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RESUMO 

O objetivo do estudo foi verificar a incidência da obstipação e os fatores associados em 

pacientes críticos com traumatismo cranioencefálico (TCE) internados em um hospital 

público de Goiânia. 

Trata-se de um estudo observacional, prospectivo, realizado nas unidades de terapia 

intensiva do Hospital de Urgências de Goiânia, por meio da análise de prontuários de 

pacientes internados no período de julho a outubro de 2015. Foram incluídos pacientes 

com TCE em uso de terapia nutricional enteral exclusiva durante os primeiros 14 dias 

de internação. Para análise estatística utilizou-se teste Qui-quadrado de Pearson ou 

Exato de Fischer, Tendência linear e correlação de Pearson. 

Participaram do estudo 53 pacientes. A incidência de obstipação, definida como 

ausência de evacuação por três dias consecutivos foi de 81,1%. A obstipação associou-

se com a faixa etária de 20 a 39 anos (p=0,02). Houve correlação forte e positiva entre 

dias sem evacuar e dias de internação (r=0,874). Nenhuma das demais variáveis revelou 

significância estatística com o desfecho analisado. 

A obstipação é uma complicação de incidência elevada em pacientes com TCE e está 

relacionado com pior prognóstico do paciente sendo, portanto, de grande valia a criação 

de um protocolo multiprofissional para manejo da obstipação em pacientes com TCE 

nas UTI’s. Além disso, mais pesquisas são necessárias para melhor elucidar os fatores 

associados ao surgimento da obstipação nesta população. 
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