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Introdução: O trauma consiste em um abalo físico de grande impacto resultante de uma ação 

abrupta ou violenta. Os acidentes automobilísticos e a violência compreendem-se como os 

principais mecanismos de trauma atuais1. Nas últimas décadas, o trauma vem se configurando 

como um grave problema social no país. Reconhece-se devido aos diversos estudos 

epidemiológicos brasileiros que indicam um crescente índice nas taxas de mortalidade, 

morbidade e invalidez causadas pelo trauma. As consequências econômicas e sociais deste 

evento são de alta magnitude, devido ao elevado custo da recuperação pelos déficits físicos, 

mentais e cognitivos das vítimas, podendo gerar uma incapacidade temporária ou permanente. 

Além disso, a qualidade de vida do paciente e dos familiares é prejudicada não somente pelos 

agravos físicos, mas também pelas alterações nas relações sociais e no estilo de vida do 

acidentado2. A prioridade no atendimento das vítimas de trauma ortopédico é a sua sobrevida, 

por isso a má qualidade de vida é algo que só é observado a médio e longo prazo, mesmo que 

as influências sejam vistas desde o período de internação, através da qualidade do serviço 

oferecido, tipo e gravidade da lesão, número de intervenções cirúrgicas, grau de sequelas, dor, 

acesso a reabilitação, condição socioeconômica, entre outras intercorrências3. Objetivos: O 

presente estudo teve como objetivo analisar a funcionalidade e a qualidade de vida em 

pacientes vítimas de trauma ortopédico que foram submetidos a tratamento fisioterapêutico no 

período intra-hospitalar até o momento de sua alta hospitalar. Métodos: O presente estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário do Pará e aprovado pelo 

protocolo CAAE 09029619.4.0000.5169. Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e 

descritivo, desenvolvido no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). O 

período de coleta de dados foi de agosto a setembro de 2019. No estudo incluíram-se os 

pacientes internados no hospital com diagnóstico de trauma ortopédico que satisfizeram os 

critérios de inclusão: ter idade maior que 18 e menor que 60; dispor de condições cognitivas e 

verbais de forma a viabilizar o diálogo e o preenchimento dos instrumentos de coleta de dados 

e concordar em participar da pesquisa, através da assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos da pesquisa os pacientes que possuíam alguma 

patologia neurológica como: traumatismo crânio encefálico, traumatismo raquimedular e 

lesão de nervo periférico, mesmo quando associado ao trauma de membros, idade menor que 

18 e maior que 60 e indivíduos que não concordaram com os termos da pesquisa. Para a 

avaliação da funcionalidade os pacientes foram submetidos à Medida de Independência 

Funcional (MIF) e para avaliação da qualidade de vida dos participantes, foi aplicado o 

questionário World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) BREF, ambos 

questionários coletados assim que foram admitidos em uma das enfermarias do hospital e no 

momento de sua alta hospitalar. O banco de dados foi construído no programa Microsoft 

Office Excel (Microsoft®) 2007, e a análise estatística foi realizada pelo Bioestat 3.5. Para 

testar a normalidade das variáveis quantitativas, utilizou-se o teste de Shapiro-wilk. A 
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variável qualidade de vida, mensurada pelo questionário WHOQOOL obteve distribuição 

normal (p>0,05), logo, utilizou-se o teste paramétrico T de student. Para correlação de 

variáveis utilizou-se a correlação de Pearson. Adotou-se p valor de 0,05. Resultados e 

Discussão: Foram analisados 92 pacientes, após a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, obteve-se 14 pacientes, sendo 2 mulheres (14,35%) e 12 homens (85,7%) homens, a 

idade média encontrada foi de 34,7 anos, com desvio padrão de 10,6. Quanto mecanismo de 

trauma, o principal encontrado foi acidente de motocicleta (78,57%), seguido de queda 

(14,28%) e ferimento por arma de fogo (7,14%). Esses pacientes fizeram uma média 12,7 

com desvio padrão de 15,6 sessões fisioterapia. Estas sessões foram constituídas por condutas 

diversas: exercícios respiratórios, alongamentos, cinesioterapia passiva, ativa-assistida e ativa-

resistida, treino de controle tronco, treino de coordenação e equilíbrio estático e dinâmico, 

treino de marcha com e sem dispositivo de auxílio, sedestação, deambulação e orientações. 

Quanto á análise da funcionalidade, através da Medida de Independência Funcional (MIF), 

quando analisada a MIF de pré-admissão foi encontrada uma média de 124,6, com desvio 

padrão 4,5, na MIF admissão, foi encontrada uma média de 77,07 com desvio padrão de 23,3, 

e na MIF alta a média foi 100 com desvio padrão de 11,08, estes resultados quando 

comparados através do teste de correlação de Friedman, houve alta significância estatística 

(p>0,0001). Quando comparado esses escores entre si, houve redução com significância 

estatística (p>o,o5) ao comparar a MIF pré hospitalar com a MIF admissão e MIF pré 

hospitalar com a MIF alta, indicando que o paciente não retorna ao seu estado de 

funcionalidade de antes da internação hospitalar, mesmo tendo realizado fisioterapia. Quando 

comparado esses escores entre si, houve redução com significância estatística (p>o,o5) ao 

comparar a MIF pré hospitalar com a MIF admissão e MIF pré hospitalar com a MIF alta, 

indicando que o paciente não retorna ao seu estado de funcionalidade de antes da internação 

hospitalar, mesmo tendo realizado fisioterapia. Porém, em comparação a MIF admissão com a 

MIF alta houve aumento do índice com significância estatística (p>0,05), indicando que 

houve melhora na funcionalidade com a realização das sessões de fisioterapia. Quanto à 

variável Qualidade de Vida analisada pelo questionário Whoqool, realizado no momento da 

admissão, com média 90 e desvio padrão 12,3, quando realizado no momento da alta, média 

105,5 e desvio padrão 8,7. Ao comparar estes índices, houve aumento significativo 

(p>0,0001). Conclusão/Considerações Finais: O perfil encontrado mostrou a predominância 

de homens adultos, vítimas de acidentes de trânsito com envolvimento de motocicleta. Por 

meio desse estudo e de outros mais, espera-se que políticas públicas visem melhorias no 

transito. Os dados coletados mostram uma alta taxa de acidentes graves, porém evitáveis. 

Além disso, foi possível verificar a importância da fisioterapia no paciente vitima de trauma 

ortopédico ainda no ambiente hospitalar, em que quando iniciado o tratamento 

fisioterapêutico no hospital é possível evitar diversas complicações funcionais futuras para 

este paciente, dando melhor funcionalidade e qualidade de vida. 
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