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RESUMO
Intrudução: O trauma pode ser considerado uma epidemia não resolvida da sociedade moderna. Morrem 
aproximadamente 40 mil pessoas em acidentes de trânsito no Brasil. As escalas de trauma quantificam os níveis 
de gravidade em que o paciente traumatizado se encontra, bem como anunciam com antecedência os riscos de 
complicações e índice de mortalidaede. Os escores de trauma são divididos em 3 grupos: anatômicos, fisiológicos 
e mistos. O NTRISS é um escore misto, que determina as chances de sobrevida do paciente considerando outros 
escores como o RTS e o NISS. Método: O estudo foi prospectivo e realizado no Hospital Regional do Alto Vale 
(HRAV) na cidade de Rio do Sul em Santa Catarina durante um período de sete meses. Os dados foram coletados 
dos prontuários dos pacientes politraumatizados que foram atendidos no período da pesquisa. As informações 
obtidas foram utilizadas para o cáculo do score NTRISS. Resultados: O estudo teve um total de 96 pacientes com 
média de idade de 33,4 anos. A maioria dos traumas foram contusos com 89,5%. Em 87,5% dos casos o Glasgow 
foi 15. A PAS máxima foi de 166 mmHg e a mínima foi zero e a PAD máxima foi 100 mmHg e a mínima foi 
zero. A FR variou de zero a 111. No cálculo do NTRISS a Ps menor que 70% ocorreu em 4 pacientes e somente 
1 sobreviveu. Com relação aos outros 3 pacientes ambos foram entubados de imediato; 2 tiveram trauma crânio 
encefálico grave e 1 apresentou perda de massa cefálica. O outro óbito foi por trauma hepático grave pelo laudo 
do IML. Conclusão: Com esse estudo concluiu-se que a Ps estimada pelo NTRISS foi confirmada em 94,7% dos 
casos. 

Descritores: Trauma. TRISS. NTRISS.

ABSTRACT
Introduction: the number of deaths from trauma in the world is growing. The rapid assessment of systematized 
approach sets the extent of injury and predicts the mortality rates with the help of scores of trauma. Objective: 
identify the NTRISS in patients suffering from trauma and correlate it with the patient’s outcome. Methods: 
medical records review Study Conducted in the High Valley Regional Hospital (HRAV) in the city of Rio do Sul in 
Santa Catarina during a period of seven months. Results: of the 96 patients, 77.08% were males. In 27 cases there 
was hospitalization. Eight patients’ death: 3 with probability of survival is less than 70% and 5 greater than 70%. 
Conclusion: the survival probability estimated by NTRISS was confirmed in 94,7% of cases.  

Keyword: Trauma. TRISS. NTRISS.

1 INTRODUÇÃO

O trauma tornou-se uma pandemia. Estima-se que o número de mortes por 
trauma em todo mundo, em 2000, tenha sido superior a 5 milhões 1. O Brasil é um pais com 
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aproximadamente 184 milhões de habitantes e em 2007 morreram 131.000 pessoas por causas 
externas 2. Em um município do sul de Santa Catarina com aproximadamente 97.000 habitantes 
ocorreram 213 óbitos por causas externas, correspondendo a 20% do número de óbitos no ano 
de 2009 sendo a maior prevalência decorrente de acidentes de trânsito 3. Só em Rio do Sul, 
município com aproximadamente 55.000 habitantes, foram registrados no Instituto Médico 
Legal (IML) 180 óbitos por acidentes de trânsito e quedas em 2009. Uma média de 15 óbitos 
por mês 4 .

O atendimento do politraumatizado requer avaliação rápida e instituição de medidas 
de suporte de vida. Com isso evita-se atrasos no diagnóstico, erros de diagnósticos com lesões 
passando desapercebidas por inadequado exame físico e erros de julgamento com decisões 
tomadas contrárias aos dados disponíveis 5 .

Um dos problemas na abordagem desse paciente é a heterogeneidade da natureza 
e gravidade das lesões. Por isso, criou-se sistemas de escore, os quais, definem a extensão da 
lesão e predizem a morbimortalidade. 

Os escores de trauma são classificados em três grupos: anatômicos, fisiológicos 
e mistos. Os escores anatômicos baseiam-se no local da lesão ou órgão acometido. Não são 
completos até a alta hospitalar pois há lesões que são determinadas após dias da admissão. 
São eles: Abbreviated Injury Score (AIS), Injury Severety Score (ISS), Organ Injury Scaling 
(OIS), Penetrating Abdominal Trauma Índex (PATI), Perfil anatómico (AP), International 
Classification of Diseases (ICD-10) 6. 

Já os fisiológicos são avaliados de acordo com os sinais vitais do paciente por 
exemplo: Trauma score (TS), Revised Trauma Score (RTS) e Escala de coma de Glasgow 
(ECG) (tabela 1). Esse último criado em 1974 avalia o nível de consciência do traumatizado e 
não há redução significativa no seu valor mesmo com o paciente intoxicado por álcool 6. 

Os mistos são representados pelo TRISS (Trauma Injury SeverIty Score), NTRISS 
(New Trauma Injury SeverIty Score) e o OPS (Outcome Predictive Score) e empregam 
associações entre os escores anatômicos e fisiológicos. Há ainda os índices específicos para 
os extremos de idade: o Pediatric Trauma Score (PTS) e o Geriatric Trauma Severity Score 
(GTSS) 7.  O PTS é um índice que categoriza 6 componentes: peso, feridas, fraturas, via aérea, 
pressão sistólica e nível de consciência 8.

Tabela – 1 Escala de Coma de Glasgow.
Abertura Ocular Pontuação

Espontânea 4
Ao comando verbal 3
À dor 2
Ausente 1

Resposta Verbal Pontuação
Orientado 5
Desorientado 4
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Abertura Ocular Pontuação
Palavras inapropriadas 3
Sons incompreensíveis 2
Não responde 1

Resposta Motora Pontuação
Obedece comandos     6
Localiza à dor 5
Flexão inespecífica (retirada) 4 
Flexão hipertônica 3
Extensão hipertônica 2
Sem resposta 1
TCE leve: 13 a 15 pontos
TCE moderado: 9 a 12 pontos
TCE grave: pontuação menor que 8

                           
O TRISS  é um escore misto que estima a probabilidade de sobrevida, levando em 

conta o escores anatômico ISS e fisiológico RTS, a idade do paciente e o mecanismo da lesão 
(trauma contuso e/ou penetrante). O ISS (tabela 2) classifica e pontua as três lesões mais severas 
em diferentes segmentos corpóreos, eleva-se cada um dos valores ao quadrado e posteriormente 
se soma. O valor mínimo é 1 e o máximo 75.  Já o RTS (tabela 3) é calculado com os dados 
vitais: ECG, pressão arterial sistólica (PAS) e frequência respiratória (FR). A probabilidade de 
sobrevida (Ps) é calculada através da fórmula: Ps= 1/1 + eb , onde: e=2.7183 b= b0 + b1 x RTS 
+ b2 x ISS + b3 x A , A= idade: <54=0 >54=1 b0 a b3 são coeficientes derivados de análise 
de regressão logística, sendo que os valores são calculados no trauma penetrante ou contuso 
(tabela 4) de forma separada 9,10,11. 

Valores alterados no ISS (maior que 25) e RTS com PAS menor que 90 mmHg são 
considerados preditivos de aumento da mortalidade 11.

Tabela 2 – ISS.
Escores Regiões

1-Leve Cabeça/Pescoço
2-Moderado Face
3-Grave sem risco de vida Tórax
4-Grave com risco de vida Abdome /Pelve
5-Crítico: sobrevida incerta Extremidades/ Pelve Óssea
6-Não sobrevivente Geral/ Externa

Tabela 3 – RTS.

Valor Escala de coma de 
Glasgow Pressão Arterial Sistólica Freqüência Respiratória

4 13-15 > 89 10-29
3 9-12 76-89 >29
2 6-8 50-75 6-9
1 4-5 1-49 1-5
0 3 0 0
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Tabela 4 – Trauma contuso e penetrante.

 b b1(RTS) b2(ISS) b3(A)
Contuso -1.2470 0.9544 -0.0768 -1.9052
Penetrante -0.6029 1.1430 -0.1516 -2.6676

Em 1997, foi realizada uma revisão do ISS com o intuito de melhorar a acurácia 
na determinação da gravidade do trauma. Surge o NTRISS que para ser calculado utiliza  os 
mesmos critérios do TRISS porém adota o NISS como índice anatômico que pontua as três 
lesões mais severas independente do seguimento corpóreo 12 . Além de ser mais fácil de calcular 
o valor do NISS se relacionou melhor com os resultados do que o ISS principalmente em 
ferimentos graves e específicos 13, porém vale lembrar  que mesmo com essa mudança esse 
índice bem como os outros índices já citados podem subestimar a gravidade do trauma,  pois a 
avaliação é realizada na admissão do doente e no momento inicial há a resposta compensatória 
fisiológica do organismo 14.

A importância desse trabalho dá-se pela pobreza em publicação de trabalhos nessa 
área, sendo essa deficiência tema de estudo recente da revista do colégio brasileiro de cirurgiões 
16.

Assim, realizou-se essa pesquisa pelo alto número de politraumas na nossa região 
com o objetivo de identificar  o NTRISS e correlacioná-lo com o desfecho do paciente.

2 MÉTODO

O estudo foi prospectivo e realizado no Hospital Regional do Alto Vale (HRAV) na 
cidade de Rio do Sul em Santa Catarina durante um período de sete meses: Agosto de 2010 a 
Março de 2011.

A coleta de dados realizou-se no plantão do pesquisador. Os participantes do estudo 
foram os pacientes que deram entrada no pronto socorro vítimas de trauma. Os dados pertinentes 
ao estudo foram transcritos do prontuário do paciente atendido no pronto socorro para um 
formulário. Constava para o preenchimento: nome, idade e sexo do paciente, mecanismo do 
trauma: penetrante ou contuso, data de atendimento, ECG, PAS, FR de entrada e as três lesões 
mais severas independente do seguimento corpóreo foram pontuadas. As regiões anatômicas 
eram um total de seis: cabeça e pescoço, face, tórax, abdome, extremidades e pelve e geral ou 
externa. Essas podiam ser pontuadas de acordo com sua severidade: 1 para lesão leve, 2 para 
moderada, 3 para grave sem risco de vida, 4 para grave com risco de vida, 5 crítica e 6 quase 
sempre fatal.

  Foram excluídos do trabalho prontuários com informações incompletas.
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3 RESULTADOS

O estudo teve um total de 96 pacientes. A média de idade foi de 33,4 anos variando 
de 4 a 87 anos. O sexo predominante foi o masculino com 77,0%.

A maioria dos traumas foram contusos com 89,5%; 9,3% penetrantes e 1,0% contuso 
e penetrante. Dos penetrantes a maioria, 44,4%, foi FAB. Em 87,5% dos casos o Glasgow foi 
15. A PAS máxima foi de 166 mmHg e a mínima foi zero e a PAD máxima foi 100 mmHg e a 
mínima foi zero. A FR variou de zero a 111. 

Houve necessidade de internação em 23,9% dos casos, 67,7% receberam alta, 
7,2% faleceram e 1,0% foi transferido. Dos internados, 30,4% foi para cirurgia geral. Todos 
foram submetidos a laparotomia exploradora, um paciente foi a óbito e os demais tiveram boa 
evolução recebendo alta hospitalar em média após 5,7 dias da admissão.

Referente a severidade das lesões em 45,8% foram leves; 22,9% moderadas, 4,1% 
grave sem risco de vida, 11,4% grave com risco de vida,  1,0% fatal e em 14,5% as lesões foram 
associadas. Das lesões associadas 71,4% tinham lesões graves além de outras.

Entre as regiões afetadas 41,6% eram de extremidades e/ou ossos da pelve, 15,6% 
cabeça e/ou pescoço, 11,4% abdome e/ou conteúdo pélvico, 8,3% face, 1,0% tórax, 1,0% geral 
e/ou externo e em 20,8% as lesões foram em mais de uma região.

No cálculo do NTRISS a Ps menor que 70% ocorreu em 4 pacientes e somente 1 
sobreviveu. Com relação aos outros 3 pacientes ambos foram entubados de imediato; 2 tiveram 
trauma crânio encefálico grave e 1 apresentou perda de massa cefálica. O outro óbito foi por 
trauma hepático grave pelo laudo do IML.

O restante a Ps foi maior que 70% e 4 pacientes foram a óbito em média 2,5 dias 
após internação. As causas variaram: um TCE grave com perda de massa cefálica por orfício 
nasal; outro por choque hipovolêmico por trauma em pelve; outro por choque hemorrágico 
por múltiplas fraturas em membro inferior bilateral associado a coagulação intravascular 
disseminada e um por perfuração de cólon por ferimento de arma de fogo associado a fratura 
de fêmur unilateral. 

4 DISCUSSÃO

Nesse trabalho observamos que a maioria dos pacientes era do sexo masculino 
(77,0%) e adultos em idade produtiva o que é observado na literatura 4,5,9,11.

Em relação ao mecanismo de trauma vê-se a prevalência em traumas contusos, 
reflexo da violência no trânsito já que temos rodovias importantes próximas. Essa casuística 
varia bastante de acordo com o local estudado 3,5,9,16.

A ECG na maior parte dos casos foi 15. Isso não significa que a maioria dos 
pacientes estavam sóbrios, pois mesmo intoxicado por álccol o Glasgow varia pouco 6,17. Outro 



ISSN -2236-4552
Revista Caminhos, Online, “Saúde”, Rio do Sul, a. 6 (n. 18), p. 31-37, jul./set. 2015.

36

parâmetro rápido e fácil utilizado na avaliação imediata do politraumatizado é a PAS nesse 
estudo a máxima foi de 166 mmHg. Sua aferição é um preditor de aumento da morbimortalidade 
se inferior a 90 mmHg11.

Diferente do estudo de Fraga et al em que todos os estudados foram para laparotomia 
em nosso trabalho 23,9% pacientes internados, 30,4% foram para cirurgia geral e submetidos 
a laparotomia. 

A gravidade das leões variou a maioria foram leões leves 45,8% e chama a atenção 
que em 14,5% as leões foram associadas sempre com ferimentos graves envolvidos. Isso, apesar 
de pior para o paciente, correlaciona melhor o escore do NISS 13.

A Ps nesse estudo menor que 70% ocorreu somente em 4 pacientes. E em 3 casos o 
que corroborou para o valor do NTRISS menor é o momento do óbito do paciente. Paciente que 
chegam etubados, sem PA  e sem ou com FR baixa terá um RTS baixo e esse correlaciona-se 
melhor com a mortalidade precoce do paciente 5.

5 CONCLUSÃO

Com esse estudo concluiu-se que a Ps estimada pelo NTRISS foi confirmada em 94,7% 
dos casos, configurando este escore como um avaliador preditivo adequado em pacientes 
politraumatizados nesta instituição. 
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