste sentido, neste cenário, que não nos deixa esquecer nossa missão - a arte de 

cuidar e cuidar com o que melhor há de disponível, o conhecimento – esperamos oferecer aos 

pacientes vítimas de lesões por causas externas, uma assistência de enfermagem de qualidade, 

por profissionais que detenham conhecimento de suas ações e que tenham como principal 

objetivo a prevenção, promoção e reabilitação à saúde. 

Finalizando minhas considerações, acredito que a experiência adquirida com a 

execução desta pesquisa me possibilitou refletir sobre o uso que faremos deste conhecimento. 

Entretanto, se ele não favorecer o principal elemento que é o indivíduo – pai, filho, irmão, 

trabalhador – para o retorno ao seu convívio social e familiar, com o mínimo de sequelas 

possíveis, todo nosso trabalho será vão. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

“O conhecimento é de dois tipos. Nós mesmos conhecemos o objeto,  

ou sabemos onde encontrar informações sobre ele.” 

(Johnson) 
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GLOSSÁRIO 

“Aprender é um ofício” 

(Jonhson) 
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GLOSSÁRIO 

 

ACIDENTES Evento indesejável e inesperado que causa danos pessoais, 

materiais (danos ao patrimônio) e/ou financeiros e que 

ocorre de modo não intencional. 

ATENDIMENTO PRÉ-

HOSPITALAR 

É o atendimento emergencial em ambiente extra-

hospitalar (fora do hospital). É um dos elos da cadeia de 

atendimento a vítimas sendo também conhecida como 

segundo socorro ou resgate. 

CAUSAS EXTERNAS São traumatismos, lesões ou quaisquer outros agravos à 

saúde intencionais ou não, de início súbito e como 

conseqüência imediata de violência, envenenamento ou 

outra causa exógena. 

HIPÓXIA Trata-se de um estado de baixo teor de oxigênio nos 

tecidos orgânicos cuja ocorrência é atribuída a diversos 

fatores. 

HIPERPIREXIA É uma elevação excessiva e incomum do corpo acima de 

42°C. 

HIPOCAPNIA Diminuição da concentração de dióxido de carbono no 

sangue arterial, consecutiva a hiperventilação 

IATROGENIA Refere-se a um estado de doença, efeitos adversos ou 

complicações causadas por ou resultantes do tratamento 

médico. 

PROCESSO DE CUIDAR O instrumento para a realização do cuidado é o processo 

de cuidar, mediante uma ação interativa entre o 

enfermeiro e o paciente. 

REABILITAÇÃO É um processo global e dinâmico orientado para a 

recuperação física e psicológica da pessoa portadora de 

deficiência, tendo em vista a sua reintegração social.  

  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_adverso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratamento_(medicina)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratamento_(medicina)


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

"Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Por isso aprendemos sempre." 

( Paulo Freire ) 
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APÊNDICE A 
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APENDICE B 
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APÊNDICE C 
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APÊNDICE D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “CONHECIMENTO DO 

ENFERMEIRO SOBRE O PROCESSO DE CUIDAR AO PACIENTE COM 

TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO” que é coordenada e desenvolvida por 

Glaucea Maciel de Farias, juntamente com Fabiane Rocha Botarelli e Ana Cristina F. de 

Oliveira. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Essa pesquisa tem como objetivos: identificar o conhecimento do enfermeiro 

acerca do processo de cuidar do paciente vítima de trauma cranioencefálico nas fases pré-

hospitalar e hospitalar; verificar o conhecimento deste sobre a utilização da ECGI e sua 

importância para avaliar a gravidade do trauma cranioencefálico e o nível de consciência 

dessas vítimas. Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao (s) seguinte(s) 

procedimentos: responderá a um questionário sobre alguns dados pessoais e profissionais e 

também sobre o conhecimento sobre o processo de cuidar ao paciente vítima de traumatismo 

cranioencefálico. Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos: você apenas 

responderá ao questionário e não será identificado ou penalizado por nenhuma questão 

respondida. Você não estará recebendo nenhum benefício diretamente, no entanto, com esta 

pesquisa, estará cooperando para descrição do conhecimento do enfermeiro sobre o processo 

de cuidar ao paciente vítima de traumatismo cranioencefálico, podendo estar contribuindo 

para formulação de ações ou políticas que venham favorecer o cuidado a esses pacientes e a 

trazer uma melhoria no seu desempenho profissional. Todas as informações obtidas serão 

sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados 

em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você 

será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito à indenização. Você ficará com 

uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver, a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para Glaucea Maciel de Farias no endereço: Departamento de 

Enfermagem - Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, CEP 59072-970, Natal/RN, ou 

pelo telefone 3215 3196. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Campus Universitário no Bairro 

Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN ou pelo telefone (84)3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO SOBRE O PROCESSO DE CUIDAR AO 

PACIENTE VÍTIMA DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO”. 

Participante da pesquisa:     

 

Assinatura (por extenso) 

Pesquisador responsável: 

 

 

Glaucea Maciel de Farias - Rua Jerônimo de Albuquerque, 3621, Bairro Candelária, 

CEP59064-650, Natal/RN. Telefone 3215 3196. 

 

Comitê de Ética e Pesquisa - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 

1666, CEP 59072-970 Natal/RN. Telefone (84)3215-3135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedo Polegar Direito 
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APÊNDICE E 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCUAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAM DE PÓ-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário Br 101, Lagoa Nova - Natal/RN – CEP: 59072-9. Fone/fax: (084) 215-3196. 

Email: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

QUESTIONÁRIO 

 

A.DADOS DE CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA: 

A1. Idade: __________ 

A2. Sexo: 1.(  )masculino                    2.(  )feminino 

A3- Número de Filhos:_____________  

A4- Estado Civil: 

1. (..) Solteiro 

2. (..) Casado 

3. (..) Divorciado 

4. (..) União estável 

5. (..) Viúvo 

A5- Religião: 

1. (..)Católica  

2. (..)Evangélica  

3. (..)Espírita  

4. (..)Sem religião 

5. (..) Outra  

 

B. IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL: 

B1. INSTITUIÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 

 1.   (  ) Pública. Qual?________________________________________ 

 2.   (  ) Privada. Qual? _______________________________________ 

B2. TEMPO DE SERVIÇO NA ENFERMAGEM: 

1. (  ) menos de 1 ano 

2. (  ) de 1 ano a 4 anos e 11 meses 

3. (  ) de 5 anos a 9 anos e 11 meses 

4. (  ) 10 anos a 14 anos e 11 meses 

5. (  ) de 15 anos a 20 anos 

6. (  ) acima de 20 anos 

B3. SETOR DE TRABALHO 

 1.   (  ) Neurologia 

 2.   (  ) Politrauma 

3. (  ) UTI Geral 

4. (  ) UTI-Semi-intensiva 

5. (..) Reanimação 

6. (..)Observação Clínica 

B4. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E/OU ESPECIALIZAÇÃO 

1 (  )Sim                                         2 (  ) Não  
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B5. CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA AFIRMATIVA, QUAL A ÁREA?  

____________________________________________________________________________           

C. DADOS GERAIS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CUIDAR DE PACIENTES 

COM TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO 

 

C1. TRABALHA OU JÁ TRABALHOU COM PACIENTES ACOMETIDOS DE TCE? 

1 (  )Sim                                        2 (  )Não 

 

C2. VOCÊ SE SENTE PREPARADA (O) PARA ASSISTIR A ESTAS VÍTIMAS? 

1(  ) Sim                                        2 (  )Não 

 

C3. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOR POSITIVA, ONDE ADQUIRIU ESTAS         

INFORMAÇÕES? 

1 (  )Em cursos específicos 

2 (  )Em palestras 

3 (  )No curso de graduação 

4.(..)Na prática cotidiana 

4 (  ) Outros. Especificar ____________________________________________ 

 

C4. EXISTE ALGUM EMPECILHO CONSIDERADO IMPORTANTE, QUE DIFICULTE 

ASSISTIR ESTES PACIENTES? 

1.(  ) Sim                                               2 (  ) Não 

 

C5. CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA POSITIVA ASSINALE QUAIS VOCÊ 

CONSIDERA MAIS IMPORTANTE (PODE TER MAIS DE UMA RESPOSTA) 

1. (..) Número insuficiente de recursos humanos insuficientes 

2. (..) Equipe de Enfermagem incapacitada ou inexperiente 

3. (..) Equipe Médica incapacitada ou inexperiente 

4. (..) Estrutura física inadequada 

5. (..) Recursos materiais insuficientes ou em más condições de uso 

6. (..) Outros:_______________________________________________ 

 

C6. COMO TENTA SOLUCIONÁ-LOS? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

D. DADOS RELACIONADOS À ESCALA DE COMA DE GLASGOW (ECGl) 

D1. VOCÊ CONHECE A ESCALA DE COMA DE GLASGOW? 

1. (..) Sim     2.  (..)Não 

D2. SE CONHECE, DESCREVA QUAL A UTILIDADE DESTA ESCALA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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D3. VOCÊ UTILIZA ESTA ESCALA? 

1. (..) Sim     2.(..) Não 

D4. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOR AFIRMATIVA, COM QUE FREQUÊNCIA A 

UTILIZA? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

D5. ASSINALE QUAIS OS PARÂMETROS QUE SÃO AVALIADOS NA ECGl? 

1. (..) Abertura ocular 

2. (..) Avaliação pupilar 

3. (..) Melhor resposta verbal 

4. (..) Hipertensão intracraniana 

5. (..) Melhor resposta motora 

D6. CORRELACIONE A CLASSIFICAÇÃO DO TCE EM LEVE, MODERADO E GRAVE 

DE ACORDO COM A PONTUAÇÃO DA ESCALA DE COMA DE GLASGOW: 

(..) TCE moderado     (..) Escore da ECGl entre 13 e 15 

(..) TCE leve      (..) Escore da ECGl entre 3 e 8 

(..) TCE grave      (..) Escore da ECGl entre 9 e 12 

 

D7. COM RELAÇÃO AO LOCAL DE SUA UTILIZAÇÃO, ONDE ESTA ESCALA DEVE 

SER APLICADA? 

1.  (..)No ambiente pré-hospitalar 

2. (..) No ambiente hospitalar, especificamente nas unidades de urgência e emergência 

3. (..) Na unidade de terapia Intensiva 

4. (..) Nos setores clínicos neurológicos 

5. (  ) No centro-cirúrgico e no centro de recuperação de operados 

D8. NA SUA OPINIÃO, QUAIS SÃO AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA A 

APLICAÇÃO DA ESCALA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

E.PROCESSO DE CUIDAR AO PACIENTE VÍTIMA DE TCE 

Para garantir um processo de cuidar a um paciente vítima de TCE com qualidade, se 

faz necessário uma abordagem que se inicia no atendimento pré-hospitalar, durante a sua 

permanência no hospital, até a sua alta. 

Quais são essas ações? Enumere de acordo com a prioridade. 
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E1. AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ATENDIMENTO PRÉ – HOSPITALAR 

 

Ações desenvolvidas no atendimento pré - hospitalar Sequência por 

prioridade 
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E2. AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ATENDIMENTO HOSPITALAR 

 

Ações desenvolvidas no atendimento hospitalar Sequência por 

prioridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


