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EDITORIAL

Prezado Congressista,
O XIV Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva traz muitas inovações para os participantes e
palestrantes. As novidades foram pensadas pela comissão organizadora com intuito de prestigiar a todos.
E uma delas será na apresentação dos Temas Livres. Isso porque, a cada congresso, o número de estudos
enviados para análise cresce, não só em quantidade, mas, principalmente, em qualidade. Percebemos
que os profissionais da terapia intensiva têm buscado, com muita frequência, o aprimoramento em seus
procedimentos e dedicado um tempo especial em relatar seus estudos para disseminar o conhecimento.
Para que você conheça, em primeira mão, os resumos aceitos que serão apresentados durante o XIV
CBMI, preparamos este suplemento especial na nossa publicação, a RBTI. A Comissão Científica do
CBMI recebeu 585 trabalhos de todas as regiões do Brasil, que foram submetidos a um comitê formado
por renomados especialistas.
Cada trabalho foi analisado de forma cega por três avaliadores. Após essa minuciosa análise, 416 resumos foram aceitos, correspondendo a 71,1% do total de trabalhos enviados. Destes, 55 serão mostrados
nas sessões de Temas Livres em apresentação oral. E aqui já será notada uma inovação. Reservamos o
horário de 9h30 às 11h30 do primeiro dia do Congresso, para que os autores apresentem seus trabalhos,
simultaneamente, nas 11 salas preparadas. Essa iniciativa possibilitará aos participantes uma efetiva troca
de experiência com os autores.
Outros 361 trabalhos serão expostos na sessão de pôsteres do dia 12 a 14 de novembro, com apresentação marcada das 12h30 às 14 horas diariamente. Não deixem de prestigiar as apresentações e aproveitar para participar das discussões. Todas elas serão moderadas por renomados especialistas de nosso
país, que foram cuidadosamente selecionados para proporcionar maior interatividade entre autores e
congressistas.
A Comissão Científica do XIV CBMI agradece a todos os intensivistas que submeteram seus trabalhos e ao grupo de avaliadores que participaram da difícil tarefa de selecionar os melhores resumos, aqui
publicados.
Sejam bem-vindos a São Paulo!

Suzana Margareth Ajeje Lobo
Presidente da Comissão Científica

Ederlon Rezende
Presidente do XIV CBMI
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instruções AOS AUTORES
A Revista Brasileira de Terapia Intensiva (Rev Bras Ter Intensiva, RBTI), ISSN 0103-507X, publicada trimestralmente, é a revista
científica da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) que tem por objetivo publicar pesquisas relevantes, que visam
melhorar o cuidado dos pacientes agudamente doentes através da discussão, distribuição e promoção de informação baseada em
evidências, aos profissionais envolvidos com medicina intensiva. Publica artigos de pesquisas, revisões, comentários, relatos de
casos e cartas ao editor, em todas estas áreas do conhecimento, relacionadas aos cuidados intensivos do paciente grave.
Os manuscritos podem ser submetidos em português, inglês ou espanhol. A RBTI é publicada na versão impressa em português e
em formato eletrônico em português e inglês. Os artigos submetidos em português (ou espanhol) serão traduzidos para o inglês e
os submetidos em inglês serão traduzidos para o português gratuitamente pela revista.
Os manuscritos submetidos para apreciação serão encaminhados ao Editor, que fará uma análise inicial quanto aos padrões
mínimos de exigências da revista e ao atendimento de todas as normas requeridas para envio dos originais. Aqueles que
não apresentarem mérito, que contenham erros significativos de metodologia, ou não se enquadrem na política editorial
da revista, serão rejeitados não cabendo recurso. Após aprovação pelo Editor, serão encaminhados para avaliação por dois
ou mais revisores. Os revisores serão sempre de instituições diferentes da instituição de origem do manuscrito, sendo o
anonimato garantido em todo processo editorial. As opiniões expressas nos artigos, inclusive as alterações solicitadas pelos
revisores, serão de responsabilidade única dos autores. O prazo para analise é de 30 dias. Após o recebimento dos pareceres
dos revisores, os autores terão o prazo de 60 dias para submeter a versão com as modificações sugeridas. Caso essa submissão
não ocorra num período de 6 meses o artigo será retirado do banco de dados e uma eventual re-submissão seguirá os trâmites
de uma submissão inicial.
Todos os manuscritos encaminhados deverão vir acompanhados de carta assinada por todos os autores, autorizando sua publicação, transferindo os direitos autorais à revista e declarando que o mesmo é inédito, que não foi ou está sendo submetido à
publicação em outro periódico.
A esta carta devem ser anexados:
• Declaração de Conflito de Interesse, quando pertinente. A Declaração de Conflito de Interesses, segundo Resolução do
Conselho Federal de Medicina nº 1595/2000, veda que em artigo científico seja feita promoção ou propaganda de quaisquer
produtos ou equipamentos comerciais.
• Certificado de Aprovação do Trabalho pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição em que o mesmo foi realizado ou
de outra que tenha CEP constituído.
• Informações sobre eventuais fontes de financiamento da pesquisa.
• Para todos os manuscritos que incluem informação ou fotografias clínicas relacionadas a pacientes individuais, deve ser enviado
• Termo de Consentimento escrito e assinado de cada paciente ou familiar.
Toda pesquisa, clínica ou experimental, em humanos ou animais, deve ter sido executada de acordo com a Declaração de Helsinki,
devendo essa informação constar em Métodos.
Critérios para autoria.
Somente pessoas que contribuíram diretamente para o conteúdo intelectual do artigo devem ser consideradas autoras, de acordo
com os critérios:
1. elaborou a idéia inicial e planejou o trabalho ou interpretou os resultados finais OU
2. escreveu o artigo ou revisou sucessivas versões E
3. aprovou a versão final do artigo.
Posições administrativas, coleta de dados e estímulo não são considerados critérios para autoria e, quando cabível, devem constar
apenas na sessão de agradecimentos.
Preparo dos manuscritos
Todos os artigos devem incluir:
Página título:
• Titulo completo do artigo
• Nomes completos, por extenso, de todos os autores
• Afiliação institucional de cada autor (apenas a principal, ou seja, aquela relacionada a instituição onde o trabalho foi produzido).
• O endereço completo (incluindo telefone, fax e e-mail) do autor para correspondência.
• O nome da instituição que deve ser considerada como responsável pelo envio do artigo.
• Fonte financiadora do projeto.
• Running title - Deve ser fornecido um titulo alternativo para o artigo, com no máximo 60 caracteres (com espaços). Esse nome
deverá constar no cabeçalho de todas as folhas do artigo.
• Titulo de capa - Nos casos em que o título do artigo tenha mais de 100 caracteres (com espaços), deve ser fornecido um título
alternativo, com no máximo 100 caracteres (com espaços) para constar da capa da revista.
Resumo e Abstract
Resumo: O resumo deve conter no máximo que 250 palavras, evitando-se ao máximo o uso de abreviaturas. Deve ser estruturado
com os mesmos capítulos usados no texto principal (Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão) refletindo acuradamente o
conteúdo do texto principal. Quando se tratar de artigos de Revisão e Relatos de Casos o resumo não deve ser estruturado. Para
Comentários o resumo não deve exceder 100 palavras
Abstract: O resumo em inglês deverá ser feito apenas para aqueles artigos submetidos nessa língua. Artigos submetidos em português terão seu resumo traduzido para o inglês.
Descritores e Keywords
Devem ser fornecidos seis termos em português e inglês, que definam o assunto do trabalho. Devem ser, obrigatoriamente, baseados nos DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), que é uma tradução dos MeSH (Medical Subject Headings) da National
Library of Medicine, disponíveis no endereço eletrônico: http://decs.bvs.br
Texto
Os artigos devem ser submetidos em arquivo word, com letra 12 Times New Roman e espaço duplo, inclusive em tabelas, legendas
e referencias. Em todas as categorias de artigos, as citações no texto devem ser numéricas, sobrescrito e seqüenciais.

instruções AOS AUTORES
• Artigos Originais
Os artigos originais são aqueles que trazem resultados de pesquisas. Devem ter no máximo 5.000 palavras no texto, descontadas folha de rostro, resumo, tabelas e referências. Artigos com maior número de palavras necessitam ser aprovados pelo editor. O número
máximo de autores recomendado é de oito. Caso haja necessidade de incluir mais autores, deve vir acompanhado de justificativa,
com explicitação da participação de cada um na produção do mesmo. Artigos originais deverão conter:
Introdução - esta sessão deve ser escrita do ponto de vista dos pesquisadores sem conhecimento de especialista na área e deve
claramente oferecer - e, se possível, ilustrar - a base para a pesquisa e seus objetivos. Relatos de pesquisa clínica devem, sempre que
apropriado, incluir um resumo da pesquisa da literatura para indicar porque o estudo foi necessário e o que o estudo visa contribuir
para o campo. Esta sessão deve terminar com uma breve declaração do que está sendo relatado no artigo.
Métodos - deve incluir o desenho do estudo, o cenário, o tipo de participantes ou materiais envolvidos, a clara descrição das intervenções e comparações, e o tipo de análise usada, incluindo o poder de cálculo, se apropriados.
Resultados – Os resultados devem ser apresentados em sequência lógica e clara. Os resultados da análise estatística devem incluir,
quando apropriado, riscos relativo e absoluto ou reduções de risco, e intervalos de confiança.
Discussão - todos os resultados do trabalho devem ser discutidos e comparados com a literatura pertinente.
Conclusão - Deve discorrer claramente as conclusões principais da pesquisa e fornecer uma clara explicação da sua importância
e relevância.
Referências – devem ser ordenadas por seqüência de citação no texto e limitar-se a um máximo 30 referências. Ver abaixo normas
para elaboração das referências.
• Artigos de Revisão
O artigo de revisão é uma descrição compreensiva de certo aspecto de cuidado de saúde relevante ao escopo da revista. Deve conter
não mais que 4.000 palavras (descontadas folha de rostro, resumo, tabelas e referências) e até 50 referências. Devem ser redigidos
por autores de reconhecida experiência na área e o número de autores não deve exceder três, salvo justicativa a ser encaminhada
a revista. As revisões podem ser: revisões científicas - descrevendo a ciência que têm impacto clínico; revisões “bancada a beira do
leito” - descrevendo a ciência que suporta situações clínicas; revisões clínicas - descrevendo puramente situações clínicas. Nas revisões é recomendado haver, também, o capítulo “Métodos” que relaciona as fontes de evidências usadas e as palavras chave usadas
para realizar a busca da bibliografia. Revisões sistemáticas da literatura, que contenham estratégia de busca e resultados de forma
apropriada são consideradas artigos originais.
• Relato de casos
Relata casos de uma determinada situação médica, especialmente rara, descrevendo seus aspectos, história, condutas, etc, incluindo
breve introdução e revisão da literatura, descrição do caso e discussão. Deverá ter no máximo cinco autores e até dez referências.
• Debates clínicos Pro/con
Dois autores convidados discutem suas diferentes opiniões sobre um assunto clínico especifico. Os assuntos são levantados através
de cenários clínicos escritos pelo editor de sessão. Cada autor é solicitado a escrever um artigo referenciado de 800-1000 palavras,
descrevendo se eles concordam ou discordam com o cenário clínico (Pro ou Con). Os artigos contrários são mostrados aos autores
para uma resposta de não mais que 150 palavras. Os autores sabem quem é seu oponente, mas não podem ver o artigo oposto até
terem submetido o seu. Não deve haver mais que 15 referências no artigo de 500 palavras, e cinco referências na resposta de 150
palavras. Preferem-se referências de estudos aleatórios e controlados publicados nos últimos 10 anos.
• Comentários
São artigos de opinião escritos por especialistas e lidos pela comunidade médica em geral. Muitos são solicitados, contudo, os
não solicitados são bem vindos e são rotineiramente revisados. O objetivo do comentário é destacar algo, expandindo os assuntos
destacados, e sugerir a seqüência. Qualquer declaração deve ser acompanhada por uma referência, mas prefere-se que a lista de
referências não exceda a 15. Para a leitura, as sentenças devem ser curtas e objetivas. Usar subtítulos para dividir o comentário em
sessões. Devem ser curtos, com no máximo 800 a 1.000 palavras, excluindo o resumo e as referências. O número de autores não
deve exceder dois, salvo justificativa.
Comentários de Pesquisas
Os artigos de pesquisa são freqüentemente acompanhados por comentários. Eles visam descrever as qualidades e/ou deficiências da
pesquisa, e suas implicações mais amplas. O artigo de pesquisa discutido deve ser a primeira referência do comentário.
Comentários de publicações recentes
Artigos de pesquisa publicados são escolhidos pelo conselho editorial nos últimos seis meses e os relata na forma de um comentário.
• Cartas ao editor
Comentários em qualquer artigo publicado na revista, cabendo uma resposta do autor ou do editor. Não é permitida tréplica.
Devem ter no máximo 400 palavras, até cinco referências, sendo o artigo da RBTI, ao qual a carta se refere, a primeira citação do
texto e das referências. Os autores devem também enviar seus dados de identificação e endereço completo (incluindo telefone, fax,
e e-mail). Todas as cartas são editadas e enviadas para os autores antes da publicação.
Agradecimentos
Os autores devem usar esta sessão para agradecer financiamentos da pesquisa, ajuda de organismos acadêmicos; de instituições
de fomento; de colegas ou outros colaboradores. Os autores devem obter permissão de todos mencionados nos agradecimentos.
Devem ser concisos não excedendo a 4 linhas.
Referências
Devem ser atualizadas contendo, preferencialmente, os trabalhos mais relevantes publicados nos últimos cinco anos, sobre o tema.
Não deve conter trabalhos não referidos no texto ou não publicados. As referências deverão ser numeradas consecutivamente,
na ordem em que são mencionadas no texto e identificadas com algarismos arábicos. A apresentação deverá seguir o formato
denominado “Vancouver Style”, conforme modelos abaixo. Os títulos dos periódicos deverão ser abreviados de acordo com o estilo
apresentado pela National Library of Medicine, disponível em “List of Journal Indexed in Index Medicus” no endereço eletrônico:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals
Para todas as referências, citar todos os autores até seis. Quando em número maior, citar os seis primeiros autores seguidos da
expressão et al.
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Artigos em formato impresso
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Hecksher CA, Lacerda HR, Maciel MA. Características e evolução dos pacientes tratados com drotrecogina alfa e outras intervenções
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Artigo de Suplemento
Walker LK. Use of extracorporeal membrane oxygenation for preoperative stabilization of congenital diaphragmatic hernia. Crit
Care Med. 1993;21 (Supp. l):S379-S380.
Livro
Doyle AC. Biological mysteries solved. 2nd ed. London: Science Press; 1991.
Capítulo de livro
Lachmann B, van Daal GJ. Adult respiratory distress syndrome: animal models. In: Robertson B, van Golde LM. Pulmonary
surfactant. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier; 1992. p. 635-66.
Resumo publicado
Varvinski AM, Findlay GP. Immediate complications of central venous cannulation in ICU [ abstract]. Crit Care. 2000;4(Suppl
1):P6.
Artigo “In press”
Beigel JH. Influenza.Crit Care Med. In press 2008.
Tabelas e Figuras
Todas as figuras e tabelas devem ser numeradas e mencionadas no texto na ordem que são citadas. Tabelas e figuras devem ser
colocadas ao final do texto, após as referencias, uma em cada página, sendo as ultimas idealmente feitas em Microsoft Excel®, Tif
ou JPG com 300 DPI. Figuras que necessitem melhor resolução podem ser submetidas em arquivos separados. Figuras que contenham textos devem vir em arquivos abertos para que possam ser traduzidas. Caso isso não seja possível, o autor se responsabilizará
pela tradução.
As grandezas, unidades e símbolos utilizados nas tabelas devem obedecer a nomenclatura nacional. A legenda das tabelas e figuras
deve ser concisa, porém auto-explicativa, permitindo a compreensão sem a consulta do texto. As unidades de medida devem vir no
corpo da tabela e os testes estatísticos indicados abaixo da tabela.
As figuras devem vir acompanhadas de legenda explicativa dos resultados, permitindo a compreensão sem a consulta do texto.
Fotografias de cirurgia e de biópsias onde foram utilizadas colorações e técnicas especiais, serão consideradas para impressão colorida, sendo o custo adicional de responsabilidade dos autores. Se as ilustrações já tiverem sido publicadas, deverão vir acompanhadas
de autorização por escrito do autor ou editor,
A reprodução de figuras, quadros, gráficos e ou tabelas que não de origem do trabalho, devem mencionar a fonte de onde foram
extraídas.
Abreviaturas e Siglas
O uso de abreviaturas deve ser evitado no titulo do trabalho, no resumo e no titulo das tabelas e figuras. Seu uso deve ser minimizado em todo o texto. Devem ser precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez no texto. No rodapé das figuras
e tabelas devem ser discriminados o significado das abreviaturas, símbolos e outros sinais.
Envio do manuscrito
Os artigos deverão ser submetidos por via eletrônica, no site www.rbti.org.br ou através do email rbti@amib.org.br.
© 2008 Associação de Medicina Intensiva Brasileira - AMIB
A qualidade das figuras, gráficos e fotos são de responsabilidade exclusiva dos autores
A correspondência para publicação deve ser endereçada para:
rbti - Revista Brasileira de Terapia Intensiva
Associação de Medicina Intensiva Brasileira
Rua Joaquim Távora, 724 – Vila Mariana – CEP 04015-011 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 5089-2642 – E-mail: rbti.artigos@amib.org.br

1

Choque e Monitorização Hemodinâmica

Apresentação oral
AO – 001
Evolução do lactato arterial em pacientes cirúrgicos de
alto risco e associação com prognóstico
João Manoel Silva Junior; Juliano Lopes Segura; Tiago Bertacini
Gonzaga; Israel Ferreira da Silva; Amanda MRR Oliveira;
Emanuele Austoni Jr; Diogo Oliveira Toledo; Ederlon Rezende
Hospital Servidor Publico Estadual, IAMSPE/HSPE, São Paulo/SP,
Brasil
Objetivos: Lactato elevado é considerado como marcador de pior
prognóstico, entretanto poucos dados existem a respeito da evolução
do lactato no período peri-operatório. Este estudo avaliou a evolução
do lactato arterial no peri-operatório e correlacionou com mortalidade
em pacientes cirúrgicos de alto risco.
Método: Coorte prospectiva, durante 06 meses. Foram incluídos pacientes com idade maior ou igual a 18 anos, submetidos a cirurgias de
grande porte. Moribundos com cirurgias paliativas e pacientes com insuficiência cardíaca grave foram excluídos. Os pacientes foram alocados
em dois grupos (sobreviventes versus não sobreviventes). Valores de lactato arterial foram coletados nos momentos antes da cirurgia, durante o
procedimento, após a cirurgia e até 06 h de pós-operatório.
Resultados: Foram incluídos 50 pacientes. A idade foi 67,1± 10,0
anos. Estado físico ASA II foram prevalentes 62,2% e não sobreviveram 33,3%. O valor médio de lactato no momento pré-operatório foi
1,6±0,7 mmol/L, no intra-operatório 1,5±0,7 mmol/L, na admissão
da UTI 3,1±1,8 mmol/L e após 6 h de UTI 3,6±2,3 mmol/L. Porém,
quando comparados sobreviventes e não sobreviventes, somente após
6 h de admissão em UTI o lactato dos pacientes não sobreviventes foi
diferente aos sobreviventes (2,8±1,3 mmol/L versus 5,3±3,0 mmol/L
p=0,001), os valores de lactato do pré-operatório, intra-operatório e
admissão na UTI não mostraram diferenças entre sobreviventes e não
sobreviventes.
Conclusão: Lactato em pacientes cirúrgicos determina pior prognóstico somente após 6 h de pós-operatório, os valores no pré, intra e
pós-operatório imediato não ajudam a determinar piores desfechos dos
pacientes cirúrgicos.

AO – 002
A ressuscitação volêmica precoce guiada por saturação
venosa mista de oxigênio melhora o perfil hemodinâmico
e a resposta inflamatória do choque séptico?
André Rosário; Milena Brunialti; Marialice Mendes; Marjorie
Rapozo; Reinaldo Salomão; Guilherme Schettino; Marcelo Park;
Luciano Azevedo
Instituto de Ensino e Pesquisa, Hospital Sírio-Libanês; Laboratório de
Imunologia, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); Disciplina
de Emergências Clínicas, HC-FMUSP.
Objetivos: Avaliar os efeitos da ressuscitação volêmica precoce guiada
por saturação venosa mista de oxigênio (SVO2) na hemodinâmica e na
resposta inflamatória do choque séptico experimental.
Métodos: Dezoito porcos (35-45 kg) anestesiados foram submetidos
à peritonite por inoculação fecal (0,75 g/kg). Após desenvolverem hipotensão, receberam antibióticos (amicacina e metronidazol) e foram

randomizados para dois grupos: grupo controle (n=9), com suporte
hemodinâmico para pressão venosa central entre 8-12mmHg, diurese
acima de 0,5 ml/kg/h e pressão arterial média maior que 65mmHg;
grupo SVO2 (n=9), com os objetivos acima e SVO2 acima de 65%.
As intervenções duraram doze horas e incluíram volume e noradrenalina nos 2 grupos e dobutamina no grupo SVO2. As concentrações de
IL-6 e IL-10 foram mensuradas por ELISA e a produção de espécies
reativas por neutrófilos avaliada por oxidação de diclorofluoresceína.
Apoptose foi mensurada em neutrófilos marcados com anexina e iodeto de propídio e avaliou-se a expressão de CD14 em neutrófilos.
Estes parâmetros foram medidos antes da peritonite, antes da ressuscitação e após 12 horas.
Resultados: O grupo SVO2 apresentou melhor resposta hemodinâmica ao tratamento, incluindo maior débito cardíaco, débito urinário
e menor necessidade de noradrenalina. A sepse induziu aumento significativo nas concentrações de IL-6, sem diferença significante entre os
grupos. Não houve diferença estatística entre os grupos na expressão de
CD14, apoptose e produção de espécies reativas.
Conclusão:Apesar do melhor perfil hemodinâmico do grupo SVO2,
a resposta inflamatória não foi diferente entre as estratégias. Os efeitos
benéficos da ressuscitação precoce podem associar-se a mecanismos diversos da resposta inflamatória.

AO – 003
Morbimortalidade do choque circulatório à admissão e
durante a permanência na UTI
Francisco Albano de Meneses; Denison de Oliveira Couto; Vitor
Nogueira Araújo; Lorena Granja Nunes; Diogo de Brito Sales; Natália
Uchôa de Oliveira; Helder Bezerra; Arnaldo Aires Peixoto Júnior
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Walter
Cantídio da Universidade Federal do Ceará (HUWC-UFC), Fortaleza,
Ceará, Brasil
Objetivos: Rastreamos os pacientes com diagnóstico de choque circulatório [CC] à admissão na UTI ou que o desenvolveram após a internação, comparando-os quanto à morbidade e à mortalidade.
Métodos: Analisamos, retrospectivamente, 628 pacientes admitidos à
UTI do HUWC-UFC, no período 01/dezembro/2005 a 30/abril/2009.
Consideramos como CC [1] PAM < 60 mmHg e [2] uso de drogas vasoconstrictoras. Dividimo-los em dois subgrupos: C1, os admitidos à
UTI com CC, e C2, os que o desenvolveram após a admissão.
Resultados: Do total, 245 pacientes (39%) tiveram CC, 197 (80,4%)
apresentando-o à admissão e 48 (19,6%), após. Houve predomínio das
mulheres tanto em C1[111 pacientes (56,3%)] quanto em C2 [30 pacientes (62,5%)]; a idade média: C1 56,3±18,2 e C2 56,5±19,4 anos,
e o APACHE II médio: C1 22,4± 9,3 e C2 23,5 ± 6,7 pontos, foram
similares. O tempo de permanência média foi 6,7 ± 7,7 para C1, e 12,1
± 10,5 dias para C2; p=0,00015. C2 apresentou um maior número de
disfunções, quer na admissão (3,0±1,03 vs 2,2±1,14, p=0,000071), quer
após (2,02±0,9 vs 0,4±0,8; p<0,0001). Dentre as disfunções apresentadas, a neurológica (47,9 vs 31%; p=0,026), a renal (43,8 vs 14,2%;
p=0,000004) e a respiratória (20,8 vs 4,6%; p=0,00016) foram mais prevalentes em C2. Este subgrupo utilizou mais suporte ventilatório (95,8 vs
67%; p=0,00006) e corticoterapia (29,2 vs 12,2%; p=0,0036). A mortalidade no subgrupo C2 também foi maior (65,2 vs 33%; p=0,00026).
Conclusão: Os pacientes que desenvolveram CC durante a permanência na UTI tiveram maior morbidade, necessidade de suportes e
mortalidade.
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AO – 004
A normalização da SvcO2 não implica na ausência de
hipofluxo
Glauco Westphal; Janaína Feijó; Louise Trindade; Keitiane
Kaefer; Rodrigo Soares; Michele Salfer; Dimitri Possamai; Milton
Caldeira Filho
Universidade da Região de Joinville-UNIVILLE e Hospital Municipal
São José de Joinville, SC
Objetivo: Determinar perfil de oxigenação tecidual em pacientes com
choque circulatório durante a ressuscitação hemodinâmica.
Método: Estudo prospectivo observacional que avaliou saturação venosa central (SvcO2), lactato e gradiente venoso central-arterial de
CO2 (CO2 Gap), antes e durante as 6 primeiras horas da ressuscitação
hemodinâmica. SvcO2 < 70%, CO2 Gap ≥ 6 mmHg e lactato > 2
mmol/l foram considerados sinais de hipofluxo. Utilizou-se o teste do
Qui-quadrado para comparação dos dados.
Resultados: Avaliaram-se 88 combinações de medidas (lactato, CO2 Gap
e SvcO2) em 20 pacientes. Os conjuntos foram divididos em dois grupos:
SvcO2 > 70% e SvcO2 < 70%. Houve grande freqüência de sinais de hipofluxo apesar da SvcO2 maior ou igual 70% (CO2 Gap em 38% e lactato em
57% dos casos). Não houve diferença no número de ocorrências de CO2
Gap maior ou igual a 6 mmHg (SvcO2 maior ou igual a 70%: 22/60; 36%
vs SvcO2 < 70%: 16/28; 57% - p=0,07) e de lactato > 2 mmol/l (SvcO2
>ou= 70%: 17/60; 28% vs SvcO2 < 70%: 5/28; 18% - p=0,29) entre os
grupos. Quinze dos 20 pacientes (75%) tinham SvcO2 > ou = 70% antes de
iniciar a ressuscitação hemodinâmica. Destes, 8 (53,3%) apresentavam CO2
Gap > ou= 6 mmHg e 7 (46,4%) exibiam lactato > 2 mmol/l.
Conclusão: Neste estudo, a incidência de SvcO2 > ou = 70% foi alta,
tanto na admissão quanto na fase de ressuscitação, e está frequentemente associada a sinais de persistência de hipofluxo como CO2 Gap
e lactato elevados.

AO – 005
O tempo de suporte com balão intra aórtico interfere
com a mortalidade?
Mário Lúcio Alves Baptista Filho, Claudio Conceião, Leonel
Moura, Altamiro Ozório, Luis Dallan, Patricia Teixeira da Silva,
Nelson Thomaz
Hospital Bandeirantes – São Paulo – SP.
Objetivo: Analisar se a permanência do balão intra aórtico (BIA) por
mais de três dias em relação a menos de três dias acarretou maiores
complicações.
Método: Trabalho retrospectivo, baseado em banco de dados o EpiInfo
2002. Tivemos entre 07/02 a 10/08; 260 p que necessitaram de suporte
com BIA. Dividimos os p em grupo I que usou o BIA por menos de
3 dias, com 141 p (66%) e grupo II com 72 p (33.8%). Utilizamos o
programa Primer e os métodos Chi-quadrado e o teste t não pareado
para análise estatística.
Resultados: A idade foi igual em ambos os grupos (67.3 Vs 65.5,
P=NS), fração de ejeção menor que 35% pré-inserção do BIA semelhantes (48/92 [34.2%] Vs 28/44 [38.8%], P= NS), o desmame do
BIA foi semelhante (109/32 [77.3%] Vs 64/8 [88.8%], P=.06), o tempo médio de assistência no Grupo I foi de 1,5 dias Vs 9,5 dias no
grupo II, não houve diferença em relação a indicação profilática ou
não (48/93 [34%] Vs 9/63 [12.5%], P=NS), as complicações foram
semelhantes (10/131 [7%] Vs 3/68 [4.2%], P=NS), o uso do introdu-

tor semelhante (95/46 [67.4%] Vs 44/28 [65%], P=NS) e óbito (O)
semelhante (37/104 [26.2%] Vs 20/52 [27.8%], P=NS.)
Conclusão: O tempo maior que três dias de suporte com BIA não
acarreta mais complicações ou mesmo óbito ao procedimento. Portanto, não devemos ter o tempo de suporte como fator determinante para
retirada ou não do BIA e sim a condição clínica do paciente.

Apresentação pôster
PO – 001
Relação do gradiente veno-arterial de CO2 e gradiente
artério-venoso (P(v-a)CO2/C(a-v)O2) não auxilia na
detecção do metabolismo anaeróbico
Janaína Feijó; Louise Trindade; Keitiane Kaefer; Rodrigo Soares;
Michele Salfer; Dimitri Possamai; Milton Caldeira Filho; Glauco
Westphal
Hospital Municipal São José de Joinville (HMSJ), SC, Brasil
Objetivo: Testar a capacidade da relação ΔP(v-a)CO2/C(a-v)O2 em
detectar a presença de metabolismo anaeróbico global definido como
lactato > 2 mmol/l.
Método: Estudo prospectivo em que se avaliou 74 combinações de medidas metabólicas (lactato, gradiente venoso central-arterial/gradiente artério-venoso – P(v-a)CO2/C(a-v)O2) de 20 pacientes com instabilidade
hemodinâmica. Determinou-se o índice de correlação de Pearson, o índice de concordância de kappa, bem como a sensibilidade e a especificidade
do P(v-a)CO2/C(a-v)O2 em identificar lactatemia > 2 mmol/l.
Resultados: Sensibilidade e especificidade da relação P(v-a)CO2/C(av)O2 na predição de hiperlactatemia foram baixas (Sens: 0,55; Esp:
0,30), assim como a correlação (r=-0,39; p=0,29) e a concordância
(kappa=-0,14) entre os parâmetros. A média dos valores de P(v-a)
CO2/C(a-v)O2 que correspondem a medidas normais de lactato foi
semelhante às medidas dos episódios de hiperlactatemia (p=0,56).
Conclusão: No presente estudo a relação. P(v-a)CO2/C(a-v)O2 não
foi capaz de detectar a presença de metabolismo anaeróbico global definido como lactato > 2 mmol/l.

PO – 002
Repercussão terapêutica da variação respiratória da
pressão de pulso (dPp) como dispositivo de segurança
durante a ressuscitação do choque
Glauco Westphal, Janaína Feijó, Louise Trindade, Keitiane Kaefer,
Rodrigo Soares, Michele Salfer, Dimitri Possamai,Glauce Lippi de
Oliveira; Milton Caldeira Filho
Hospital Municipal São José de Joinville, SC, Brasil
Objetivo: Avaliar a repercussão do uso do dPp (variação respiratória da
pressão de pulso) como dispositivo de segurança durante a ressuscitação
do choque.
Método: Estudo prospectivo, duplo-cego e randomizado, envolvendo
pacientes com choque circulatório ventilados mecanicamente. Os indivíduos foram randomizados em dois grupos (PVC e dPp) e monitorados durante as 6 primeiras horas de ressuscitação hemodinâmica. Metas:
SvcO2 mior ou igual a70%, diuresemaior ou igual a 0,5 ml/h, perfusão
capilar<2 segundos e PAM> ou = 65 mmHg. Pacientes foram considerados responsivos (R) quando PVC<15 ou dPp>10%. Avaliou-se a concordância global entre PVC e dPp e a comparação entre os grupos quanto à
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repercussão terapêutica de PVC e dPp com o teste Qui-quadrado.
Resultado: Quanto a identificação de responsividade a volume, dPp e
PVC foram discordantes tanto no grupo dos R (dPp=40; PVC=59 –
p=0,02; kappa=0,13) quanto dos não responsivos (NR), (dPP=101;
PVC=83 – p=0,02; kappa=0,13). O grupo NR, apresentou maior concordância diagnóstica (65%) quando comparados os pacientes R (38%)
– p<0,001. Entre os NR o número de infusões foi alto e não diferiu
entre os grupos (PVC: 14/33 – 42,4%; dPp: 20/62 – 32,2%; p=0,32).
Foram observadas 137 situações de hipofluxo em 20 pacientes (PVC=7
e dPp=13).
Conclusão: PVC e dPp apresentaram baixa concordância na avaliação da responsividade cardiovascular. Neste estudo, PVC e dPP não
influenciaram na decisão terapêutica como dispositivo de segurança
durante a ressuscitação do choque.

PO – 003
Regressão linear versus fórmula prática de cálculo da pressão
arterial sistólica de hipotensão em crianças de 1 a 17 anos
Shieh Huei Hsin, Andrea Maria Cordeiro Ventura; Albert Bousso
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Universitário da
USP - São Paulo - Brasil
Objetivo: comparar valores do P5th da pressão sistólica (PS) a partir
de valores de pressão arterial, demonstrados no Fourth Report on High
Blood Pressure com a fórmula prática proposta pelo Pediatric Advanced Life Support( PALS).
Métodos: valores atualizados do P5th da PS dispostos em regressão linear
e gráfico de Bland-Altman ilustrando diferenças entre métodos. Valores
nulos mostram concordância, valores positivos indicam PS superestimada
pela fórmula, valores negativos indicam PS subestimada pela fórmula.
Resultados: regressão linear apresenta R(Correlação de Pearson) de
0,9934 para meninos (P5th= 66,88 + 1,92 x idade(anos)) e 0,9974
para meninas (P5th = 67,79 + 1,67 x idade(anos)). A diferença média
para a fórmula do PALS é de -0,6 mmHg (intervalo= -11,2 a +3,5) para
meninos e +0,7 mmHg (intervalo= -4,5 a +3,3 ) para meninas. O acerto do PALS com tolerância de 1mmHg foi de 4/17 e 3/17 de meninos
e meninas, respectivamente.
Conclusão: apesar das dúvidas literárias quanto ao diagnóstico de hipotensão em crianças, nosso estudo permite concluir: 1. Confirmada
reta de regressão linear de ótima correlação entre idade e P5th da PS; 2.
Esta reta não é similar para meninos e meninas, devendo ser individualizada; 3. A regra habitualmente usada (70 + 2 x idade) mostra baixa
taxa de acerto, devendo ser questionada.

PO – 004
Avaliação do lactato sérico como marcador prognóstico
em pacientes com sepse e choque séptico
Firmino Haag Ferreira Junior, Edésio Vieira da Silva Filho, Marcos
da Costa Melo Silva, Joelson Ferreira Leite, Oliver Gonzalo
Palenque Garrido, Hiran Rodrigues, Alexandre Borin, Regina
Airoldi Canzi
Hospital Geral de São Matheus – “Dr. Manoel Bifulco” – São Paulo, S. P.
Objetivo: Verificar a utilidade do Lactato como índice de prognóstico
em pacientes com Sepse e Choque Séptico.
Métodos: Estudo prospectivo realizado na unidade de Terapia Intensiva
do Hospital Geral são Matheus, periodo de Junho a Dezembro de 2008;

avaliação clinica e coleta de amostra de Lactato arterial na admissão, 12,
24, 48 e 72 horas relacionado como indice e prognóstico de gravidade.
Resultados: Obtido 51 pacientes nos quais o Lactato arterial apresentou
valores que variaram na admissão de (1,67 á 8,12), 12h (0,98 a 11,2),
24h (0,92 a 13,1), 48h(0,96 a 14,22). Os óbitos durante estudo foram de
6 casos. Com o valor do Lactato acima de 8,78 foi observado mortalidade
de 91,9%. O tempo de internação relacionado com valores de Lactato
variou de 3 a 68 dias. Houve diferença estatisticamente significativa da
média de Lactato em relação mortalidade da UTI e intra hospitalar, tempo de internação, durante a diminuição Lactato arterial.
Conclusão: A diminuição do Lactato arterial proporciona menor tempo
de internação hospitalar e menor Indice de morbidade e mortalidade.

PO – 005
Características e desfechos dos eventos de parada
cardiorrespiratória em unidade de terapia intensiva
Ivan Zyngier; Edgard do Carmo Neto; Marcos Freitas Knibel
Hospital São Lucas, HSL, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Objetivos: Eventos de parada cardiorrespiratória (PCR) são comuns
nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), muitos relacionados à evolução de quadros graves irreversíveis. UTIs dispõem de métodos de monitoramento que tornam os eventos prontamente diagnosticados. Este
trabalho analisa o perfil dos pacientes que sofrem PCR, assim como
desfechos pós-ressuscitação.
Métodos: Realizado estudo observacional longitudinal prospectivo entre 01 de março e 30 junho de 2009, incluindo todos eventos de PCR
em uma UTI privada clinico-cirúrgica com 49 leitos.
Resultados: Analisados 79 pacientes com PCR de um total de 4304
admissões (prevalência de 1,8%;IC:1,4-2,2%), sendo 61% mulheres
(IC: 50-72%), idade média 75 anos (IC:69-89 anos). Os motivos de
internação mais comuns foram infecção (34%), pós-operatório (24%)
e complicações relacionadas a neoplasia (19%). Quanto ao ritmo de parada, 87,3% em assistolia, 7,6% em atividade elétrica sem pulso (6/79),
3,8% em taquicardia ventricular (3/79) e 1,3% em fibrilação ventricular (1/79). Ressuscitação cardiorrespiratória (RCP) não foi realizada em
48% dos casos, cujos preditores independentes foram disfunção orgânica múltipla (DOM) ou insuficiência respiratória aguda por doença
terminal (OR=0,24) e idade (OR=0,96; ponto corte 87 anos - curva
ROC). Dos pacientes estudados, 81% sofreram óbito no momento
do evento, 4/79 (5%) em <24hs. 6/79 (7,6%) pacientes sobreviveram
>24hs, dos quais 3/79 (3,8%) receberam alta hospitalar. A PCR ocorreu como desfecho de DOM em 47% dos pacientes.
Conclusão: PCR na população estudada mostrou forte relação com óbito como evento final de doença grave. Foi frequente a não indicação de
manobras RCP, sobretudo em pacientes com DOM e idade avançada.

PO – 006
Média do lactato à admissão na UTI de pacientes que
evoluiram ao óbito
Paulo Vinicius Gomes de Oliveira; Luis Carlos Carvalho Filho;
Rejane Martins Prestes; Claudio Mendes Silva
Universidade Federal do Piaui - UFPI - Teresina (PI), Brasil – Hospital
Prontomed Adulto
Objetivo: calcular a média do lactato arterial colhido na primeira hora
de internação (LACi) na UTI em pacientes que evoluíram ao óbito e
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estratificar a média nos 3 principais grupos de causas básicas de óbito.
Métodos: estudo de coorte retrospectivo observacional realizado
nos prontuários dos pacientes que evoluíram a óbito entre 01/05/09
e 28/07/09 em Unidade de Terapia Intensiva com 21 leitos em hospital privado terciário de Teresina/PI. Foram coletados dados demográficos, LACi, duração da internação na UTI e causa básica do
óbito.
Resultados: foram incluídos 34 pacientes, sendo 61,8% do sexo feminino, com média de idade de 67,5 ± 30,5 anos. A média de permanência na UTI foi de 5,5 dias. O LACi entre todos os pacientes foi de
2,87mmol/L. Entre os pacientes cuja causa básica do óbito foi choque
séptico (35,3%), o LACi foi de 2,10mmol/L. Naqueles cuja causa foi
choque neurogênico secundário à acidente vascular cerebral hemorrágico (26,5%), o LACi foi de 2,24mmol/L. No choque cardiogênico
secundário à miocardiopatia chagásica ou infarto agudo do miocárdio
(14,7%), o LACi foi de 4,52mmol/L.
Conclusão: o lactato arterial à admissão na UTI está consolidado
como preditor de morbidade e mortalidade na evolução de pacientes
com sepse, trauma ou choque. O ponto de corte para determinar pior
prognóstico varia entre 2,0mmol/L na sepse e 3,2mmol/L em pacientes
cirúrgicos não-cardíacos de alto risco. As médias obtidas neste estudo
estão de acordo com os valores de referência para hiperlactatemia na
literatura médica.

PO – 007
Depressão miocárdica pela vasopressina no choque
distributivo
Mônica Andrade de Carvalho; Murillo Santucci Cesar Assunção;
Antonio Tonete Bafi; Bruno Franco Mazza; Miriam Jackiu
Disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva – Escola Paulista de
Medicina – UNIFESP – São Paulo - Brasil.
Paciente masculino, 22 anos, politraumatizado com TCE grave, admitido na sala de emergência, submetido a intubação orotraqueal
adaptado a ventilação mecânica invasiva para proteção de via aéreas
devido a sangramento de cavidade oral. Evolui com síndrome da
resposta inflamatória grave, com 4 sinais, associado a hipotensão
com necessidade de vasopressor a despeito da ressuscitação adequada com fluidos. Foi afastado choque hemorrágico e obstrutivo
secundário a tamponamento cardíaco ou pneumotórax hipertensivo. Segundo Rangel-Frausto1, esta população com SIRS grave
apresenta alta mortalidade. Após admissão da UTI foi optado pela
monitoração hemodinâmica invasiva precoce com cateter de artéria
pulmonar (COMBO-Edwards®), que mostrou choque com padrão
distributivo. Evoluiu com piora hemodinâmica, aumento do lactato, necessidade de incremento de nora-drenalina (1,3μg/kg/min),
sendo optado por associar vasopressina com dose inicial a 0,03U/
min. Esta associação gerou queda imediata de saturação venosa mista de O2 (SvO2 80-59%) e do índice cardíaco (IC 5,5 – 2,8L/
m2/min), redução da dose de no-radrenalina sem alterar lactato.
Verificou-se a responsividade a fluido que se mos-trou negativa pela
varia de pressão de pulso (8%). A vasopressina foi usada por apenas
3h e suspensa devido a deterioração do fluxo. Após 1h da suspensão, op-tou-se pela associação de dobutamina que elevou o fluxo
com otimização do IC,SvO2 e queda de lactato. Com isto, pode
se perceber que o uso de vasopressina como terapia vasopressora de
resgate pode levar a deterioração da perfusão tecidu-al secundário a
diminuição de fluxo, como descrito na literatura2.

PO – 008
Insuficiencia hepática aguda após administração de
amiodarona parenteral
Cristina Poliselli; Evandilson Ricardo do Amor Divino; Kelly
Cristina lopes
Hospital Unimed de Americana, SP
Paciente, MES, 43a, masc., deu entrada no serviço de emergência
com quadro de taquiarritmia associado a epigastralgia. Ao exame
físico apresentava PA= 90x70mmHg, FC = 153 bpm, ECG com
ritmo de FA de alta frequência. Permaneceu na emergência por
4 horas, recebendo 600 mg de amiodarona endovenosa. Evoluiu
com instabilidade hemodinâmica, sendo transferido para a UTI,
onde apresentou PCR. Foi reanimado e mantido sob ventilação
mecânica, drogas vasoativas e sedação. Exames complementares e
controles, monstraram aumento das escórias nitrogenadas, oligúria
refratária a reposição volêmica, leucocitose com desvio à esquerda
e alterações de enzimas hepáticas. Foi realizado, hemodiálise e coleta de sorologias para hepatite. Diante da persistência das alterações da função hepática, melhora da leucocitose e sem diagnóstico
conclusivo, foi submetido a biopsia hepática cujo laudo foi de:
Hepatite de padrão lobular, colestática; Esteatose microgoticular
moderada; Siderose discreta em células de Kuppfer. Paciente evoluiu para óbito no 5° dia de UTI. A amiodarona é efetiva em muitos casos de arritmias cardíacas, no entanto, está associada com
alta incidência de efeitos colaterais, sendo a insuficiência hepática
aguda a mais rara. É sugerido na literatura que o efeito da hepatotoxicidade é direto e o mecanismo etiopatológico ainda não é
bem conhecido. Como foram descartadas hepatopatias infecciosas
e o resultado da biopsia foi compatível com hepatopatia medicamentosa, inferimos o diagnóstico de insuficiência hepática aguda
fulminante pela amiodarona.

PO – 009
Poderia a mobilização passiva interferir nas condições
hemodinâmica e perfusão tecidual em pacientes
submetidos á ventilação mecânica invasiva?
Fábia Leme Silva; Marta Cristina Pauletti Damasceno; Bruno
José Gonsalvo,Renata Barbosa; Ederlon Alves de Carvalho
Rezende; Alexandre Marini Isola; Solange Guizilini
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo - HSPE-São
Paulo (SP)
Objetivo: Avaliar os efeitos imediatos da mobilização passiva nos parâmetros hemodinâmicos e na perfusão tecidual de pacientes submetidos á ventilação mecânica invasiva.
Métodos: Foram estudados prospectivamente 35 pacientes com média de idade de 74,57 ± 11,31; sedados com ransay de 5 ou 6, intubados ou traqueostomizados, monitorizados com cateter de swan- ganz e
pressão arterial média invasiva. Todos os pacientes foram submetidos
a um protocolo de mobilização passiva com o paciente em decúbito
dorsal elevado a 35 graus. Antes e após a realização do protocolo de
exercícios foram colhidos dados da freqüência cardíaca (FC), pressão
arterial média (PAM), gasometria arterial e venosa para análise da
saturação venosa de oxigênio e lactato.
Resultados: Em relação à FC e PAM não houve mudanças significantes antes e após a mobilização passiva do paciente (p<0,05). Hou-
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ve uma tendência de queda do lactato após movimentação passiva,
mas não significante quando comparados aos valores pré-mobilização
(p=0,14). Não houve mudanças significantes nos valores de saturação
venosa de oxigênio quando comparados aos valores pré e pós-movimentação passiva (p=0,50).
Conclusão: Este estudo demonstrou que a mobilização passiva não
alterou de maneira significante a FC, PAM e perfusão tecidual de
pacientes submetidos á ventilação mecânica invasiva.

PO – 010
Choque refratário em pacientes com nãofuncionamento primário do enxerto hepático
Olival Cirilo Lucena da Fonseca Neto; José Tarcisio Dias da
Silva; Rafael Cavalcanti de Carvalho Lucena; Phelipe Cunha
Bezerra; Claudio Moura Lacerda
Serviço de Cirurgia Geral e Transplante Hepático do Hospital
Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) – UPE.
Objetivos: Demonstrar a dificuldade no manejo do choque em pacientes submetidos a transplante de fígado (TxF) cujo enxerto não
funciona.
Métodos: Estudo retrospectivo entre os pacientes submetidos a TxF
entre agosto de 1999 e janeiro de 2007 no Serviço de Cirurgia Geral e Transplante Hepático do HUOC. Foram incluídos apenas os
pacientes cuja disfunção do enxerto levou ao ReTx ou ao óbito no
pós-operatório imediato.
Resultados: Entre os 167 transplantes hepáticos realizados, apenas 7
pacientes apresentaram não-funcionamento primário (NFP). Todos
eram adultos sendo 5 do sexo masculino. A idade variou de 45 a 61
anos. O MELD encontrava-se entre 16 e 24. Na etiologia da cirrose,
a mais comum foi álcool (5/7). Acidose, coagulopatia e hipotermia
iniciaram no final da cirurgia em cinco casos. Em dois, o inicio foi
após 8 horas do procedimento cirúrgico. O lactato variou de 8 a 15.
Em nenhum caso o ph e o Be foram normais. O Be mínimo foi -24.
A PAM variou de 2 a 6 com noradrenalina venosa contínua acima da
dose máxima. IRA dialítica ocorreu em todos. ReTx ocorreu em 2
casos, desses apenas 1 sobreviveu.
Conclusão: O manejo do choque em pacientes transplantados de
fígado com não-funcionamento primário do enxerto é desafiador e
dependente da substituição precoce do órgão em falência, ou seja, um
novo enxerto hepático.

PO – 011
Tempestade tireoidiana associada a choque
cardiogênico
Tereza Fabíola Léo Fritz, Paola Hoffert Castro Cruz, Marcelo
Vinícius Perreira Veloso, Roberto Sydney de Melo
Hospital Municipal Odilon Behrens, Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brasil
A crise tireotóxica é a exacerbação abrupta do estado hipertireoideo.
O quadro inclui febre, taquicardia, anormalidades neurológicas e
hipertensão, seguidas de hipotensão e choque. O diagnóstico precoce e tratamento agressivo são necessários para evitar o desfecho
fatal. Paciente sexo masculino, 29 anos, etilista, tabagista, portador de hipertireoidismo com interrupção do uso de propranolol e
propiltiouracil há três meses. Procurou o pronto atendimento com

tosse, dispnéia, febre e emagrecimento há um mês. Apresentava
taquicardia, taquipnéia, sudorese. Recebeu oxigenioterapia, propiltiouracil e propranolol. Apresentou hipoglicemia e TSH 0,05
mcUI/ml e T4 livre 5,43ng/dl. Cardiomegalia ao RX. Evoluiu
com insuficiência respiratória e instabilidade hemodinâmica. Foi
intubado, iniciados noradrenalina, dobutamina, hidrocortisona e
lugol. Suspenso propranolol. Ecodopplercardiograma com fração
de ejeção (FEVE) de 18%. Encaminhado ao Centro de Terapia
Intensiva (CTI) onde apresentou fibrilação atrial, revertida após
amiodarona. Permaneceu inconsciente 96 horas após suspensão
da sedação, tetraparético, sem alterações da tomografia de crânio.
No 9º dia de internação (DI) apresentou sepse de foco urinário,
prescrito imipenem. Foi traqueostomizado. No 14º DI repetido
ecodopplercardiograma com FEVE de 57%. Última dosagem de
TSH 0,05 e T4 livre1,6. Alta CTI após 18 dias. Relatamos um
estado grave, evitável por meio de tratamento do hipertireoidismo
que evoluiu com choque cardiogênico. A fibrilação atrial ocorre
em 10 a 20% dos pacientes. Com o tratamento houve melhora
substancial da função cardiovascular. A crise tireotóxica é uma entidade rara, correspondendo a 1% a 2% dos casos de tireotoxicose.
A mortalidade oscila entre 7% a 28%. A associação com choque
cardiogênico piora o prognóstico.

PO – 012
Parada cardiopulmonar prolongada, maior que 45
minutos, pós choque séptico: evolução sem seqüelas
neurológicas
Wellington Luiz Rodriguês Magalhães; Daniela Silva Pais;
Simone Saraiva; Andressa Moulin Morreira de Carvalho; Analice
Soares Magalhães
Hospital São José do Avaí, Itaperuna/RJ
Parada cardiopulmonar (PCR) súbita em crianças é muito menos
comum que a PCR súbita em adultos, em crianças de 1 a 8 anos
a relação compressão ventilação é feita de 5:1 no momento da
ressucitação cardiopulmonar (RCP). JDS, 7 anos, branca, feminino, com diarréia fétida, sem muco ou sangue, com relato de contaminação alimentar, desidratada (++/4+), hipotensa, evoluindo
PCR revertida. No segundo dia na UTI pediátrica, iniciou-se tratamento de choque séptico com volume e aminas vasoativas, IOT/
ventilação mecânica, porém apresentou ainda 4 PCR, também revertidas. No 3º dia a 5ª PCR foi a mais prolongada sendo iniciadas
manobras de compressões torácicas, ventilação e uso de drogas,
presenciou-se um ritmo em assistolia e com fibrilação ventricular,
revertido com desfibrilação e lidocaína, amiodarona até retorno
do ritmo normal e presença de pulsos centrais palpáveis. O tempo
de duração da PCR foi superior a 45 minutos, cronometrado pela
enfermeira chefe da unidade. Cursou com miocardite infecciosa
diagnosticada por ECO na cabeceira do leito e tratada com restrição hídrica, miorinona, captopril e furosemina. Para infecção
fez uso de Meropenem e Vancomicina. Hemocultura negativa,
porém proteína C reativa, hemograma e plaquetas estavam alterados. Após 35 dias UTI houve resolução do quadro sem seqüelas
neurológicas, confirmada pela TC e RNM de crânio. Fator de mal
prognóstico pós PCR é o longo tempo de RCP sem retorno dos
batimentos, quando o tempo de RCP é prolongado, se a criança
voltar é muito provável que ela terá seqüelas neurológicas, fato
esse que não ocorreu no caso descrito.

Rev Bras Ter Intensiva. – Suplemento II - 2009

6

Choque e Monitorização Hemodinâmica

PO – 013
Monitorização hemodinâmica invasiva: relato de
experiência de educação em serviço
Cíntia Maria Souza de Oliveira; Taize Muritiba Carneiro, Iranete
Almeida Suza Silva
Universidade Federal da Bahia – Complexo Hospitalar Universitário
Professor Edgard Santos – Salvador – BA
Objetivo: Objetiva-se descrever a participação e avaliação das enfermeiras no treinamento do CAP.
Métodos: Trata-se de relato de experiência de treinamento realizado
em Hospital Universitário, prestador de serviços aos usuários do
Sistema Único de Saúde, da cidade de Salvador-Ba, desenvolvido
por enfermeiras coordenadora e assistencial da UTI-G, em maio de
2009. A partir do levantamento de perfil e necessidade de capacitação da equipe de enfermagem, de uma Unidade de Tratamento Intensivo Geral (UTI-G) e Unidade Coronariana (UCO), foi construído e implementado um projeto de treinamento em Monitorização
Hemodinâmica Invasiva. Essa monitorização é realizada através de
cateter posicionado na artéria pulmonar (CAP). A enfermeira como
parte integrante da equipe multidisciplinar é uma das profissionais
responsável pela mensuração e interpretação dos dados obtidos e
a falta de seu preparo constitui-se em contra-indicação para o uso
dessa tecnologia.
Resultados: Foram realizadas quatro sessões de 6 horas. De 25 enfermeiras da UTI-G 16 (70%) participaram e de 13 da UCO, 10
(77%). Foi aplicado um questionário fechado, pré e pós sessão com
72,1% e 90,0% de acertos, respectivamente.
Conclusão: Percebeu-se que o treinamento despertou nas participantes reflexões acerca da responsabilidade e competência necessárias para cuidar desses pacientes. Os resultados evidenciaram que
houve aceitação do treinamento pelo grupo, assim como, um excelente aproveitamento teórico.

PO – 014
Efeitos da ressuscitação volêmica precoce guiada por
saturação venosa mista de oxigênio no estresse oxidativo
cardiovascular do choque séptico
André Rosário; Denise Fernandes; Francisco Laurindo; Guilherme
Schettino; Marcelo Park; Luciano Azevedo
Instituto de Ensino e Pesquisa, Hospital Sírio-Libanês; Laboratório
de Biologia Vascular, InCor HC-FMUSP; Disciplina de Emergências
Clínicas, HC-FMUSP.
Objetivos: Os mecanismos associados aos efeitos benéficos da ressuscitação volêmica guiada por saturação venosa de oxigênio (SVO2) na sepse
são parcialmente compreendidos. Este estudo avaliou os efeitos desta estratégia no estresse oxidativo cardiovascular da sepse experimental.
Métodos: Dezoito porcos (35-45 kg) anestesiados foram submetidos a
peritonite por inoculação fecal (0,75 g/kg). Após hipotensão, receberam
antibióticos e foram randomizados para dois grupos: controle (n=9), com
suporte hemodinâmico para pressão venosa central (8-12mmHg), diurese
(acima 0,5ml/kg/h) e pressão arterial média (acima 65mmHg); e SVO2
(n=9), com os objetivos acima e SVO2 maior que 65%. As intervenções duraram doze horas e incluíram ringer lactato e noradrenalina nos
2 grupos e dobutamina no grupo SVO2. A concentração plasmática de
nitrato foi mensurada antes da sepse, antes da ressuscitação e após 6 e 12
horas. A concentração miocárdica de nitrato foi medida após tratamento. A atividade NADPH oxidase miocárdica e vascular e a concentração
miocárdica de glutationa foram mensuradas por cromatografia líquida de
alto desempenho. Imunohistoquímica para nitrotirosina foi realizada em
miocárdio e vasos para avaliar formação de peroxinitrito.
Resultados: O tempo médio para hipotensão foi de 11 horas. A sepse induziu um aumento significativo nas concentrações plasmáticas de nitrato.
Não houve diferença nas concentrações miocárdicas de nitrato e nas atividades NADPH oxidase entre os grupos. A concentração de glutationa e a
expressão de nitrotirosina também foram similares nos dois grupos.
Conclusão: A sepse aumentou as concentrações plasmáticas de nitrato.
A ressuscitação visando otimização da SVO2 não parece causar alterações
significativas no estresse oxidativo cardiovascular do choque séptico.
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Apresentação pôster
PO – 015
Modificação da capacidade funcional em idosos
submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica
Márcio Niemeyer Guimarães; Humberto Villacorta
Hospital Quinta D’Or, Rede D’Or - Rio de Janeiro (RJ), Brasil
Objetivo: Avaliar capacidade funcional (CF) pela Medida de Independência Funcional (MIF) em idosos submetidos à cirugias de revascularização miocárdica (CRVM) antes e pós-procedimento cirúrgico.
Métodos: Foram triados de janeiro-junho 2009, 29 pacientes ≥ 60 anos,
19 submetidos à CRVM e 10 à intervenção coronariana percutânea
(ICP) (controle). Três pacientes do grupo CRVM foram excluídos por
1 óbito e 2 internados. Um paciente foi excluído do controle por recusa
na participação. Os pacientes foram avaliados pela MIF, que avalia a CF
e cognitiva, pontuando entre 1-7 (grau de dependência), variando de
18-126: antes do procedimento (MIF1), na alta (MIF2) e 1 mês pós-alta
(MIF3). Os dados apresentados como média e desvio-padrão.
Resultados: Não houve diferença em relação ao sexo masculino entre
grupos (69% vs 89%; p=0,53), mas o grupo CRVM foi menos idoso
que o controle (70±6 vs 77±10,2 anos; p=0,02). APACHEII no grupo
CRVM foi 14±4, probabilidade de óbito 10,4±8,2% e EuroScore 6±3;
regressão 7,5±6,4%. A MIF1 foi inferior no grupo CRVM em relação
ao controle (120,6±9,4 vs 124,4±1,43; p=0,09). Houve redução da
MIF na alta (MIF2) em comparação ao basal nos dois grupos (CRVM
120,6±9,4 vs 89,56±23,9; p<0,0001 e ICP 124,4±1,43 vs 94,6±23,9;
p=0,004). Entretanto, no controle houve retorno da pontuação para
valores próximos ao basal após 1 mês (MIF3 123,7±2,7; p=0,13), não
ocorrendo no grupo CRVM, onde os valores permaneceram baixos
(MIF3 106,3±23,8; p=0,01).
Conclusão: A CRVM parece acometer a CF do idoso, estendendo-se
em pelo menos até 1 mês pós-alta.

PO – 016
Métodos de controle da frequência das compressões
torácicas durante a RCP
Alexandre Jorge de Andrade Negri, Fátima Elizabeth Fonseca de
Oliveira Negri, José Pedrosa Bezerra Nobre Júnior, Clarissa Barros
Madruga, Breno Amorim Araújo Reis, Ivson Cartaxo Braga,
Jarbas Delmoutiez Ramalho Sampaio Filho, Lívia Carolina Santos
Serviço de Medicina Intensiva, Hospital Universitário Lauro Wanderley –
Universidade Federal da Paraíba - UFPB - João Pessoa (PB), Brasil.
Objetivos: A parada cardíaca representa importante fator de morbimortalidade requerendo rápido e adequado manuseio. A compressão
torácica realizada sob técnica e ritmos adequados é o ponto chave na
ressuscitação cardiopulmonar (RCP). O objetivo principal do presente
estudo é avaliar técnicas de treinamento para otimização da frequência
das compressões torácicas durante a RCP, comparando o controle empírico, ou pelo metrônomo, ou pela música Stayin’alive.
Métodos: Foram utilizados manequim de reanimação e cronômetro e
as séries foram controladas por metrônomo, ou pela música Stayin’alive,
ou empiricamente. Foram realizados cinco dias de treinamento supervisionado. Subsequentemente, foram feitas comparações entre os três
métodos para cada integrante.
Resultados: Quando comparadas às médias de compressões em 2 mi-
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nutos não houve diferença entre os três métodos de controle: metrônomo = 201,30; música = 205,12; e empírico = 202,28. Entretanto,
ocorreu variância maior entre as séries de controle empírico, o que pode
ser observado quando comparada à proporção de compressões adequadas (entre 180-220 compressões em 2 minutos) por grupo: quando
controlados pela música ou pelo metrônomo a proporção de compressões adequadas foi de 86% e 90% respectivamente, enquanto que no
controle empírico foi de apenas 58% (p = 0,0002).
Conclusão: Nessa amostra, a qualidade das compressões controladas por
metrônomo e música foi a mesma. Porém, com o controle empírico, ocorreu uma redução significativa na proporção de compressões adequadas.

PO – 017
Estudo comparativo entre os níveis de pressão arterial
pelo método invasivo versus não invasivo em pacientes
internados em uma unidade de terapia intensiva (dados
preliminares)
Sergio Kiffer Macedo; Lucas Carvalho Dias; Maurício Rodrigues
Lacerda; Rodolfo Paiva Barbosa de Castro; Davi Leite Cordeiro;
Renato Janetti Carrara
Hospital São José do Avaí, Itaperuna-RJ, Brasil
Objetivo: Avaliar a diferença entre valores mensurados da Pressão Arterial Invasiva (PAI) pela Pressão Arterial Não Invasiva (PNI).
Método: Estudo prospectivo e comparativo da pressão por punção arterial para aferição contínua (transdutor de pressão devidamente zerado,
alinhado e com curva no monitor adequada) pelo método não invasivo
(mensuração automática oscilométrica, utilizando as braçadeiras dos monitores) nos membros superiores (MMSS) e inferiores (MMII).
Resultado: Foram incluídos 52 pacientes, com média de idade 54,7anos. Em
relação ao membro superior direito (MSD), 26,5% dos pacientes tiveram
uma diferença (PA invasiva pela não invasiva) maior ou igual a 20mmHg
para PAS (sistólica) (seja para mais ou para menos);14,3% para PAD (diastólica) e 8,7% para PAM (pressão média). Para o MSE, 30,6% dos pacientes
para PAS; 4,1% para PAD e 4,2% para PAM. Para o MIE,40% para PAS;
17,8% para PAD e 17,8% para PAM. Para o MID 47,8% para PAS;8,7%
para PAD e 17,4% para PAM. Não houve relação de predominância positiva
ou negativa quando comparados os dois métodos.
Conclusão: As variações indesejadas da PA podem afetar diretamente
a evolução clínica e o prognóstico dos pacientes. Erros nas medidas
podem levar a condutas desnecessárias ou indesejadas.
Houve diferença entre a PA pelos métodos invasivos e não invasivos,
principalmente na PAS. Os MMII apresentaram a maior diferença, demonstrando não ser confiável a aferição não invasiva. A PAD demonstrada pelos métodos invasivos e não invasivos pouco variaram.

PO – 018
Perfil epidemiológico e qualidade de vida em pacientes
com cardioversor - desfibrilador implantável
Mariana Magalhães Aroni, Lúcia Marinilza Beccaria
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP - São José do
Rio Preto - SP
Objetivo: Identificar o perfil epidemiológico dos pacientes portadores
de CDI e verificar a sua qualidade de vida.
Método: Para o levantamento do perfil epidemiológico o estudo foi
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retrospectivo por meio da análise dos prontuários dos pacientes submetidos ao implante de CDI. Em relação ao segundo objetivo a pesquisa
foi prospectiva, quantitativa, por meio da aplicação de um instrumento
para avaliação da qualidade de vida - Questionário SF-36. Composta
pelos Domínios: Capacidade funcional, Aspectos físicos, Dor, Estado
geral de saúde, Aspectos sociais, Aspectos emocionais e Saúde mental.
Cada domínio é analisado separadamente e recebe uma pontuação de 0
a 100, sendo zero o pior estado de saúde e 100 o melhor.
Resultados: Participaram 50 pacientes, sendo 19 (38%) do sexo feminino e 31 (62%) masculino. A idade média dos pacientes foi de 58,4 anos,
variando de 21 a 75 anos. Quanto ao estado civil identificou-se que 38
(76%) são casados, 5 (10%) solteiros, 3 (6%) divorciados e 4 (8%) viúvos.
O nível da escolaridade predominante foi o ensino fundamental incompleto 23 (46%). A pontuação da avaliação dos pacientes referentes ao SF-36
observa-se apenas dois domínios abaixo do score 50, sendo os domínios
limitações por aspectos físicos e limitações por aspectos emocionais. O domínio aspectos sociais apresenta o maior score, 80,5. Em relação à questão
2, indicou que a maioria dos pacientes relataram que sua saúde está um
pouco melhor comparado a um ano atrás. Observou-se que o domínio Aspectos físicos e aspectos emocionais apresentam as menores médias, sendo
os aspectos mais afetados com médias de 40,5 e 47,3, respectivamente. Os
outros seis domínios obtiveram uma média acima de 50. Correlacionado
com um estudo realizado em jovens com idade inferior a 21 anos, a pesquisa apresentou médias inferiores em todos os domínios, em contra partida
quando comparado a um estudo realizado com pacientes portadores de
insuficiência cardíaca obteve média consideravelmente superior.
Conclusão: O perfil epidemiológico foi idade média de 58,4 anos;
62% sexo masculino, 76% casados, 46% ensino fundamental incompleto. A realização das atividades profissionais ou domésticas decorrentes da saúde física e emocional do paciente e as queixas de cansaço aos
esforços e/ou medo de levar choque foram os problemas predominantes. Os choques interferem em alguns aspectos da qualidade de vida
dessas pessoas com CDI, entretanto, os mesmos se sentem aliviados
e seguros em relação aos benefícios proporcionados pelo aparelho na
manutenção de suas vidas.

PO – 019
Impacto do treinamento na qualidade das compressões
torácicas durante a RCP
Alexandre Jorge de Andrade Negri, Fátima Elizabeth Fonseca de
Oliveira Negri, Amanda Raphaella de Medeiros Lima, Márcia
Tatianna Fernandes Pereira, Lílian Karine Neves da Silva, Valker
da Graça Cruz, João Dias Dornellas Filho, Ciro Leite Mendes
Hospital Universitário Lauro Wanderley – Universidade Federal da
Paraíba – UFPB – João Pessoa (PB), Brasil.
Objetivos: A parada cardíaca representa importante fator de morbimortalidade requerendo rápido e adequado manuseio. A compressão
torácica realizada sob técnica e ritmos adequados é o ponto chave na
ressuscitação cardiopulmonar (RCP). O objetivo principal do presente
estudo é comparar o desempenho dos participantes antes do treinamento inicial e ao final dos cinco dias de treinamento.
Métodos: Foram utilizados manequim de reanimação e cronômetro e as
séries foram controladas por metrônomo, ou pela música Stayin’alive, ou
empiricamente. No primeiro dia as sessões ocorreram sem orientação sobre
técnicas de RCP e em seguida cinco dias de treinamento supervisionado.
Resultados: Nessa amostra houve melhora significativa na média de
compressões realizadas quando comparadas à primeira série (avaliação

antes do treinamento) e à quinta série de compressões (após o treinamento) - 286,0 vs. 210,2 (p < 0,0001). Isoladamente, todos os participantes apresentaram melhora significativa entre as séries pré e póstreinamento. Entre a segunda e a quinta série de compressões (após o
treinamento) houve tendência de melhora na proporção de compressões adequadas (entre 180 e 220 compressões em 2 min), porém a diferença não foi estatisticamente significativa (p > 0,05).
Conclusão: Com o treinamento ocorreu melhora significativa na média
de compressões entre os participantes. Após o treinamento inicial houve
tendência temporal de melhora na qualidade das compressões, porém não
se observou diferença estatística, o que sugere que o tempo de treinamento
em compressões torácicas poderia ser encurtado a uma ou duas sessões.

PO – 020
Ritmos de parada cardio respiratória em óbitos em unidade
de terapia intensiva
Elisson Furtado de Oliveira; Moacyr Barbosa Júnior; Sabrina
Nominato Fernandes; Flaviane Alves Muniz; Carolina Oliveira de
Almeida; Isabella Maise de Andrade Rodrigues Soter; Paula Abreu
Assunção; Fernanda Alves Leão
Hospital Mater Dei. Belo Horizonte - MG.
Objetivos: Analisar os óbitos de um ano (2008) de unidades de terapia intensiva (UTI), avaliando os eventos de parada cárdio respiratória
(PCR). Analisar os ritmos de PCR e a realização de reanimação cardio
pulmonar (RCP).
Métodos: Análise de prontuários de pacientes que evoluíram ao óbito
dentro da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Mater Dei. Estudo
retrospectivo, observacional, não intervencionista.
Resultados: Foram avaliados 134 pacientes, sendo 55% do sexo masculino
e 45% do sexo feminino. Pela faixa etária, 80% tinham mais de 60 anos.
Do total de pacientes, 13% sofreram um evento prévio que necessitassem
de intervenção antes da admissão a UTI. Em relação à RCP, 35% foram
abordados e 65% não foram considerados para tal. Dos ritmos de PCR,
42% não foram relatados em prontuário. Dos 58% restantes, 5% pararam
em fibrilação ventricular, 4% em taquicardia ventricular, 17% em atividade
elétrica sem pulso e 74% em assistolia.
Conclusão: A predominância do ritmo de assistolia foi explicada pelos
pacientes que chegaram ao limite da terapêutica, evoluindo assim para o
óbito. Não foi possível dividir os pacientes por unidade de terapia intensiva
(coronariana, clínico-cirúrgico, neurotrauma, cuidados prolongados). A
PCR é evento importante nas Unidades de Terapia Intensiva. Muitas vezes
é o evento final da vida dos pacientes, mas pode ocorrer precocemente,
requerendo intervenção. É importante o reconhecimento do ritmo para
uma correta abordagem desses pacientes.

PO – 021
Uso do beta bloqueador na insuficiência cardíaca
Elisson Furtado de Oliveira; Moacyr Barbosa Júnior; Fabianno
Zaguetto Campos; Breno Gontijo de Camargos; Juliana Pereira;
Gisella Marreco Chaves; Luciana Bernardino Gomes
Hospital Mater Dei. Belo Horizonte - MG.
Objetivos: Avaliar os pacientes atendidos no Hospital no período de 2007
e 2008 que se encontravam em uso de BB. Estabelecer relação entre uso de
beta bloqueador (BB) e dosagem de peptídeo natriurético cerebral (BNP).
Métodos: Análise de prontuários de pacientes com código internacional de
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doenças (CID) relacionado à insuficiência cardíaca (I 50, I 50.0, I 50.9).
Estudo retrospectivo, observacional, não intervencionista.
Resultados: Foram analisados 500 prontuários, sendo que 95,8% dos
pacientes não tiveram nenhuma dosagem de BNP, não sendo possível a
avaliação da relação entre BNP e BB. Foram 57,2% de atendimentos em
pronto socorro (PS), com 42,8% de pacientes internados. Dos pacientes
atendidos no PS, 18,9% foram internados em Unidade de Terapia Intensiva. Entre os fatores de risco: hipertensão arterial, diabetes e infarto agudo
do miocárdio prévio foram os mais freqüentes. Em relação ao BB, não houve relato em 25,7% dos prontuários, 29,6% não estavam em uso e 28,4%
usavam carvedilol. O percentual de óbitos foi de 5,6.
Conclusão: Não foi possível estabelecer relação entre BB e dosagem de
BNP. Muitos pacientes não estavam em uso de BB e a maioria que usava,
recebia carvedilol. O BB é importante droga no arsenal terapêutico da IC.
O carvedilol tem sido bem utilizado nessses pacientes. Ainda há um grande
número de pacientes que não utilizam essa classe de drogas.

PO – 022
Doença hipertensiva específica da gravidez - casuística de 4
anos num hospital geral do estado do Maranhão
Alexandre Augusto Gomes Alves; Ana Paula Pierre Morais
Hospital geral Tarquínio Lopes Filho, HTLF, São Luís, Maranhão, Brasil
Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo caracterizar o perfil
clínico e epidemiológico das pacientes admitidas na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Geral do Maranhão com diagnóstico de doença
hipertensiva específica da gravidez (DHEG) no período entre Janeiro de
2005 à Junho de 2009.
Métodos: Foi realizado o delineamento observacional descritivo, longitudinal prospectivo, que incluiu todas as pacientes atendidas na referida UTI no
período compreendido entre Janeiro de 2005 à Junho de 2009 no município
de São Luís - Maranhão, a partir da análise dos dados constantes nos prontuários médicos do Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho. Por meio destas
informações foi preenchido um formulário com as informações obtidas contendo dados demográficos, sócio-econômicos e informações clínicas.
Conclusão: Os dados obtidos mostram que 77% das pacientes eram provenientes do interior do estado. A mortalidade foi de 19%, condizente com
os dados de literatura. As complicações mais freqüentes foram: infecção
respiratória (23%) e insuficiência renal aguda (17%). A DHEG ainda é a
principal causa de óbito na gravidez. A ênfase na detecção precoce do risco
materno e a referência imediata para centros de cuidados mais avançados
com internação em UTI, facilitaria o restabelecimento da disfunção orgânica, na expectativa de diminuir a mortalidade materna no nosso estado.

PO – 023
Apresentação inusitada de síndrome coronariana aguda:
cineangiocoronariografia aparentemente normal e placa
ulcerada através do ultrasom intracoronario
Marcelo Nakashima de Melo, Uri Adrian Prync Flato, Dimitry
Siqueira, Vinicius Borges Esteves, Amanda de Sousa Rego
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
Síndrome Coronariana Aguda (SICA) representa a principal causa de morte dentro das doenças cardiovasculares atualmente em
países em desenvolvimento. Seu reconhecimento e tratamento
adequado associam-se com diminuição da morbimortalidade. Re-
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latamos um paciente de 56 anos, sexo masculino com quadro de
dor precordial típica de duração de 15 minutos associado com
sudorese profusa, estável hemodinamicamente, com inversão de
onda T (derivação V1-V5) no eletrocardiograma inicial. Realizado
medidas farmacológicas para SICU com melhora da dor precordial
e normalização das alterações eletrocardiográficas. Enzimas cardíacas seriadas normais nas primeiras 24 horas de internação. Optado por cineangiocoronariografia (CATE) que evidenciou lesão
discreta (24%) na artéria descendente anterior (ADA) através da
análise do QCA (quantitative coronary analysis).Neste momento
retornou á unidade coronariana a após 24 horas apresentou novo
episódio de dor precordial típica associado a supra desnivelamento
de segmento ST (1mm em V1-V5).Encaminhado imediatamente
ao laboratório de hemodinâmica e visualizado ADA com lesão discreta.Optado por realizar Ultrasom Intracoronario (USIC) nesta
artéria e quantificado placa obstrutiva de 52% através da análise
qualitativa associado á placa ulcerada neste segmento.Optado por
tratamento através de angioplastia com Stent. Paciente obteve boa
evolução clinica tendo alta após 6 dias.
Conclusão: A utilização do USIC fornece um corte transversal em 3
dimensões da artéria coronariana possibilitando a visualização de toda
sua circunferência, exata mensuração do diâmetro efetivo do lúmen arterial, espessamento, presença e características de placas ateroscleróticas
e detecção de dissecões e ou ulcerações. A análise da cineangiocoronariografia em alguns casos subestima as lesões coronarianas e ou não
consegue identificar situações especiais como a descrita acima, placa
vulnerável associado à SICA.

PO – 024
Infarto agudo do miocárdio com supra de ST: a realidade
do atendimento público na baixada santista
André Scazufka Ribeiro
Hospital Guilherme Álvaro, Santos, SP, Brasil
Objetivo: Avaliar o atendimento dos pacientes (pts) com infarto agudo
do miocárdio com supra de ST (IAMSST).
Métodos: Estudo retrospectivo dos pts internados com IAMSST no
período de 01 a 07 de 2009, em UTI geral de 17 leitos de hospital
público referência para toda baixada santista, com hemodinâmica apta
para angioplastia primária no período diurno. Analisamos o tratamento
nas primeiras 24 horas de evolução do início da dor.
Resultados: No período de 6 meses foram admitidos somente 11 pts
com IAMSST sendo 8 de parede anterior, 7 do sexo masculino, idade
média de 66 anos, 10 pts encaminhados de outro serviço sendo 3 de
Itanhaém, 2 de São Vicente e 1 de Mongaguá, Praia Grande, Guarujá,
Peruíbe e Santos. O tempo médio de admissão do início da dor foi de
52 horas e apenas um pt recebeu fibrinolítico com 2 h de evolução
no local de origem. AAS e nitrato foram feitos em 6 pts. O único pt
internado diretamente no serviço recebeu estreptoquinase com 2 horas
de evolução.
Conclusão: Observamos um número muito baixo de internações para um serviço de referência visto que, no período de 01 a
05/2009, a baixada santista apresentou 84 internações registradas
como infarto agudo do miocárdio (DATASUS), pouca utilização
de antiagregante plaquetário e o baixíssimo uso de tratamento de
reperfusão. Esforços devem ser realizados pelo poder público e entidades médicas para melhorar a qualidade do atendimento médico
ao pt com IAMSST.
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PO – 025
Ruptura de cordoalhas tendíneas pós trauma em recém
nascido de 24 horas de vida
Daniela Silva Pais, Wellington Luiz Rodriguês Magalhães,
Andressa Moulin Morreira de Carvalho, Bianca Bairral, Fernanda
Cardilo Lima
Hospital São José do Avaí, Itaperuna/RJ
Os casos de traumatismo na faixa etária neonatal estão na grande maioria das vezes relacionados à intercorrências obstétricas na sala de parto, outros são relacionados à maus tratos à criança.Os acidentes são a
principal causa de morte e sequelas na faixa etária de 1 a 19 anos de
idade, sendo raro em crianças menores de 1 ano.Descrição MPOA, 24
horas de vida, feminino, admitida com insuficiência respiratória aguda,
cianose central, gemência, palidez cutâneo mucosa, e sinais de contusão torácica após acidente automobilístico(criança sem equipamento de
proteção); ao exame apresentava tiragem intercostal, choro entrecortado, batimento de asas nasais, expansibilidade pulmonar diminuída em
hemitórax direito, hipertimpanismo à percussão torácica em hemitórax
direito. Realizada drenagem torácica e confirmado pneumotórax, transferida para UTI neonatal, evoluiu com crises convulsiva, após TC de
crânio evidenciou hemorragia sub-aracnóide, a de tórax mostrou pneumotórax à direita; após 5 dias observou sopro sistólico em foco mitral e
o ecocardiograma mostrou ruptura de cordoalhas tendíneas do folheto
anterior mitral, teve várias extubação com insucesso, após 34 dias foi
extubada e colocada em CPAP. No caso acima, criança estava sendo
transportada no colo da tia e o veículo estava parado quando houve
uma colisão não intencional, o recém nascido foi lançado contra o painel do carro. Sabe-se que nos casos de politrauma na criança é sempre
necessário a prevenção através de proteção adequada.

PO – 026
Perfil das grávidas com doença hipertensiva específica
da gestação assistidas na unidade de terapia intensiva do
hospital estadual Tarquínio Lopes Filho, São Luís-MA
Alexandre Augusto Gomes Alves; Silvio Gomes Monteiro; Patrícia
Tourinho da Silva; Jorge Luís Rodrigues Duailibe Filho; Paulo
Cézar Ferraz Dias Filho; Michelle Keiko Nisiyamamoto Molina;
Larissa Cruz Coelho; Bruna Carolina Alves du Ó Pessoa
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Maranhão - FAPEMA, São Luís, Maranhão, Brasil
Objetivo: Verificar o perfil epidemiológico das pacientes com Doença
Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) internadas na UTI do
Hospital Estadual Tarquínio Lopes Filho (Hospital Geral).
Métodos: Estudo descritivo e retrospectivo dos prontuários médicos das
gestantes com DHEG grave internadas na UTI do Hospital Geral, em São
Luís - MA, durante o período de Janeiro de 2006 a Dezembro de 2008.
Resultados: Foram 51 pacientes internadas com DHEG grave, sendo
idade máxima, mínima e a media 44, 15 e 25,8 anos, respectivamente.
A raça prevalente na amostra foi a branca, com 70,6%. Foi encontrado
um predomínio de analfabetas, representando 47,1% dos casos. A condição financeira precária, cuja renda familiar é menor que um salário
mínimo, predomina na amostra, com 74,5%. Nos antecedentes obstétricos, 72,5% das pacientes eram nulíparas. O pré-natal foi realizado
por 11,8% das pacientes. O tempo de internação variou de zero a vinte
e cinco dias, sendo que 11 pacientes (21,6%) foram a óbito (21,6%).

Conclusão: O perfil das gestantes com DHEG observado no trabalho
foi: jovens, brancas, analfabetas, com renda mensal inferior a um salário
mínimo, nulíparas, primigestas e com pré-natal inadequado.

PO – 027
Perfil dos pacientes com síndrome coronariana aguda em
uma UTI coronariana de referência em Barbalha-CE
Thales Aníbal Leite Barros Agostinho; Herbert Lima Mendes;
Thiago Gabriel Freire; Ana Angélica Vieira Diniz
Hospital do Coração do Cariri - HCC – Faculdade de Medicina de
Juazeiro do Norte - FMJ, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil
Objetivos: Delinear o perfil epidemiológico dos pacientes com Síndrome Coronariana Aguda (SCA) em uma UTI Coronariana de referência
regional.
Métodos: Estudo descritivo observacional transversal através de coleta
de dados em prontuários de pacientes com SCA (Infarto Agudo do
Micárdio - com e sem supradesnível do segmento ST - e com Angina
Instável) admitidos no período de Maio a Julho de 2009.
Resultados: Analisados 60 pacientes no período, com idade média de
68,9 anos, sendo 31 (51,66%) do sexo feminino. 26 (43,33%) apresentaram IAM com supradesnivelamento de ST, 23 (38,33%) com IAM
sem supra e 11 (18,33%) apresentaram Angina Instável. Quanto aos
fatores de risco, a maioria apresentou Hipertensão Arterial Sistêmica
(43,37%). 67% realizaram Cateterismo Cardíaco. 32,5% evidenciaram
lesão uniarterial, sendo a Artéria Descendente Anterior a mais acometida (52,5%). Quanto a conduta terapêutica, 45% foram submetidos
à Angioplastia Coronariana, 35% tratamento Conservador e 12,5%
intervenção cirúrgica.
Conclusão: Os resultados encontrados confrontam de maneira equivalente aos encontrados na literatura, exceto pela maior percentagem do
sexo feminino na amostra estudada.

PO – 028
Insuficiência cardíaca aguda de alto débito associada à
deficiência de tiamina: Shoshin Beribéri
Sergio Kiffer Macedo; Thiago Santos Bissoli
Hospital São José do Avaí, Itaperuna-RJ, Brasil
Beribéri é uma doença causada por carência de vitamina B1(tiamina).
Paciente de 15 anos, masculino, admitido com quadro de taquicardia
importante e taquipnéia. Relato familiar de alimentação pobre em cereais
integrais, legumes, verduras e alimentos de origem animal. Ao exame
físico: hipocorado, presença de B3, taquicárdico, normotenso, taquipnéico, eupneico. Exames complementares: ECG: taquicardia sinusal;
RX:cardiomegalia e congestão. Foi implementado: restrição hídrica,
bicarbonato, digital, morfina, furosemida e captopril. Evoluiu com hipotensão refratária à volume, insuficiência renal aguda anúrica e edema
agudo de pulmão. Ecocolordoppler cardíaco: leve derrame pericárdio, insuficiência mitro-aórtica e tricúspide leves, cava congesta, com boa função sistólica e leve disfunção diastólica, grau I. Realizado cateterismo da
artéria pulmonar-cateter de Swan-Ganz. Lactato arterial=12mEq/L (referência<1.8). Amostras de sangue foram colhidas, e em seguida iniciado
a administração de tiamina. Em 12 horas, iniciou a estabilização hemodinâmica. Paciente evoluiu com suspensão da noradrenalina e sedação.
Apresentava-se tetraplégico, e desmame difícil da ventilação mecânica,
apresentava: polineuropatia do paciente crítico. Lactato: 6mEq/L. Eco:
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aumento das 4 cavidades com moderada disfunção sistólica global biventricular, moderada hipocinesia difusa, leve espessamento valvar mitroaórtico, presença de discreto derrame pericárdico, insuficiência mitral e
aórtica leves. Foi realizado outro Eco: as 4 cavidades encontrava-se no
tamanho normal, leve hipocinesia difusa de VE e leve disfunção sistólica global, lactato: 1.6. Após 56 dias de internação, teve alta da UTI.
Chamou atenção foi o hábito alimentar e os dados clínicos obtidos. A
dosagem de tiamina concluiu o diagnóstico. O conhecimento e cuidado
adequado pela equipe são fundamentais para evitar, quando possível, o
desfecho da evolução natural dessa doença.

PO – 029
“Torsade de Pointes” no contexto clínico da síndrome do
QT longo adquirido
Alice Rodrigues de Sá Borner; Lilian Vieira Carestiato; Luis Felipe
de Camillis dos Santos
Clínica São Vicente (CSV), Rio de Janeiro (RJ), Brasil.
A Síndrome do QT longo adquirida é uma alteração na repolarização
miocárdica caracterizada por intervalo QT prolongado e relacionada à
taquicardia ventricular polimórfica “torsade de pointes” (TdP). Pode ser
ocasionada por efeito adverso a certos medicamentos, distúrbios metabólicos ou bradiarritmias. P.C.L, 79 anos, portadora de HAS, cardiopatia
isquêmica, DM tipo II, hipotireoidismo e história pregressa de fibrilação atrial persistente, utilizando sotalol dentre outras medicações. No
dia 21/05/09, foi internada com palpitação e lipotímia de início súbito,
referia que 48h antes havia iniciado levofloxacino para infecção urinária.
Ao exame físico: PA: 80X50 mmHg. Laboratório: Mg2++ = 1,4 mEq/L
e marcadores de necrose miocárdica negativos. ECO: normal. ECG: TdP.
Foi administrado sulfato de magnésio 2g IV em bolus e, posteriormente, mantido em infusão contínua até 20 g/dia associado ao implante de
marcapasso provisório. Levofloxacino e sotalol foram suspensos e substituídos por ceftriaxona e metoprolol. Nas primeiras 24 horas, apresentou
vários episódios de taquicardia ventricular e um episódio sustentado de
fibrilação ventricular (FV) revertido com xilocaína em bolus. Evolução
clínica satisfatória, recebendo alta da unidade cardio-intensiva 9 dias após
sua internação. ECG na alta: intervalo QT estável (0,4s) e extrassístoles
ventriculares. Substituição por metoprolol e medicações prévias mantidas. Portanto, TdP apesar de ser considerada uma arritmia incomum,
deve ser lembrada quando prescrevem-se medicamentos que prolongam
o intervalo QT como quinolonas e sotalol, os quais associados a fatores
de risco como sexo feminino, cardiopatias, hipomagnesemia aumentam
sua prevalência e conseqüentemente eleva-se o risco de morte súbita, pois
facilmente essa arritmia evolui para FV.

PO – 030
Diagnóstico de enfermagem para pacientes em pósoperatório de cirurgia cardíaca
Joselice Almeida Góis
ICNB - Instituto de Cardiologia do Nordeste da Bahia. Feira de Santana
- Bahia
Objetivo: Este estudo foi desenvolvido em uma UTI cardiológica do
ICNB em Feira de Santana, no ano de 2088/2009. Teve como objetivo
identificar as necessidades humanas básicas afetadas de pacientes em
pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca; bem como o diagnóstico
de enfermagem segundo a taxonomia da NANDA.
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Métodos: Trata-se de um estudo qualitativo, bibliográfico e descritivo. As informações foram coletadas através da anamnese, exame físico,
análise de prontuário e associação com as alterações apresentadas pelos
pacientes em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca.
Resultados: Os resultados revelados neste estudo nos permitiram concluir que os diagnósticos de enfermagem específicos para os pacientes
em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca foram: risco para infecção, risco para alteração na temperatura, débito cardíaco diminuído,
dor torácica e lombar, integridade da apele prejudicada, mobilidade
física diminuída.
Conclusão: Evidenciou-se nesse estudo a importância da identificação dos diagnósticos de enfermagem no pós-operatório de cirurgia
cardíaca, para que se possa planejar uma assistência de enfermagem
focada nas necessidades afetadas desses pacientes; propiciando assim a
otimização da assistência e a recuperação desses indivíduos submetidos
à cirurgia cardíaca.

PO – 031
Tromboendarterectomia no tromboembolismo pulmonar
crônico
Michelle Rodrigues Gonçalves, Fernanda da Rosa Lazzoli, Aurinivea
Cuerci Cazzoto, José Norberto Freitas, André Scazufka Ribeiro
Disciplina de Terapia Intensiva, Faculdade de Medicina, Centro
Universitário Lusíada – UNILUS, Santos, SP.
Tromboembolismo pulmonar crônico (TEPC) caracteriza-se pela presença de trombo intrarterial após três meses do episódio embólico inicial. Atualmente considerada uma das causas principais de hipertensão
pulmonar (HP). Na ausência de intervenção cirúrgica adquire grande
morbidade e letalidade. A angiografia pulmonar (AP) define o diagnóstico e opção terapêutica. Demonstrar a tromboendarterectomia de artéria
pulmonar (TAP) como principal alternativa para melhorar a sobrevida
dos pacientes que apresentavam resposta insatisfatória ao tratamento
conservador. Relatamos o caso de paciente do sexo feminino, 33 anos,
negra, obesa, apresentando diagnóstico de TEPC após história de seis
meses de dispnéia intensa e incapacitante. Eletrocardiograma com padrão
S1Q3T3. Ecocardiagrama evidencia importante hipocinesia do ventrículo direito (VD), movimentação anômala do septo interventricular, imagem sugestiva de trombo intracavitário e hipertensão arterial pulmonar
severa. O diagnostico de TEPC foi confirmado por AP, que demonstrou
falha de enchimento em lobo superior de pulmão direito, ausência de enchimento a partir do tronco distal de artéria pulmonar esquerda. O tratamento clínico com heparinização foi insatisfatório, sendo então realizada
TAP esquerda evoluindo com importante melhora clínica, da função do
VD e diminuição da HP. O tratamento padrão-ouro permanece a TAP,
com resultados superiores ao tratamento clínico.

PO – 032
Múltiplas isquemias associado ao uso de cocaína
Thais Maria de Almeida Queiroz; Adriana Tiengo; Claudiney
Cheli Lotufo;Cleber Eduardo Henrique;Sônia Murad
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira; Limeira, SP
A cocaína é uma droga de ampla distribuição, com aumento em seu consumo apartir da década de 80. São bem conhecidos seus efeitos cardiovasculares nocivos tanto em seu consumo crônico ou overdose, devido a seu
potente efeito vasoconstrictor secundário a liberação de catecolaminas
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bem como por sua inibição da recaptação de noradrenalina. Descrevemos
o caso de um paciente jovem, masculino com múltiplos eventos isquêmicos relacionado ao uso abusivo de cocaína, admitido na emergência com
histórico que ter sido encontrado caído em via público, após intenso uso
de cocaína. No momento do exame encontrava-se em glasgow 15, sem
déficit motor, taquipneico, hemodinamicamente estável e referindo dor
abdominal importante em fossa ilíaca direita. Durante a avaliação inicial
evoluiu com instabilidade hemodinâmica, taquiarritmia sendo encaminhado ao Centro cirúrgico onde foi evidenciado presença de necrose de
ceco e lesão hepática em lobo direito sugestiva de isquemia. Submetido a
ileotiflectomia sendo encaminhado a Unidade de Terapia Intensiva. Durante a internação evoluiu com piora progressiva do quadro realizado
exames complementares sendo diagnosticado isquemia cerebral, renal,
pulmonar e rabdomiólise. Recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva
vinte dias após com melhora clínica significativa.

PO – 033
Fatores de risco em pacientes submetidos ao cateterismo
cardíaco em uma UTI do interior Bahia
Kátia Santana Freitas; Fernando Gomes da Silva
Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC e Instituto de Cardiologia do
Nordeste da Bahia
Objetivo: identificar a prevalência dos fatores de risco cardiovascular

em indivíduos adultos que foram submetidos ao cateterismo cardíaco.
Método: trata-se de um estudo transversal. A coleta de dados foi realizada no período de novembro a dezembro de 2008, no Instituto de
Cardiologia do Nordeste da Bahia, em Feira de Santana (BA). Foram
avaliados 82 prontuários de pacientes submetidos ao exame de cateterismo cardíaco no Instituto de cardiologia em caráter de emergência e
foram posteriormente encaminhados a UTI. O instrumento para coleta de dados foi elaborado com base na ficha de admissão e histórico
de enfermagem.
Resultados: A amostra era predominantemente composta por pessoas
do sexo masculino, estavam na faixa etária acima de 45 anos, tinham
cursado o ensino fundamental, eram casados, católicos, aposentados
e procedentes do município de Feira de Santana. Quanto aos fatores
de risco modificáveis, verificou-se que 69,5% dos pacientes referiram
ser sedentários, 62,2% negaram fazer uso de bebida alcoólica excessiva
e 35,4% já foram tabagistas. Dentre as comorbidades, a Hipertensão
arterial sistêmica (HAS) estava presente em 73,1% dos pacientes e a
Diabetes Mellitus 23,1% deles possuíam. A investigação dos antecedentes familiares revelou que 47,5% dos pacientes possuíam familiares
portadores de HAS.
Conclusão: o conhecimento dos fatores de risco mais freqüentes, obtido neste estudo, pode incentivar profissionais de saúde e clientes para
a adoção de políticas apropriadas de prevenção e promoção a saúde,
assim como esclarece aos indivíduos e a comunidade a importância do
controle dos fatores de risco e a sua relação com a qualidade de vida.
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Apresentação oral
AO – 006
Potenciais interações medicamentosas em pacientes de
unidades de terapia intensiva: um estudo multicêntrico
Adriano Max Moreira Reis; Rhanna Emanuela Fontenele Lima
de Carvalho; Leila Márcia Pereira de Faria; Regina Célia de
Oliveira, Karine de Oliveira Santana Zago; Milena Ferreira
Cavelagna; Adriano Gomes da Silva; Silvia Helena De Bortoli
Cassiani
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo, EERP-USP, Ribeirão Preto,São Paulo, Brasil.
Objetivo: investigar e analisar a ocorrência de potenciais interações
medicamentosas (PIM) em prescrições de pacientes de unidades de
terapia intensiva (UTI).
Método: estudo transversal, retrospectivo realizado em UTI de sete
hospitais brasileiros. Foram analisadas as prescrições de 24 e 120
horas de internação dos pacientes internados nas UTIs investigadas. As PIMs foram identificadas empregando o software Drug Reax
(Thomsom Micromedex).
Resultados: Dos 1124 pacientes do estudo 70,6% (793) apresentaram PIMs nas primeiras de 24 horas de internação 72,5%(815)
nas 120 horas pós internação. Destes 630 (56%) eram do sexo
masculino. A média de idade dos pacientes foi 52,5anos. Em relação à classificação das PIMs verificou-se que nas prescrições de
24 horas 946 (41.1%) eram do tipo farmacocinético e em 120 horas 1037(39.6%). As interações graves corresponderam a 36,5% e
35,2% das PIMs identificadas respectivamente em 24 e 120 horas.
As interações graves mais freqüentes foram fentanil+midazolam,
ácido acetilsalicílico+heparina, captopril+cloreto de potássio,
clopidogrel+enoxaparina, amiodarona+fentanil e clopidrogrel +
omeprazol. As estratégias de manejo das PIMs mais freqüentes foram ajuste de dose e monitorização de sinais e sintomas.
Conclusão: No contexto da terapia intensiva a polifarmacoterapia, aumenta o risco de ocorrência de interações medicamentosas
podendo resultar em eventos adversos. A alta prevalência de PIMs
nas UTIs investigadas alerta para a importância da identificação e
monitorização das interações medicamentosas. A prescrição baseada
em evidências, a educação continuada da equipe de saúde em farmacoterapia, a prescrição eletrônica integrada com sistemas de decisão
clínica são medidas efetivas para monitorar as interações e aumentar
a segurança do paciente.

AO – 007
Interações medicamentosas em pacientes graves com
SIDA internados na unidade de terapia intensiva
André M Japiassú; Daíza S M F de Lima; Graziele Viana;
Lusiele Guaraldo; Emersom C Mesquita; Denise M Medeiros;
Hugo C Castro-Faria-Neto; Fernando A Bozza
Laboratório de Investigação em Medicina Intensiva e Serviço de
Farmácia, IPEC-FIOCRUZ; Faculdade de Medicina, Universidade
Estácio de Sá, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Objetivos: Registrar e classificar as interações medicamentosas de
prescrições de pacientes graves com SIDA internados na UTI; identificar as interações entre classes terapêuticas mais frequentemente

envolvidas.
Métodos: Incluiu-se pacientes com SIDA em UTI especializada
com insuficiência respiratória aguda, de fevereiro a outubro/2008.
Foi realizada análise de uma prescrição a cada semana de permanência, com registro dos fármacos usados. Interações medicamentosas
foram detectadas nas bases de dados Micromedex e Drugs.com. As
interações foram ainda classificadas quanto à gravidade (graves e
moderadas) e quanto aos mecanismos (farmacocinéticos e farmacodinâmicos). A prevalência das classes terapêuticas (antimicrobianos,
anticonvulsivantes, sedativos, antiretrovirais, anticoagulantes, etc)
mais envolvidas também foi avaliada.
Resultados: Vinte pacientes foram incluídos: idade média 40,5
anos, predomínio masculino (70%), SAPS II 58,2 pontos, tempo de
UTI médio 24,9 dias e letalidade 75%. Em média, cada prescrição
tinha 9,8 medicamentos e 6,2 interações moderadas a graves. Foram
detectadas 425 interações: moderadas (84%) ou graves (16%). Antimicrobianos foram implicados na maioria das interações, seguidos
por sedativos, antiretrovirais e anticonvulsivantes. Mecanismos farmacocinéticos foram envolvidos em 50% e farmacodinâmicas em
33%; mecanismos desconhecidos por falta de dados na literatura em
17%. Cerca de 50% das interações poderiam ser evitadas com alerta
e troca de medicamentos quando se analisa alternativas possíveis no
contexto clínico.
Conclusão: Interações medicamentosas são freqüentes em pacientes
com SIDA e insuficiência respiratória aguda internados em UTI.
Cerca de 16% das interações são graves, sendo os antimicrobianos
mais implicados. A interação entre UTI e Farmácia deve se estreitar
para evitar danos aos pacientes.

AO – 008
Avaliação do impacto da implementação do time de
resposta rápida
Isabela Novais Medeiros; Ana Carolina C. C. Fonseca; Tullio
Leirias Xavier; Clayton Barbiéri de Carvalho
Hospital Brasília, Brasília, DF, Brasil
Objetivo: Pacientes apresentam sinais e sintomas clínicos de piora hemodinâmica horas antes de uma parada cardiorrespiratória
(PCR). O Instituto de Melhoria de Saúde recomendou que hospitais implementassem um Time de Resposta Rápida (TRR) para
identificar precocemente pacientes potencialmente instáveis. Este
trabalho avalia o impacto da implementação do TRR sobre o número de PCRs na enfermaria em um hospital privado em Brasília/DF.
Métodos: Estudo retrospectivo analisando 50 fichas do TRR de
outubro/2008 a junho/2009. O desfecho primário foi número de
PCRs nas enfermarias.
Resultados: Dentre os itens selecionados como critério para acionamento do TRR, o mais prevalente foi saturação de O2< 90%
(34%), seguido da PA<90mmHg (32%), FC<45 ou >130 (30%),
FR<8 ou >30 (22%), rebaixamento de consciência (16%), convulsão (4%), diurese<50ml/4h (4%), temperatura<35ºC ou >39ºC
(2%). Dezessete pacientes apresentaram mais de um critério de chamada (32,69%). A média de PCRs antes do TRR era de 2,5/mês,
caindo para 0,36/mês após TRR (p<0,001).
Conclusão: Nesse estudo o TRR foi capaz de reduzir o número de
PCRs nas enfermarias, mostrando que a identificação de doentes
potencialmente instáveis e o acionamento do TRR, pode significar
um marco nos cuidados de pacientes internados.
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AO – 009
Intubação orotraqueal: avaliação do conhecimento médico
e das práticas clinicas adotadas em unidades de terapia
intensiva
Caroline Setsuko Yamanaka; Aécio Flávio Teixeira de Góis; Paulo
César Bastos Vieira; Flavia Ribeiro Machado
Disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva, Disciplina de Medicina
de Urgência e Disciplina de Pneumologia da Universidade Federal de São
Paulo – UNIFESP – São Paulo (SP), Brasil
Objetivos: Esse estudo visa avaliar o conhecimento médico sobre técnicas
de intubação e identificar as práticas mais realizadas.
Métodos: Estudo prospectivo, em duas fases, envolvendo três UTIs de um
hospital universitário: Anestesiologia (ANEST), Pneumologia (PNEUMO) e Pronto Socorro (PS). Utilizou-se questionário contendo questões
sobre IOT. Posteriormente, as intubações nessas UTIs foram registradas.
Para análise estatística usou-se EPI-INFO. Resultados foram considerados
significativos se p<0,05.
Resultados: Foram obtidos 85 questionários (90,42% dos médicos).
ANEST teve maior média de idade (p=0,0013), com 43,5% sendo intensivistas. Foi referido uso da associação hipnótico e opióide (97,6%) e
pré oxigenação (91,8%), mas apenas 44,6% referiram utilização de coxim
suboccipital, sem diferença entre UTIs. Na ANEST, referiu-se maior uso
de BNM (p=0,000) e maior cuidado com estômago cheio (p=0,002). O
conhecimento sobre sequência rápida foi restrito (nota média – 2,20±0,89,
com p=0,661 entre UTIs). A manobra de Sellick mostrou-se conhecida
(97,6%), mas 72% usam-na inapropriadamente. Na segunda fase, registraram-se 81 IOTS. Utilizou-se pré oxigenação em 58,7% (p=0,718), coxim suboccipital em 50,0% (p=0,215) e ambu-máscara antes da primeira
tentativa em 66,7% (p=0,913). Bloqueador neuromuscular foi usado em
54,8%, 11,8% e 33,3% (p=0,011) e a manobra de Sellick em 51,6%,
17,6% e 63,3% (p=0,009), respectivamente na ANEST, PNEUMO e PS.
A liberação da manobra ocorreu de forma incorreta em 82,1% (p=0,337).
Conclusão: O conhecimento médico sobre IOT em terapia intensiva
não é satisfatório, mesmo entre profissionais qualificados para tal procedimento. As práticas clínicas mostraram-se diferentes das identificadas nos
questionários, sendo possível perceber grande variabilidade individual na
prática em IOT.

AO – 010
Fatores relacionados e evolução dos pacientes que
necessitam de reintubação na UTI
Claudio Conceição, Mário lúcio Alves Baptista Filho, Carlos Nemes,
Petrônio Generoso, José de Lima, Erica Souza, Carlos Cunha,
Annibal Barros
Hospital Bandeirantes – São Paulo – SP.
Objetivo: Analisar os fatores e evolução dos pacientes que necessitam de
reintubação na UTI.
Métodos: Entre 04/05 a 04/09; tivemos 6578 pacientes (p) internados na
UTI. Analisamos os casos de reintubação em 2630 p (39%) que necessitaram de ventilação mecânica.
Resultados: Tivemos 237 (9%) casos de reintubação. Dividimos em grupo
R e grupo NR. Os p do grupo R foram mais idosos (69.3 Vs 65.3, P=.02),
apresentaram mais agitação psicomotora (23/214 [9.7%] Vs 53/2340
[2.2%], P.0001), mais doença pulmonar obstrutiva crônica (30/206
[12.7%] Vs 180/2211 [7.5%], P=.004), mais mais uso de bloqueador neu-

ro muscular (46/191(19.4%] Vs 108/2280 [4.5%]; P.0001), mais insuficiência renal aguda (IRA) (66/170 [28%] Vs 208/2185 [8.7%]; P.0001),
mais diagnóstico de insuficiência cardíaca (34/203 [14.3%] Vs 164/2227
[7%], P.0001), infecção secundária (64/173 [27%] Vs 103/2282 [4.3%],
P=.00001) e óbito (O) (124/112 [52.5%] Vs 544/1830 [23%], P=.0001).
O APACHE II foi semelhante (17.3 Vs 17.2, P=NS).
Conclusão: Os pacientes que necessitaram de reintubação apresentaram
maior grau de complicações, que são associadas a maior gravidade dos p
que necessitam de reintubação. E apresentam maior mortalidade por conta
destas complicações. O APACHE II dos p foi semelhante, mostrando que
o grau de gravidade na internação não é fator preditivo de reintubação.

AO – 011
Validação de quatro escores prognósticos em pacientes com
câncer internados em 28 UTIs brasileiras
Márcio Soares; Ulisses Silva; Gilberto Friedman; Felipe Dal Pizzol;
Patricia Mello; Fernando Bozza; Ederlon Rezende; Jorge Salluh
Brazilian Research in Intensive Care Network - BRICNet, Brazil – Instituto
Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, Brasil.
Objetivo: Avaliar os desempenhos dos escores Simplified Acute Physiology
Scores (SAPS) II e 3, Mortality Probability Models (MPM) III e do Cancer
Mortality Model (CMM) em pacientes com câncer internados em unidades de terapia intensiva (UTI).
Métodos: Estudo prospectivo de coorte realizado em 28 UTIs em um período de dois meses. A discriminação foi avaliada pela área abaixo da curva
ROC (AROC) e a calibração, através do teste goodness-of-fit. A taxa de
letalidade padronizada (TLP) também foi calculada.
Resultados: Foram estudados 717 pacientes (tumores sólidos=93%; hematológicos=7%; idade=61,2±15,4 anos). As principais razões para a internação na UTI foram pós-operatórios de grandes cirurgias (57%), sepse
(15%) e insuficiência respiratória (10%). As letalidades na UTI e no hospital foram 21% e 30%. Os escores SAPS II e SAPS 3 foram 32±17 e
49±20 pontos, respectivamente. A discrminação foi melhor para o SAPS
II e SAPS 3 [AROC=0,84 (intervalo de confiança (IC) 95%, 0,81-0,87)] e
pior para o MPM-III [0.71(0.67-0.75)]. A calibração foi satisfatória apenas
para o escore SAPS 3 na sua versão customizada para América Latina (AL)
e para o CMM. TLP foi apropriada apenas para o SAPS 3 AL (TLP=1,02
(0,87-1,19); o CMM superestimou enquanto que o SAPS 2 e MPM-III
subestimaram a letalidade.
Conclusão: O SAPS 3 AL apresentou o melhor desempenho em pacientes
com câncer internados em UTI. Entretanto, nenhum escore de prognóstico deve ser utilizado em decisões relacionadas ao tratamento de um paciente. Apoio: INCA; CNPq

AO – 012
Avaliação do prognóstico na UTI em relação ao lactato
versus proteína C- reativa (PCR) nos pacientes com
quadro de sepse e de choque séptico
Firmino Haag Ferreira Junior, Edésio Vieira da Silva Filho, Marcos
da Costa Melo Silva, Joelson Ferreira Leite, Oliver Gonzalo Palenque
Garrido, Hiran Rodrigues, Alexandre Borin, Regina Airoldi Canzi
Hospital Geral São Mateus – “Dr. Manoel Bifulco” – São Paulo – S. P.
Objetivo: Avaliar Lactato arterial e PCR como índice de prognóstico em
paciente com quadro de Sepse e Choque Séptico em Terapia Intensiva.
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Métodos: Estudo prospectivo, realizado no período de junho a
dezembro de 2008, comparando níveis de Lactato arterial e PCR
sérica como marcadores de prognóstico em pacientes com quadro
de Sepse e Choque Séptico, avaliando a dosagem laboratorial na admissão, 12, 24 e 48 horas. Foi utilizado como parâmetros o Apache
II, a evolução clínica e a mortalidade.
Resultados: Avaliados 51 pacientes. O Lactato arterial apresentou
valores que variaram na admissão de (1,67 á 8,12mmol\l); nas 12
horas (0,98 a 11,2 mmol\l); 24 horas (0,92 a 13,1 mmol\l), 48
horas (0,96 a 14,22 mmol\l). Houve 6 casos de óbito durante o
estudo e o tempo de internação relacionado com valores de Lactato
variou de 3 a 68 dias. Foi obtido 51resultados de PCR que apresentaram valores que variaram na admissão de (2,99 á 8,12 mg\l), 12
horas (1,98 a 18,6 mg\l). Houve diferença estatística 24 horas (3,96
a 13,1 mg\l), 48 horas (4,96 a 14,22 mg\l). Houveram 6 óbitos.
Após 72 horas, com a elevação do Lactato, observou-se aumento da
morbidade e mortalidade. No segundo grupo avaliado, PCR não
apresentou relação direta com valor de morbidade e mortalidade,
bem como no prognóstico.
Conclusão: O Lactato arterial apresenta relação diretamente proporcional com o prognóstico dos pacientes com Sepse e Choque Séptico.
A diminuição ou normalização do Lactato esteve relacionado com a
maior probabilidade de sobrevivência desses pacientes. A PCR sérica
não foi relacionada com a gravidade e tempo de internação.

AO – 013
Fatores precoces de risco para reinternações na UTI
André M Japiassú; Carlos Roberto N Gondim; Michel S
Cukier; Gustavo F Almeida; Marcia B Freitas; André Salgado;
Gustavo F Nobre; Marcelo Kalichsztein
Casa de Saúde São José, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Objetivos: Prever reinternação na UTI, analisando dados de pacientes nas primeiras 24 horas após admissão.
Métodos: A primeira internação de pacientes de janeiro a maio de
2009 em UTI geral foi analisada. Considerou-se reinternação na
mesma permanência hospitalar ou retorno ao hospital até 3 meses.
Pacientes que faleceram na 1ª admissão foram excluídos. Demografia, causas de admissão, gravidade (SAPS II e SOFA), comorbidades
(índice de Charlson), uso de assistência ventilatória, índice de massa
corporal, permanência na UTI por mais de 3 dias foram analisadas
através de regressão logística de acordo com desfecho reinternação.
Resultados: 570 pacientes foram incluídos (33 óbitos excluídos). O
grupo de reinternação foi 59 pacientes, e 510 não reinternados. O
tempo entre admissão índice e reinternação foi 20,7 dias (18 foram
readmitidos com menos de 3 dias) e 10 faleceram. Os pacientes reinternados apresentaram as seguintes diferenças em relação ao grupo
controle: maior idade (72,4 vs 65,7 anos, p<0,01); admitidos por
insuficiência respiratória e/ou sepse (33 vs 13%, p<0,01); admissão
clínica (50 vs 31%, p<0,05); maior SAPS II (28,3 vs 24,0 pontos,
p<0,01) e Charlson (2,0 vs 1,3 pontos, p<0,01); e permaneceram
mais que 3 dias na UTI na 1ª admissão (40 vs 22%, p<0,01). Após
regressão logística, idade, índice de Charlson, admissão por causas
respiratórias ou sepse e permanência > 3 dias foram independentemente associados às reinternações na UTI.
Conclusão: Idade, comorbidades e admissão por insuficiência respiratória ou sepse, e tempo UTI > 3 dias estão precocemente associados a maior risco de reinternações.
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AO – 014
Acuracia do SAPS 3 em uma UTI geral na cidade de São
Paulo
Paulo Martins, Rodrigo Santos, Glauco Santos, Paulo César
Ribeiro, Guilherme Schettino
Hospital Sirio Libanes, São Paulo, SP, Brasil
Objetivo: Validar o SAPS 3 em uma população de 443 pacientes admitidos consecutivamente em uma UTI clinico-cirurgica de hospital
privado na cidade de São Paulo.
Método: Foram avaliadas a discriminação e a calibração do modelo
pelo calculo da área sob a curva (ROC) e pelo teste goodness-of-fit, respectivamente. A probabilidade de morte hospitalar foi calculada através
das equações global, da América do Sul, da América do Norte e da
Europa Ocidental do estudo original.
Resultados: A mortalidade hospitalar observada foi de 14%. Houve
boa discriminação em todas as equações testadas com área da curva
ROC de 0,81; 0,81; 0,83 e 0,84 respectivamente para a equação global,
América do Sul, América do Norte e Europa Ocidental. O modelo
apresentou boa calibração para todas as equações testadas nos percentis
de menor e maior gravidade, isto é, abaixo de 20% e acima de 70%. Porém, entre os percentis 30% e 60%, a equação da Europa Ocidental foi
melhor preditora de morte (teste goodness-of-fit de 13,24; p=0,03).
Conclusão: Os resultados mostraram boa discriminação para todas as
equações testadas. A calibração apresentou melhor desempenho com a
equação da Europa Ocidental.

AO – 015
Aplicação do prioritization model [society of critical care
medicine] à admissão na unidade de terapia intensiva de
um hospital universitário
Francisco Albano de Meneses; Denison de Oliveira Couto; Vitor
Nogueira Araújo; Jessica Goulart Pereira; Maurício Bezerra Sales;
Robério Cunto Xavier; Levi Costa Machado; Arnaldo Aires Peixoto Jr
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Walter Cantídio da
Universidade Federal do Ceará (HUWC-UFC), Fortaleza, Ceará, Brasil
Objetivos: Avaliar um modelo de níveis de prioridade para admissão
de pacientes à unidade de terapia intensiva (UTI) em um hospital universitário.
Métodos: Análise retrospectiva de pacientes admitidos à UTI do
HUWC-UFC entre 01/dezembro/2005 e 30/abril/2009. Os níveis de
prioridade foram baseados no modelo da Society of Critical Care Medicine (1999). Pacientes com prioridade-1 [P1] e prioridade 2 [P2] são
aqueles que mais se beneficiam de suporte e monitorização intensivos,
enquanto os com prioridade-3 [P3] têm benefícios limitados, e os com
prioridade-4 [P4] não se beneficiam.
Resultados: Do total, 137 (22,7%) pacientes eram P1, 148 (24,5%)
P2, 316 (52,3%) Prioridade-3 P3, e apenas 3 (0,5%) P4. De acordo com o escore APACHE II e a mortalidade prevista, verificou-se
uma menor gravidade entre os pacientes considerados P1/P2, quando
comparados aos P3 (17,3±9,7 vs. 22,2±8,3 pontos, p<0,001) e (28,4
vs. 43,9%, p<0,001). No grupo P1/P2, 66,3% dos pacientes desenvolveram duas ou mais disfunções, enquanto no P3, chegou a 81,3%
(p=0,000008). O grupo de pacientes P3 desenvolveu mais disfunção respiratória (71,2 vs. 60,7%, p=0,008), renal (38,6 vs. 25,6%,
p=0,0009), hepática (18,0 vs. 11,9%, p=0,04) e hematológica (26,9
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vs. 15,4%, p=0,0009). Apesar da maior mortalidade de P3, em relação a P1/P2, esta diferença não teve significância estatística (40,4 vs.
33,0%, p=0,07).
Conclusão: Os pacientes internados em nosso hospital são portadores
de doenças crônicas, justificando um maior percentual de admissões à
UTI com P3. Apesar da maior gravidade destes, quando comparados
com pacientes considerados P1/P2, houve apenas uma tendência, não
significativa, de maior mortalidade.

Apresentação pôster
PO – 034
Características e prognóstico de pacientes com câncer
internados em 28 unidades de terapia intensiva
Márcio Soares; Pedro Caruso; Eliézer Silva; José M Teles; Suzana
Lobo; André Torelly; Marcos Knibel; Jorge Salluh
Brazilian Research in Intensive Care Network - BRICNet, Brasil –
Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Objetivo: Avaliar as características e o prognóstico de pacientes com
câncer internados em unidades de terapia intensiva (UTI) brasileiras.
Métodos: Estudo multicêntrico prospectivo de coorte realizado em
28 UTI em um período de dois meses. Foram excluídas reinternações,
internações <24h e pacientes em remissão completa. Análise multivariada foi utilizada para identificar preditores independentes de óbito
hospitalar.
Resultados: De um total de 5385 internações, 1157 (21,5%) foram
de pacientes com câncer dos quais 717 (tumores sólidos=93%; hematológicos=7%) preencheram os critérios de elegibilidade e foam
estudados. As principais razões para a internação na UTI foram pósoperatórios de grandes cirurgias (57%), sepse (15%) e insuficiência respiratória (10%). As letalidades na UTI e no hospital foram
21% e 30%, respectivamente e foram maiores em pacientes clínicos
(44% e 58%) e de cirurgia de urgência (23% e 37%), do que nos
de cirurgias eletivas (6% e 11%) (P<0.001). Ajustando para outras
covariáveis, incluindo o grupo de neoplasia e o tipo de internação,
os preditores de óbito foram a duração da internação hospitalar antes da UTI (dias) [razões de chances (RC)=1,18 (intervalo de confiança 95%, 1,01-1,37)], escore SOFA (pontos) [RC=1,25 (1,171,34)], performance status 3-4 [RC=3,40(2,19-5,26)], ventilação
mecânica [RC=2,42 (1,51-3,87)] e recidiva ou progressão do câncer
[RC=2,42(1,51-3,87)].
Conclusão: Um em cada cinco pacientes internados em UTIs brasileiras tem câncer. Este estudo descreve resultados animadores acerca do
prognóstico destes pacientes e reforça que a letalidade em curto prazo é
mais dependente da gravidade da doença aguda do que de características relacionadas à neoplasia. Apoio: CNPq e INCA.

PO – 035
Síndrome de hiperestimulação ovariana- relato de 2 casos
Christian Naurath; Cassio Sertorio; Maria Cecilia Erthal; Gloria
Martins; Juan Carlos Rosso Verdeal
Hospital Barrador, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Síndrome de Hiperestimulação Ovariana corresponde a aumento
ovariano secundário a múltiplos cistos ovarianos e saída de líquidos do espaço intravascular, com hemoconcentração, acúmulo de

líquidos no terceiro espaço, podendo complicar nos casos mais severos- grau III, com insuficiência respiratória, choque, insuficiência renal e fenômenos embólicos. Tem sido evento recentemente
mais observado devido a tratamento de infertilidade. Relatamos o
caso de 2 pacientes admitidas no CTI do Hospital Barrador, hígidas, após tratamento de estimulação ovarina, com ascite, derrame
pleural, hipovolemia, distúrbios hidro-eletrolíticos, necessitando de
toracocentese e culdocentese de repetição. Em um dos casos houve hemoperitônio, choque, uso de hemoderivados e necessidade
de aminas vasoativas, e insuficiência respiratória com necessidade
de ventilação mecânica. Em nenhum dos casos houve fenômenos
tromboembólicos ou necessidade de hemodiálise, sendo a insuficiência renal manejada com reposição volêmica e de colóides. No caso
de menor gravidade a concepção foi bem sucedida. Ambos os casos
tiveram resolução em cerca de 2 semanas, com alta hospitalar sem
repercussões orgânicas. Cuidados com volemia, correção de distúrbios hidroeletrolíticos, culdocentese e toracocentese geralmente são
suficientes para o manejo dos pacientes graves. Os casos severos de
hiperestimulação parecem piorar o desfecho da gravidez, podendo
ser prevenido através de acompanhamento com ultrassom. O desejo
dos casais de alcançar a gravidez com menor número de ciclos, pode
tornar esta condição a cada dia mais freqüente.

PO – 036
Validação dos escores MPM-III e SAPS 3 no início do
procedimento dialítico em pacientes com lesão renal aguda
Elizabeth Maccariello; Márcio Soares; Carla Valente; Lina
Nogueira; Helio Bonomo Jr; José E Machado; Márcia Ismael;
Eduardo Rocha
Nephro Consultoria em Doenças Renais – Rede D´Or de Hospitais
Objetivo: Avaliar os desempenhos dos escores Simplified Acute Physiology Score (SAPS) 3 e Mortality Probability Models (MPM) III no
início do procedimento dialítico em pacientes com lesão renal aguda
(LRA) internados em unidades de terapia intensiva (UTI).
Métodos: Estudo prospectivo de coorte realizado em 11 UTIs de
três hospitais terciários em um período de 17 meses. Foram excluídas reinternações e internações <24h. Os escores foram aplicados conforme recomendado. A discriminação foi avaliada pela
área abaixo da curva ROC (AROC) e a calibração, através do teste
goodness-of-fit. A taxa de letalidade padronizada (TLP) também
foi calculada.
Resultados: Foram estudados 244 pacientes (diálise continua=84%;
idade=61,2±15,4 anos). As principais razões para LRA foram isquemia/choque (75%), sepse (74%) e nefrotoxinas. As letalidades na
UTI e no hospital foram 63% e 68%. O escore SAPS 3 foi 70±13
pontos. A discriminação foi melhor para o SAPS 3 [AROC=0,82 (intervalo de confiança (IC) 95%, 0,76-0,88)] do que para o MPM-III
[0.73(0.66-0.80)]. A calibração foi satisfatória apenas para o escore
SAPS 3, principalmente a sua versão customizada para América Latina (AL). TLP foi apropriada apenas para o SAPS 3 AL (TLP=1,04
(0,92-1,18); enquanto que o MPM-III subestimou a letalidade hospitalar. Na análise multivariada, o escores SAPS 3 e o numero de dias
de internação na UTI até a o início da diálise foram os preditores
independentes de óbito.
Conclusão: O SAPS 3 no início o procedimento dialítico parece ser
um instrumento promissor para caracterizar e estratificar pacientes com
LRA termos de gravidade de doença aguda em estudos clínicos.
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PO – 037
Análise dos preditores de óbito em unidades
neurointensivas do Rio de Janeiro
Cássia Righy Shinotsuka; Ricardo Turon; Ricardo gago; André
Miguel Japiassú; Fernando Augusto Bozza
Hospital Copa D’Or - Rio de Janeiro, RJ Hospital de Clínicas de Niterói
- Niterói, Rio de Janeiro CTI e Laboratório de Investigação em Medicina
Intensiva, Instituto Evandro Chagas, FIOCRUZ - Rio de Janeiro, RJ
Objetivos: Avaliar os preditores de óbito em 2 unidades neurointensivas do Estado do Rio de Janeiro.
Métodos: Análise retrospectiva de banco de dados alimentado prospectivamente. Foram incluídos todos os pacientes neurocríticos com
tempo de permanência > 48h internados nas unidades neurointensivas
de 2 hospitais terciários entre abril/2006 e maio/2009.
Resultados: Foram incluidos na análise 432 pacientes consecutivos, sendo 229 (53%) do gênero masculino com idade média de 62,14 ± 19,93
anos, A média do APACHE II foi de 12,62 ± 7,07 e do Glasgow 12,5 ±
3,48. A letalidade durante a internação na terapia intensiva foi de 12%
e o tempo médio de internação no CTI de 8,6 ± 9,16 dias. Trinta e
quatro pacientes (7,87%) apresentaram sepse à admissão e 88 pacientes (20,37%), durante a internação. 134 pacientes (31%) necessitaram
de VM com um tempo médio de utilização de 10,86 ± 10,52 dias. Na
análise univariada, idade, APACHE II, Glasgow, sepse à admissão e durante a internação e diagnóstico de AVE hemorrágico estavam associados
a óbito. Na análise multivariada, APACHE II e sepse na admissão foram
fatores de risco independente para óbito no CTI e óbito hospitalar.
Conclusão: Nesta coorte de pacientes neurocríticos, gravidade do paciente avaliados pelo APACHE II e sepse à admissão estiveram associados a óbito no CTI e hospitalar.

PO – 038
Acurácia da avaliação subjetiva da elevação da cabeceira
do leito na unidade de terapia intensiva do hospital das
clínicas da faculdade de medicina de Ribeirão Preto-USP
Rodrigo Martins Brandão; Gil Cezar Alkmim Teixeira; Edson Antonio
Nicolini; Jaciara M. Viana; Renata Frateschi de Andrade; Adriana Assis
Miranda; Anibal Basile Filho; Maria Auxiliadora Martins
Divisão de Terapia Intensiva do Departamento de Cirurgia e Anatomia da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Objetivo: A pneumonia hospitalar ocorre com maior freqüência em
pacientes submetidos à ventilação mecânica (PAV) sendo a principal
topografia infecciosa no CTI-HCFMRPUSP. A utilização de um check-list para implementar as medidas necessárias para a prevenção de
PAV tem sido utilizada em UTI’s de todo o mundo. Um dos itens deste
check-list é a elevação da cabeceira do leito a 30-45º, porém realizar
esta angulação visualmente torna-se uma tarefa difícil. Nosso objetivo foi avaliar a acurácia das observações dos profissionais em relação
à angulação da cabeceira dos leitos, sem o auxílio de um instrumento
padronizado de medida.
Métodos: Diversos profissionais relacionados à área de saúde dentre
eles: médicos residentes (44), médicos contratados (11), enfermeiros
(13), auxiliares/técnicos de enfermagem (14), e fisioterapeutas (05),
estimaram a colocação da cabeceira do leito sem ajuda de um instrumento de angulação, sendo os resultados comparados com o valor real
demonstrado por uma régua acoplada ao leito confeccionada por um
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profissional da instituição. A analise estatística foi realizada pelo programa SAS versão 09, (procedimento Proc Freq), utilizando como instrumento de avaliação uma tabela de freqüência, onde foi visualizada a
colocação correta da cabeceira (≥30º),ou incorreta (<30º).
Resultados: Os resultados demonstraram que a colocação incorreta da
cabeceira foi feita em 55,17%, em oposição a 44,83% que colocaram a
cabeceira do leito ≥30º.
Conclusão: Conclui-se deste estudo, a necessidade de verificar diariamente as angulações das cabeceiras dos leitos dos pacientes internados
em UTI, e para que essa medida seja efetiva e segura, deve-se atentar
para a necessidade de colocação de um instrumento de medida desta
angulação conforme realizado em nosso serviço.

PO – 039
Avaliação da capacidade funcional após alta da unidade
de terapia intensiva
Patricia de Oliveira Simões; Eliana Bernadete Caser; Aline
Rodrigues Siqueira
Unidade de Terapia Intensiva, Centro Integrado de Atenção à Saúde CIAS Unimed, Vitória, ES, Brasil
Objetivo: Avaliar a Capacidade funcional (CF) dos pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Métodos: Foi realizado um estudo prospectivo e observacional entre
outubro 2007 a maio 2008 em uma UTI clínico-cirúrgica. Foram
incluídos pacientes maiores de 18 anos e internados por um período
acima de 72 horas. Foram entrevistados pacientes cooperativos ou familiares, utilizando-se o Índice de Barthel, que avalia atividades de vida
diária e independência funcional. A escala foi aplicada na admissão na
UTI e 7, 90 e 180 dias após a alta hospitalar através de telefonema.
Resultados: Dos 322 pacientes admitidos, 135 foram incluídos no estudo. A média de idade foi 66 + 22 anos, sendo 55,6% do sexo masculino com média de permanência na UTI 17±17 dias. A taxa de mortalidade observada e esperada na UTI foram respectivamente 14,2% e
19,3%, com APACHE II 18 + 6. Dos pacientes, 46 sobreviveram até
180 dias após alta hospitalar. As médias da CF avaliadas pelo Índice
de Barthel na admissão, 7, 90 e 180 dias após a alta hospitalar foram
respectivamente 84, 71, 78 e 79 pontos (admissão e 180 dias p=0,021).
Observou-se que existiu relação linear negativa e significativa (p<0,05)
entre CF na admissão, aos 7, 90 e 180 dias com APACHE II e idade.
Quanto maior a idade e APACHE II, pior a CP.
Conclusão: A CF dos pacientes diminuiu significativamente após admissão (p=0,001), porém em 90 e 180 dias após a alta hospitalar houve
uma melhora, mas não um retorno para níveis pré admissionais.

PO – 040
Estudo epidemiológico de pacientes avaliados dois meses
após a alta da unidade de terapia intensiva
Amaury Cézar Jorge; Jaquilene Barreto da Costa; Silvana T.
Duarte; Sheila Taba; Erica Osaku; Suely Mariko Ogasawara;
Claudia Felicetti; Daniela Prochnow Gund
Hospital Universitário do Oeste do Paraná, HUOP, Cascavel, PR, Brasil.
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes avaliados no
ambulatório interdisciplinar de seguimento em terapia intensiva.
Método: Estudo transversal prospectivo realizado no período de setembro de 2008 a maio de 2009, com os pacientes atendidos no ambulatório
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de terapia intensiva de um hospital escola. Os dados foram coletados por
meio de fichas de avaliação dos pacientes. Foram analisados dados demográficos, clínicos, tempo de permanência e o desfecho - alta/óbito.
Resultados: Foram admitidos no período de 10 meses 286 pacientes
na UTI, destes, 90 foram avaliados no ambulatório. 62,2% do sexo
masculino, com média de idade de 42,8 anos (14-80 ±18,2 anos).
47,8% das admissões ocorreram para tratamento clínico; 40% trauma
e 12,2% tratamento de condições neurológicas. O tempo médio de
permanência na UTI foi de 9,5 dias (±8,31), variando de 1 a 37 dias.
A mortalidade nesse período foi de 24,5%. A maioria dos pacientes
admitidos (60%) já apresentava doenças prévias, e 57,8% tiveram algum tipo de complicação durante a internação na UTI. A incidência de
ventilação mecânica foi de 87,8%, média de 6,5 dias (1-32 ±7,4 dias).
Destes, 73,3% foram submetidos à traqueostomia. Observou-se que
após a alta hospitalar 57,8% apresentaram algum tipo de seqüela, tendo
necessidade de reinternação (24,4%). Do total de pacientes atendidos,
15,6% foram encaminhados para serviços de referência.
Conclusão: Os dados levantados poderão subsidiar estudos futuros,
visto que há pouca literatura brasileira sobre o perfil epidemiológico de
pacientes avaliados após a alta de UTIs, bem como, poderão aprimorar
a atuação do próprio serviço.

PO – 041
Admissões em unidade de terapia intensiva de um
hospital sem unidade de emergências: discordância entre
oferta de recursos e resultados
Vitor Nogueira Araújo; Denison de Oliveira Couto; Marcela
Montenegro Braga Barreto; Natália Monteiro Campos; Raphael
Silva Rodrigues; João Paulo Aquino Lima; Arnaldo Aires Peixoto
Júnior; Francisco Albano de Meneses
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Walter Cantídio da
Universidade Federal do Ceará (HUWC-UFC), Fortaleza, Ceará, Brasil
Objetivos: Buscamos comparar a gravidade e o prognóstico dos pacientes procedentes das enfermarias do HUWC, um hospital sem unidade de
emergências [UE], com aqueles transferidos de UEs de outros hospitais.
Métodos: Análise retrospectiva de 605 pacientes admitidos à UTI entre 01/
dezembro/2005 e 30/abril/2009, procedentes das enfermarias do HUWCUFC, subgrupo [Pi], ou oriundos de UEs externas, subgrupo [Pe]. Caracterizamo-los quanto aos aspectos demográficos, à gravidade (APACHE II e
disfunções orgânicas) e ao desfecho (permanência e mortalidade).
Resultados: A maioria dos pacientes estudados pertencia ao subgrupo
Pi (80,8%) e era portadora de problemas clínicos (81,6%). Não houve diferença quanto à média de idade (54,1±19,2 vs. 52,3±22,0 anos,
p=0,40) ou percentual do gênero feminino (55% vs. 56%, p=0,92) entre
os subgrupos Pi e Pe. A gravidade, aferida pelo escore APACHE II e mortalidade prevista foram maiores no subgrupo Pi (20,5±9,5 vs. 17,7±8,4
pontos, p=0,004) e (37,9 vs. 32,8%, p=0,04). Não houve diferença, com
significância estatística, quanto à incidência de Disfunção de Múltiplos
Órgãos durante o internamento na UTI entre Pi e Pe (15,9 vs. 10,3%,
p=0,167), assim como também quanto à demanda de suportes ventilatório, dialítico, necesssidade de drogas vasoativas ou inotrópicas (p>0,05).
Entretanto, a média do tempo de permanência foi maior entre os Pe
(6,7±7,5 vs. 9,7±9,0 dias, p=0,0004), enquanto a mortalidade foi maior
nos Pi (39,2 vs. 27,7%, p=0,048), ambas com significância estatística.
Conclusão: A inexistência de uma UE predispôs à recepção de pacientes com maior morbidade e maior mortalidade na UTI, a despeito da
oferta de suportes e monitorização intensivas.

PO – 042
Indicadores de qualidade da assistência de enfermagem
na unidade de terapia intensiva
Katia de Miranda Avena; Flávia Milholo Olivieri; Sydney Agareno
de Souza Filho; Daiane de Assis Azevedo; Vânia Lúcia de Sales
Pedreira; Jaqueline Moraes Maia de Oliveira
Hospital Unimed, Lauro de Freitas, Bahia, Brasil
Objetivo: Descrever a qualidade do cuidado de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) através da implantação de indicadores.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo realizado em UTI de hospital privado com capacidade para 10 leitos. Foi construído um instrumento eletrônico para sistematizar a coleta de dados dos indicadores de
qualidade do cuidado de enfermagem na UTI. O instrumento proposto dispõe de informações sobre perda de sonda nasogástrica (SNG) e
nasoenteral (SNE), extubação acidental, úlcera por pressão (UP) e nível
de complexidade assistencial, adaptado do instrumento de Fugulin. A
implantação ocorreu em Julho/2008, após o treinamento dos enfermeiros intensivistas. A coleta de dados acontece diariamente.
Resultados: Foram coletadas informações sobre 595 pacientes admitidos no período de Março/2008 a Junho/2009. A incidência de perda de
SNG e SNE foi de 4%; a de extubação acidental foi de 1,2%; e a de UP
foi de 9%. Considerando o nível de complexidade assistencial, 56%
dos pacientes foram classificados como cuidados intensivos; 20% como
cuidados semi-intensivos; 15% como alta dependência; e apenas 9%
como cuidados intermediários e mínimos. O tempo de permanência
na UTI foi de 06 dias e a mortalidade foi de 10%.
Conclusão: Os indicadores são elementos fundamentais na definição
de parâmetros assistenciais; na identificação do escopo de ação e das
necessidades dos serviços; e na definição de critérios de avaliação, além
de assegurar a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem.

PO – 043
Modelo demanda-controle e síndrome de Burnout em
intensivistas de Salvador, Bahia, Brasil
José Mário Meira Teles; Dalton de Souza Barros; Márcia Oliveira
Staffa Tironi; Edson Silva Marques Filho; Marcelo Santos Teles;
Mônica Bastos T. Almeida; Ygor Gomes Souza; Carlito Lopes
Nascimento Sobrinho
Hospital da Bahia - HBA, Salvador, Bahia; Hospital Santa Izabel - HSI,
Salvador, Bahia; Departamento de Saúde, Universidade Estadual de
Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia, Brasil
Objetivo: Investigar a associação entre aspectos psicossocias do trabalho
(JCQ) e a Síndrome de Esgotamento Profissional (Síndrome de Burnout)
Métodos: Estudo de corte transversal investigou uma população de 333
Médicos Intensivistas de Salvador, Bahia. Foi aplicado um questionário
individual auto-aplicável que avaliou os aspectos psicossociais do trabalho, utilizando o Job Content Questionnaire e a Síndrome de Burnout
nos médicos, aplicando o Inventário de Burnout de Maslach (MBI).
Resultados: Constatou-se elevada sobrecarga de trabalho, trabalho em
regime de plantão. Níveis elevados de exaustão emocional, despersonalização e ineficácia foram encontrados em respectivamente, 47,5%,
24,6% e 28,3% dos médicos estudados. A prevalência da Síndrome de
Burnout foi de 63,3%, considerando o nível alto em pelo menos uma
dimensão do MBI e de 7,4%, considerando o nível alto nas três dimensões do MBI. Médicos com trabalho de alta exigência (alta demanda e
baixo controle) apresentaram 10,2 vezes mais Burnout que aqueles com
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trabalho de baixa exigência (baixa demanda e alto controle).
Conclusão: Os resultados apontaram associação aspectos psicossocias do trabalho e a Síndrome de Esgotamento Profissional (Síndrome de Burnout).

PO – 044
Prevalência da síndrome de Burnout em médicos
plantonistas de UTI, Salvador, Bahia, Brasil
José Mário Meira Teles; Dalton de Souza Barros; Márcia Oliveira
Staffa Tironi; Edson Silva Marques Filho; Alessandro Almeida;
Almir Bitencourt; Flávia Serra Neves; Carlito Lopes Nascimento
Sobrinho
Hospital da Bahia - HBA, Salvador, Bahia; Hospital Santa Izabel - HSI,
Salvador, Bahia; Departamento de Saúde, Universidade Estadual de
Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia, Brasil
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi descrever a prevalência da Síndrome de Burnout e as condições de trabalho de médicos plantonistas
de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
Método: Estudo de corte transversal, avaliando os médicos que trabalham em UTI adulto de Salvador-BA. Os dados foram coletados através de questionário auto-aplicável contendo quatro partes: as questões
referentes às características sócio-demográficas, condições de trabalho,
hábitos de vida e o Maslach Burnout Inventory (MBI).
Resultados: Foram avaliados 297 médicos intensivistas, sendo 71,7%
homens. A média de idade e de tempo de formado foi, respectivamente, 34,2 ± 6,9 anos e 10,0 ± 6,7 anos. Níveis elevados de exaustão emocional, despersonalização e ineficácia foram encontrados em respectivamente, 47,5%, 24,6% e 28,3%. A prevalência da Síndrome de Burnout, considerada como nível elevado em pelo menos uma dimensão,
foi de 63,3%. Esta prevalência foi mais elevada entre os médicos mais
jovens e com maior carga horária de trabalho semanal.
Conclusão: A prevalência de Síndrome de Burnout foi elevada entre os
médicos avaliados, sendo mais freqüente nos plantonistas mais jovens e
com elevada carga de trabalho.

PO – 045
Ambulatório multidisciplinar de seguimento em terapia
intensiva: experiência de um hospital escola de Cascavel,
Paraná
Fabiana Baldini S. Fuck; Jaquilene Barreto da Costa; Silvana T.
Duarte; Sheila Taba; Suely Mariko Ogasawara; Claudia Felicetti;
Cláudia Rejane Costa; Péricles A. D. Duarte
Hospital Universitário do Oeste do Paraná, HUOP, Cascavel, PR, Brasil
Sabe-se que pacientes egressos de Unidades de Terapia Intensiva – UTI
apresentam alterações físicas e psicológicas após a alta devido aos cuidados
intensivos, as condições clínicas, os fatores associados aos procedimentos
invasivos e dolorosos, sentimentos de impotência e perda de controle, bem
como a ameaça iminente de morte geram impacto negativo no paciente.
Em função disto, em 2008 foi implantada uma equipe multidisciplinar no
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, composta por médico, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista e assistente social
para o Ambulatório em Terapia Intensiva - que funciona como um projeto
de extensão e abrange todos os pacientes que permaneceram internados na
UTI. Após dois meses da alta hospitalar é realizado contato telefônico para
agendamento da avaliação, sendo os atendimentos semanais e individuali-

zados. Além da entrevista clínica são utilizados instrumentos padronizados
como a Escala de HADS - The Hospital Anxiety and Depression Scale,
que identifica sintomas de ansiedade e depressão; a IES – Impact of Event
Scale, para medir sintomas de stress pós-traumático; um instrumento de
memória, para avaliar as recordações dos pacientes na UTI; formulários de
disfagia; Índice de Massa Corpórea - IMC; Escala de Borg, Espirometria e
Formulário Sócio-econômico. No período de 18 meses, foram atendidos
176 pacientes e todos apresentaram alguma alteração, destes, 40% necessitaram de encaminhamento para serviços de reabilitação. Percebeu-se a
importância do acompanhamento do paciente após a alta a fim de detectar
e tratar precocemente as conseqüências físicas e psicológicas com intuito de
garantir uma adequada qualidade de vida.

PO – 046
Utilização da escala de percepção de coerção em
situações de cuidados intensivos – dados preliminares
Eliana de Andrade Trotta; Michel Georges El Halal; Fernanda Cristina
Scarpa; José Roberto Goldim; Paulo Roberto Antonacci Carvalho
UTI Pediátrica e Núcleo Interinstitucional de Bioética do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil.
Objetivo: Avaliar a percepção de coerção dos profissionais de saúde durante
o processo de limitação terapêutica e decisão de não-ressuscitação (DNR)
em pacientes terminais de uma UTI Pediátrica de hospital terciário.
Métodos: Estudo transversal, com aplicação da Escala de Voz em todos
os cuidadores que participaram da assistência de pacientes terminais
com limitação terapêutica e DNR. Foi utilizada a Escala de Voz derivada da McArthur Perceived Coercion Scale, aplicada até 24 horas
após o desfecho do caso. A escala tem uma variação de escore de zero
(nenhuma coerção) a 4 (máxima coerção).
Resultados: Na avaliação preliminar, foram analisados 35 escalas, derivadas de 3 situações de terminalidade com limitação terapêutica e
DNR. Desses, 60% dos respondentes eram médicos, 22,8% eram enfermeiros e 17,1% eram técnicos de enfermagem. A maior prevalência
foi de escore zero (médicos 71,4%, enfermeiros 37,5% e técnicos de
enfermagem 66,6%). A maior prevalência de escore 4 ocorreu entre
os enfermeiros (50%). A percentagem de qualquer grau de percepção
de coerção entre os médicos foi de 23,7%; entre os enfermeiros foi de
62,5% e entre os técnicos de enfermagem foi de 33,3%.
Conclusão: Os dados preliminares mostram que há percepção de coerção nos cuidadores na situação em estudo, em graus variáveis segundo
a classe de cuidador. Como a pesquisa está em andamento, ainda não
há dados suficientes para outras análises.

PO – 047
A qualidade de vida de pacientes internados em Unidade
de Terapia Intensiva
Rodrigo Viana Quintas Magarão; Patrícia Carvalho Balthazar
da Silveira; Luísa Leite Barros; Vanessa de Fátima Porto Souza;
Camila Melo Coelho Loureiro; Aquiles Camelier; Octavio
Messeder; Eduardo Vieira Ponte
Hospital Português, Salvador-Bahia, Brasil
Objetivo: Avaliar qualidade de vida (QV) pré admissão de pacientes
internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Métodos: Foram incluídos pacientes da UTI de hospital privado de Salvador. Excluíram-se pacientes com internação prévia em UTI nos últimos

Rev Bras Ter Intensiva. – Suplemento II - 2009

20

Gestão, Qualidade e Índice Prognóstico

seis meses ou com mais de sete dias de internação hospitalar na admissão
da UTI. Na admissão na UTI aplicou-se o questionário SF36 ao familiar
mais próximo PARA avaliar a QV das 4 semanas anteriores.
Resultados: Foram avaliados 101 pacientes, 55% do sexo feminino,
mediana de idade de 66 (55-77) anos e APACHE II de 12 (6-23).
Comorbidades mais frequentes na população foram insuficiência renal crônica (13%), sequela de AVC (16%) e diagnóstico de neoplasia
(28%). 26% dos pacientes foram admitidos em pós operatório. Escores
do SF36 pré-internação foram; capacidade funcional 30 (5-85), aspecto
físico 25 (0-100), dor 51 (31-100), estado geral 52 (32-72), vitalidade
50 (35-80), aspecto social 63 (25-100), aspecto emocional 33 (0-100)
e saúde mental 68 (44-84). Não houve diferença na QV pré admissão
quando os pacientes foram agrupados pelo sexo, diagnóstico prévio de
neoplasia, de insuficiência renal ou motivo de internação (cirurgico &
clínico). A QV pré internação foi pior em idosos (> 60 anos) e em
pacientes com sequela de AVC. Alguns domínios relacionaram-se com
indicadores de pior prognóstico, como mortalidade hospitalar, tempo
de internação na UTI e tempo de internação hospitalar.
Conclusão: Algumas condições clínicas estão associadas a pior QV pré internação em UTI. Pior QV pré internação associa-se com pior prognóstico.

PO – 048
Fatores relacionados e evolução dos pacientes que
retornam para UTI
Mário Lúcio Alves Baptista Filho; Claudio Conceição; André
Almeida; Vlamir Morimitsu; Leandro Miranda; Luiz Ribeiro;
Erica Souza; João Aidar
Hospital Bandeirantes – São Paulo – SP.
Objetivo: Analisar os fatores e evolução dos pacientes que retornam á UTI.
Métodos: Entre 04/05 a 04/09; tivemos 6578 pacientes (p) internados
na UTI. Analisamos os casos de retorno à UTI na mesma internação.
Resultados: Tivemos 543 (8.4%) casos de retorno à UTI. Dividimos
em grupo R e grupo NR. Os p do grupo R foram mais idosos (72.4 Vs
64, P=.0001), apresentaram mais agitação psicomotora (22/520 [4.1%]
Vs 93/5839 [1.6%], P.0001), maior permanência pré retorno (9.3 Vs
4.7, P=.0001) maior escore SWIFT na alta (10.8 Vs 4.0, P=.0001), mais
insuficiência renal (72/470 (13.3%] Vs 317/5615 [5.3%]; P.0001), mais
diabetes mellitus (159/384 [29.3%] Vs 1409/4518 [23.8%]; P.002),
mais diagnóstico de insuficiência cardíaca (90/453 [16.6%] Vs 366/5561
[6.2%], P.0001), choque séptico (27/515 [5%] Vs 110/5809 [2%],
P=.00001), maior APACHEII (15.9 Vs 13.4, P=.0001) com mesma taxa
de óbito (O) (69/469 [12.8%] Vs 706/5216 [12%], P=.NS).
Conclusão: Os pacientes que retornam à UTI apresentam maior gravidade, permanecem mais tempo na UTI e apresentam maior incidência
de choque séptico. O APACHE II se mostra como um preditor de
gravidade assim como o escore SWIFT no momento da alta da UTI.

PO – 049
Qualidade de vida relacionada à saúde de profissionais
de enfermagem e erros de medicação em unidades de
terapia intensiva
Josikélem da Silva Sodré Pelliciotti; Miako Kimura
Universidade de São Paulo – USP - São Paulo (SP), Brasil
Objetivo: Este estudo transversal objetivou caracterizar os erros de me-

dicação relatados por profissionais de enfermagem que atuam em UTI;
comparar os dados sociodemográficos, do trabalho e da qualidade de
vida relacionada à saúde (QVRS) dos profissionais envolvidos e não
envolvidos com erros, e verificar se os domínios da QVRS são fatores
independentes associados aos erros.
Método: foram pesquisados 94 profissionais de enfermagem de três
UTIs de um hospital privado em São Paulo. A QVRS foi avaliada com a
versão em português do instrumento SF-36. Os profissionais foram comparados segundo o relato de terem ou não, cometido erro de medicação
nas quatro semanas anteriores à pesquisa. Regressão logística univariada e
múltipla foram utilizadas para análise da relação entre as variáveis.
Resultados: a maioria era do sexo feminino (79,8%), média de 33 anos
(dp=6,45), casada ou com companheiro (52,1%). A renda familiar per
capita foi de R$ 2.024,95 (dp=1.625,00); 52,1% tinham um vínculo
empregatício. Entre os 18 profissionais que mencionaram ter cometido
erro, seis eram enfermeiros e 12, técnicos de enfermagem. Houve relato
de notificação do erro em 61,1% dos casos. Os erros mais freqüentes
foram os da fase de administração (67,8%). Entre os profissionais que
cometeram erros todos os escores do SF-36 foram significativamente
menores. Na análise múltipla, o domínio Aspectos Emocionais e os
turnos de trabalho, tarde e noite, mostraram associação significativa
com erro de medicação, como fatores de proteção.
Conclusão: a adoção de medidas institucionais especificamente direcionadas às necessidades dos profissionais de enfermagem contribuirá
para uma assistência intensiva mais segura.

PO – 050
Avaliação da adesão da equipe de fisioterapia a
protocolos no processo de melhoria da qualidade assi
Walkyria de Araujo Macedo Pinto; Heloísa Baccaro Rossetti;
Abigail Silva de Araújo; Hellen Mayumi do
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP - São Paulo (SP), Brasil.
Objetivo: O fisioterapeuta desempenha importante papel na equipe
de terapia intensiva realizando procedimentos aplicáveis ao paciente
crítico. O objetivo deste estudo foi avaliar a adesão dos profissionais a
protocolos de procedimentos em fisioterapia intensiva no processo de
melhoria contínua da qualidade assistencial.
Métodos: A partir de protocolos assistenciais adotados pela equipe de
fisioterapia, foram selecionados quinze indicadores relacionados à assistência baseados na objetividade, possibilidade de mensuração nos leitos
e relevância às ações de melhoria da qualidade. Foi avaliada a porcentagem de adesão dos profissionais aos protocolos durante um mês, sendo
considerado adequado quando esta fosse superior a 60%. Os resultados
foram apresentados de forma descritiva.
Resultados: Foram coletados 1212 registros e obtidos os seguintes percentuais de aderência: controle de antropometria do paciente em ventilação mecânica (97,62%), registro do volume corrente predito pelo
peso (81,75%), utilização de volume corrente entre 6-8ml/kg de peso
(73,7%), adequação dos alarmes dos respiradores (68,63%), utilização
de pressão de platô menor que 30 cmH2O (92,68%), registro da fixação da cânula orotraqueal (68,32%), registro da troca de circuitos
(80%), registro da data de troca de equipos (82,98%), controle da umidificação nos respiradores (75,87%), registro da pressão do balonete
(87,42%), registro do aspecto da secreção (94,27%), registro do aspecto radiológico (81,96%), registro da passagem de plantão (92,23%),
registro da visita da fisioterapia e médico diarista (90,99%) e adesão às
decisões na visita diária (79,7%).
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Conclusão: A adesão de profissionais a protocolos assistenciais é satisfatória, sendo importante ferramenta para implementação de ações de
melhoria da qualidade assistencial

PO – 051
Caracterização de pacientes criticamente doentes
crônicos
Gilberto Friedman; Márcio Boniatti, Rodrigo Castilho, Sérgio
Pinto Ribeiro; Lea Fialkow; Silvia Regina Rios Vieira
Universidade Federal do Rio Grande do Sul -Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil
Objetivo: Identificação de características específicas e de preditores de
evolução à condição crônica é importante para planejar o cuidado intensivo. Objetivamos descrever as características clinicas e epidemiológicas e identificar fatores predisponentes ao desenvolvimento do estado
crônico e de mortalidade destes pacientes.
Métodos: Estudo prospectivo observacional dos pacientes admitidos
de Fevereiro a Maio 2007. Na admissão, coletaram-se dados epidemiológicos, APACHE II, presença de disfunção orgânica, choque, SARA,
sepse, duração da ventilação mecânica, tempo de estadia na UTI e hospital e mortalidade. Condição Crônica foi definida como necessidade
de traqueostomia para manter ventilação mecânica (Grupo Traqueo)
ou ventilação mecânica >21 dias (Grupo VM).
Resultados: 256 pacientes estudados. 20 (7.8%) pacientes no Grupo
Traqueo. Comparados ao resto da população, estes pacientes tinham
maior APACHE II (24±8 vs. 20±8; p=0.034), SOFA neurológico
(1.6±1,3 vs. 0.7±1.3; p=0.04) e SOFA pulmonar (2.8±0.7 vs. 2.0±1.2,
p <0.01) e maior proporção de SARA (10.0% vs. 2.5%, p=0.05). Grupo MV apresentou mais choque (100% vs. 80%), disfunção renal (62%
vs. 45%), SARA (31% vs. 20%) e maior mortalidade na UTI e hospital
(50.0% vs. 20.0% in 62% vs. 50.0%, respectivamente) comparados
aos definidos por necessidade de traqueostomia. Não houve diferença
na mortalidade entre crônicos e não-crônicos.
Conclusão: Pacientes crônicos são mais doentes já na admissão. A disfunção neurológica e a pulmonar são relacionadas ao desenvolvimento
da condição crônica. Apesar da maioria dos pacientes preencher ambas
as definições, a caracterização da condição crônica na UTI é importante
em futuros estudos epidemiológicos, já que desfechos podem divergir.

PO – 052
Impacto da adesão de um protocolo multidisciplinar no
tratamento de pneumonias graves em um CTI
Celso Coelho; Luis Eduardo Sampaio; Alex Gaspar; Adriana Melo;
Edna Pereira; Claudia Espanha; Marcia Brito; Daniel Novaes
Hospital Badim. Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Objetivo: Demonstrar o impacto dos resultados do gerenciamento da
adesão e aplicabilidade de um protocolo multiprofissional na abordagem de pacientes admitidos com Pneumonia.
Método: Foram incluídos todos os pacientes admitidos no CTI com
pneumonia. O protocolo de adesão é constituído de 8 itens entre eles
antibioticoterapia adequada e na primeira hora, coleta de hemoculturas, ventilação não invasiva e cabeceira acima de 30º. O APACHE II
foi mensurado e estratificado por níveis. Foi calculada a taxa de mortalidade esperada e encontrada.
Resultados: A adesão do protocolo é cerca de 95%. O APACHE II mé-
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dio encontrado foi 19 para uma taxa de mortalidade média de 34,8%.
A média etária foi de 77,6 anos. A estratificação por faixas do APACHE
II (15 a 20 e >20) mostrou que a taxa de mortalidade encontrada foi
cerca de metade da esperada para cada faixa.
Conclusão: Os resultados nos levam a concluir que a adesão ao protocolo multiprofissional de pneumonia aplicado em nossa unidade tem
impacto direto e positivo no desfecho destes pacientes.

PO – 053
Perfil dos pacientes muito idosos admitidos no hospital
São Lucas em Aracaju-Sergipe
Celi Marques Santos; Washington Luiz Cardoso Lima Júnior;
Maria da Conceição Fontes; Almiro Alves Oliva; Elton Estumano;
Sergio Antônio Campos; Maria Lúcia Matos Brito; Cynthia
Figueiredo Leite
Clínica e Hospital São Lucas, Aracaju-Sergipe
Objetivo: Descrever o perfil dos pacientes muito idosos admitidos no
Hospital São Lucas.
Métodos: Estudo prospectivo entre os pacientes internados em
UTI geral de um hospital privado. Consideraram-se muito idosos
pacientes com idade igual ou acima de 80 anos. Foram analisadas
as seguintes variáveis: aspectos demográficos, disfunções que motivaram o internamento, setor de origem, APACHE II, tempo de
permanência, mortalidade menor e maior que 48 horas na unidade
e alta da mesma. Análise estatística, média e desvio padrão, utilizaram-se o SPSS, versão 16.
Resultados: Foram admitidos 532 pacientes no período de setembro
de 2007 a maio de 2009; destes, 127 (23,87%) eram muito idosos,
idade média 86,31(± 4,76); 61,4% eram do sexo feminino e 38,6%
do masculino. Quanto à procedência, 33,1% foram provenientes do
Centro Cirúrgico, seguidos pela unidade de internação clínica (30,7%)
e Pronto Socorro (24,4%). As principais disfunções que motivaram os
internamentos foram: pós-operatório (37%), sepse (21,3%), Insuficiência respiratória (18,9%) e doença cardiovascular (11%). APACHE II
médio: 18,66 (± 6,74). Tempo de permanência (dias): 13,30 (±27,49).
Mortalidade < 48 e > 48 horas: 11% e 22%, respectivamente, com
registro de alta da unidade de 66,9%.
Conclusão: toda unidade de terapia intensiva deveria conhecer o perfil
dos seus pacientes muito idosos para criar estrutura específica e posterior avaliação do seu desempenho.

PO – 054
Acurácia de profissionais de saúde em colocar a cabeceira
do leito entre 30° e 45° - Indicador de qualidade
na prevenção da pneumonia associada à ventilação
mecânica
Rogerio Gomes Fleury; Mirian Oliveira Figueiredo; Maria Beatriz
Altschuller; Jose Hugo Salles; Renata Beranger
Instituto do Coração - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho UFRJ - Rio de Janeiro - Brasil
Objetivo: Os pacientes sob ventilação mecânica estão expostos a um
risco elevado de pneumonia (PAV). Elevação da cabeceira do leito entre 30-45° é uma das mais eficazes medidas para prevenção, porém o
ajuste da angulação apenas por análise subjetiva é impreciso. Avaliamos
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a capacidade dos profissionais de saúde (médicos, enfermagem e fisioterapia) em colocar a cabeceira entre 30-45°.
Métodos: Solicitou-se a 80 profissionais, utilizando uma cama
habitual da unidade, a colocar a cabeceira nos ângulos 30°, 45° e
entre 30-45°. Usando um inclinômetro, anotou-se o valor exato
em cada medida. Não autorizamos utilização de qualquer aparelho
de medição para ajudar, portanto apenas a visualização da inclinação era possível.
Resultados: Quando solicitado colocar a cabeceira na angulação entre
30-45º, 36 profissionais (45%) obtiveram sucesso, média de angulação
35º±4,7 enquanto 44(55%) erraram (média 24º±8,2)(p<0,001). Não
houve diferença de medição de 30, 45 e 30-45 quando comparamos
o sexo do profissional. Em relação ao tipo de categoria profissional, a
diferença das angulações 30,45 e 30-45º, entre medicina e enfermagem foram respectivamente 18,1º x 23,9º (p=0,009), 28,7ºx 34,6º
(p=0,027) e 24,6º x 30,3º (p=0,016).
Conclusão: Apesar de uma das mais eficazes medidas contra PAV, a elevação corretamente da cabeceira é mais difícil do que se imagina. Nossa
capacidade de alcançar valores corretos não é uniforme. Acreditar que
esta percepção é acurada, é deixar-se enganar quanto à qualidade da
prevenção da PAV. Criação de programas educacionais de conscientização, assim como a demonstração visual correta, são propostas para
melhorar a qualidade da prevenção da PAV.

PO – 055
Time de resposta rápida e o cuidado do paciente grave
fora da unidade de terapia intensiva
Cíntia M. C. Grion; Lucienne T. Q. Cardoso; Priscila S Taguti;
Renata Romagnolo; Adriana Z Cotti; Paula S Pariz; Marcos T.
Tanita; Adriana A. F. S. Georgeto
Universidade Estadual de Londrina, Paraná, Brasil
Objetivos: Descrever a atuação de um time de resposta rápida (TRR)
no cuidado de pacientes graves internados fora da unidade de terapia
intensiva (UTI).
Métodos: Estudo observacional prospectivo realizado no Hospital
Universitário de Londrina no período de março a junho de 2009. Foram avaliados todos os registros de atendimento do TRR e anotados
dados de indicação de UTI e evolução clínica. A análise estatística foi
realizada no programa Epi Info, versão 3.3.2.
Resultados: O TRR atendeu 205 pacientes graves com indicação de
admissão na UTI no período de estudo que aguardaram vaga nos setores de internação por falta de disponibilidade imediata de leitos. Os
pacientes tinham em média 62 +/- 16 anos, eram na maioria do sexo
masculino (54,6%). As indicações de UTI mais freqüentes foram insuficiência respiratória (51,2%) e instabilidade hemdinâmica (27,3%).
Esses pacientes foram acompanhados em média por 4 +/- 3 dias, 54,6%
usaram drogas vasoativas, 64,9% necessitaram ventilação mecânica.
Após o período de acompanhamento 44,9% dos pacientes foram admitidos na UTI, 28,3% tiveram melhora clínica e cancelaram a solicitação de vaga, 21,5% morreram e 5,4% foram considerados fora de
possibilidade terapêutica.
Conclusão: Em situações de restrição de leitos de UTI o TRR pode
atuar no cuidado de pacientes graves fora do ambiente da UTI. Durante o período de estudo houve alta demanda de cuidados de pacientes
graves fora da UTI, sendo que metade deles foi posteriormente admitida na UTI e 28,3% melhoraram a condição clínica deixando de
necessitar de cuidados intensivos.

PO – 056
Impacto da aplicação de check list diário na incidência de
infecção hospitalar de uma UTI de hospital oncológico
Regiane Ladislau Rongetti; Cristina Prata Amendola; Paulo de
Tarso Oliveira e Castro; Cynthia Florêncio Superbia; Marcela de
Oliveira Santos; Carla Renata Couto;Rosana Ducatti S. Almeida;
Ulysses Vasconcelos Andrade e Silva
Departamento de terapia Intensiva da Fundação Pio XII - Hospital de
Câncer de Barretos, São Paulo, Brasil
Objetivos: Avaliar o impacto da aplicação de um check list diário (CLD)
na diminuição da taxa de infecção hospitalar (IH) em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital oncológico.
Métodos: Elaboração de CLD que é aplicado durante visita pela equipe multiprofissional. O CLD contempla: adesão à profilaxia de trombose venosa profunda, profilaxia para úlcera de stress, decúbito do leito
maior que 30º interrupção diária de sedação, controle glicêmico, aporte
protéico-calórico, necessidade de manutenção de sondas e cateteres e
possibilidade de retirada do suporte ventilatório invasivo. O CLD foi
implementado em janeiro de 2009 e a incidência de IH foi comparada
antes e após a introdução do check list (primeiro semestre de 2008 versus
primeiro semestre de 2009).
Resultados: A taxa de IH global no período pré-intervenção foi de
13% (IC95%: 10,3-15,7) e no período pós-intervenção foi de 6,3%
(IC95%: 4,4-8,2).
Conclusão: É importante a aplicação de um CLD na visita multiprofissional que garanta a adesão a ações de prevenção de IH. A implementação do
CLD resultou em uma diminuição significativa da taxa de IH global.

PO – 057
Correlação do escore APACHE II, índice de oxigenação (
PaO2 / FiO2) e comorbidades com tempo prolongado de
ventilação mecânica
Ana Beatriz Francioso de Oliveira; Olivia Meira Dias; Marcos
Moreira Mello; Carolina Kosour; Luciana Castilho de Figueiredo;
Sebastião Araújo; Desanka Dragosavac; Antônio Luis Eiras Falcão
Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas –
Universidade Estadual de Campinas – Campinas – São Paulo – Brasil
Objetivo: Correlacionar escore APACHE II, índice de oxigenação (PaO2/
FiO2) e comorbidades com tempo prolongado de ventilação mecânica.
Métodos: Participaram deste estudo todos os pacientes admitidos consecutivamente na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas
da Universidade Estadual de Campinas (HC-UNICAMP), em um período de seis meses, e que permaneceram sob ventilação mecânica por mais
de 24 horas. O tempo prolongado de ventilação mecânica foi considerado
maior que sete dias. As comorbidades estudadas foram: insuficiência hepática crônica, insuficiência renal crônica, diabetes mellitus, hipertensão arterial crônica, doença pulmonar obstrutica crônica (DPOC), etilismo, tabagismo e doença neurológica prévia. O índice de oxigenação foi calculado
na admissão do paciente na UTI e as alterações foram divididas de acordo
com PaO2/FiO2<200, PaO2/FiO2 entre 200 e 300, PaO2/FiO2>300.
Resultados: Foram incluídos 210 pacientes (61,4% homens e 38,6%
mulheres), com idade de 53,8±18,0 anos. Os fatores de risco para aumento no tempo da ventilação mecânica foram: DPOC (OR 9,07, 95%
IC 1,90-43,17, p<0,0019) e escore APACHE >11 (OR 2,34, 95% IC
1,26-4,31, p<0,0061).
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Conclusão: Foi possível analisar que o escore APACHE II e DPOC estiveram relacionados com o tempo prolongado de ventilação mecânica.
Através da utilização de um banco de dados na UTI, com manutenção
da qualidade dos métodos de inclusão, um número maior de pacientes
deverá ser analisado para reavaliar e revalidar estes resultados.

PO – 058
Utilizando o time de resposta rápida na campanha
sobrevivendo à sepse em hospital universitário
Cíntia M. C. Grion; Josiane Festti; Fabiana Mansano; Lucienne T.
Q. Cardoso; Gabriel S. Froehner; Karinne P. Araújo; Maria F Sacon;
Jéssica C. Y. Dias
Universidade Estadual de Londrina, Paraná, Brasil
Objetivos: Descrever os resultados da implementação da Campanha sobrevivendo à sepse em hospital universitário com a atuação de um time
de resposta rápida (TRR).
Métodos: Estudo observacional prospectivo de pacientes com sepse grave internados no Hospital Universitário de março de 2006 a junho de
2009. Foram coletados dados de atendimento aos casos de sepse e avaliada aderência às recomendações da campanha, divididas em pacote de seis
(ressuscitação) e 24 horas (manutenção). Para a análise estatística foram
comparados os dados da campanha antes e após o início de atuação do
time de resposta rápida na instituição.
Resultados: Foram analisados 231 pacientes, 106 primeiro período
(2006), 112 segundo período (2008) e 13 pacientes atendidos pelo TRR
(terceiro período - 2009). A média da idade foi 56 +/- 20,4 anos, o sexo
masculino foi mais freqüente (56,5%). Os resultados da aderência ao
pacote de ressuscitação foram, respectivamente, para primeiro; segundo
e terceiro períodos: coleta do lactato 49,1%; 47,3% e 53,8% (p=0,97);
coleta da hemocultura 32,1%; 36,6% e 38,5% (p=0,88); antimicrobiano
precoce 54,7%; 59,8% e 100% (p=0,004); pressão venosa central 24,5%;
33% e 38,5% (p=0,45); saturação venosa central de O2 19,8%; 11,6% e
15,4% (p=0,99). Não houve diferença estatística nos resultados do pacote de manutenção. A mortalidade geral desses pacientes foi 67,9%.
Conclusão: A atuação do TRR resultou em melhora da aderência ao
pacote de ressuscitação, especialmente início precoce da antibioticoterapia. A sepse permanece com alta mortalidade na instituição, porém é
esperado redução da mortalidade com o aumento da aderência às recomendações da campanha.

PO – 059
Estudo comparativo sobre o desempenho dos escores
prognósticos SAPS 3 e Apache II em pacientes com câncer
Dr. Ulysses V. de Andrade e Silva; Milene Mitsuyuki Foschini; Dra.
Rosana D.Souza Almeida; Dr. Richard S. Pires Silva; Dr. José Luiz
Iunes Filho; Dra. Cristina P. Amendola; Dra. Suzana Lobo
Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil
Objetivo: Nosso objetivo foi comparar o desempenho dos escores SAPS
3 e Apache II para predição de óbitos em pacientes com câncer.
Métodos: Estudo de coorte, prospectivo. Os dados de 491 pacientes
adultos admitidos na UTI (20 leitos - Hospital Oncológico) em 2008,
que sobreviveram pelo menos 24 horas foram analisados.A capacidade do
escore prog - nóstico de diferenciar os sobreviventes dos que faleceram foi
avaliada através da área sob a curva (area under the curve - AUC) ROC
(receiver operating characteristic).

Resultados: Os pacientes dividiram-se entre 73% cirúrgicos e 27% clínicos, com mortalidade geral de 18%. A idade média foi de 57,9 anos,
com desvio-padrão (dp) 24,9. O SAPS médio foi 52,6 pontos dp 15,8; o
Apache II mé- dio 15,1 dp 5,8. Os dados de acurácia para SAPS 3 foram:
AUC-0,837, especificidade 75,8%, sensibilidade 78,9%. Para Apache II:
AUC -0,810, especificidade 75,6%, sensibilidade 77,8%. Não houve diferença significativa entre as áreas (p=0,438).
Conclusão: O escore Apache II, amplamente utilizado, exige 24 hs de
internação para coleta de dados e cálculo.O SAPS 3 é obtido em poucas
horas, e apresenta acurácia comparável.

PO – 060
Segurança do paciente em centro de terapia intensiva
adulto: opinião dos enfermeiros
Mara Ambrosina de Oliveira Vargas; Alexandra Araújo Bender
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS; Universidade
Corporativa Hospital Mãe de Deus; São Leopoldo e Porto Alegre, RS, Brasil
Objetivo: Conhecer a opinião dos/as enfermeiras/os acerca da utilização das
pulseiras coloridas para a segurança no cuidado do paciente em CTI adulto.
Método: pesquisa exploratória e descritiva com enfoque qualitativo.
Após aprovação no comitê de ética, foram entrevistados enfermeiros que
atuam no CTI adulto de um hospital de grande porte de Porto Alegre,
RS. Utilizada a análise de conteúdo segundo Minayo.
Resultado: o uso das pulseiras coloridas para a identificação de riscos
trouxe benefícios para os pacientes e profissionais, embora, muitas vezes,
estas acabam atrapalhando o profissional na assistência, principalmente,
se o paciente estiver utilizando várias pulseiras de identificação.
Conclusão: A utilização das pulseiras coloridas é um processo novo
que ainda não foi totalmente assimilado por estes profissionais. Logo,
há necessidade de um maior comprometimento e aperfeiçoamento deste
processo entre os profissionais, para otimizarem uma assistência segura
internados no CTI adulto.

PO – 061
Gravidade do paciente idoso internado na unidade de
terapia intensiva do hospital das clínicas da faculdade de
medicina de Ribeirão Preto-USP
Jaciara Machado Viana; Edson Antonio Nicolini; Gil Cezar Alkmim
Teixeira; Silmara Fachetti Poton; Kátia Simone Muniz Cordeiro; Anibal
Basile-Filho; Olindo Assis Martins-Filho; Maria Auxiliadora- Martins.
Divisão de Terapia Intensiva do Departamento de Cirurgia e Anatomia da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Objetivos: Identificar a gravidade dos pacientes idosos atendidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital universitário, relacionando com a mortalidade durante a internação.
Método: Foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo, com análise
de 370 pacientes admitidos na UTI, no período de janeiro de 2007 a
maio de 2009.
Resultados: Dos 370 pacientes estudados, houve predomínio do sexo
masculino, com média de idade de 71,1±7,9 anos. Houve maior prevalência de pacientes na faixa entre 65 e 74 anos (75,8%). A média de índice APACHE II foi 22,7±8,9 e do risco de óbito foi de 44,4%±28,3%.
Os pacientes com idade ≥ 80 anos (G1) apresentaram valores médios
de APACHE II=24 e menor tempo de permanência em UTI em rela-
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ção aos pacientes com idade <80 anos (G2) que apresentaram valores
médios de APACHE II=22 e maior tempo de permanência em UTI.
A mortalidade observada foi de 34,8% no G1 e 38,8% no G2. A mortalidade geral foi de 38% e a razão de mortalidade padronizada foi de
1,17 (44,4% esperada/38% observada). O tempo médio de permanência na UTI foi de 9,1 ± 12,8 dias. Do total, 66,1% receberam alta da
UTI, 6,2% evoluíram para o óbito com menos de 48h e 27,7% após
as primeiras 48h.
Conclusão: A faixa etária não determinou dife¬rença significativa entre os valores de APACHE II na taxa de mortalidade encontrada e no
tempo de permanência em UTI. Apesar da gravidade dos pacientes
admitidos, a razão de mortalidade padronizada sugere uma qualidade
satisfatória no serviço prestado.

PO – 062
Avaliação das intervenções farmacêuticas relacionadas à
incompatibilidade de medicamentos de administração
parenteral na unidade de terapia intensiva de um
hospital privado
Fábio Ricardo Carrasco; José Fernando Gonçalves Seixas Júnior;
Ronelly Domingos Pinelli Rodrigues; Jéssica Marcella Lucas
Santos; Ana Paula Callejo de Souza; Juliana Sallum Dadico; Patrícia
Boldrin Ziani; Valéria Pinheiro de Souza
Hospital Paulistano, São Paulo (SP), Brasil.
Objetivo: Identificar e quantificar as incompatibilidades físico-químicas
entre fármacos de administração parenteral em uma UTI geral de 16
leitos de um hospital privado.
Método: Foi realizado um estudo retrospectivo das intervenções farmacêuticas relacionadas à incompatibilidade físico-química, realizadas no
período de janeiro a junho de 2009.
Resultados: Foram detectadas 56 incompatibilidades no período. Destas, 82% correspondiam a interações fármaco-fármaco, 14% a interações
fármaco-recipiente e 4% a interações fármaco-diluente. As classes de
medicamentos mais envolvidas nas interações fármaco-fármaco foram:
antimicrobianos (56%), anti-hipotensores (11%), sedativos (9%), antihipoglicemiantes (8%), eletrólitos (6%). Entre as interações fármacodiluente, o principal fármaco relacionado foi a anfotericina B, já entre as
interações fármaco-recipiente amiodarona, heparina e insulina foram os
principais envolvidos.
Conclusão: Este estudo mostra que a ocorrência de incompatibilidade
físico-química entre fármacos de administração parenteral é freqüente,
entretanto é possível reduzi-las através da participação ativa de um farmacêutico clínico na UTI. Apesar de ser um conceito novo em terapia
intensiva a atuação do farmacêutico pode trazer benefícios quanto ao uso
seguro de medicamentos.

PO – 063
Readmissão: estudo de um ano
Roselaine Oliveira; Marcio Hetzel; Daniele Dallegrave; Regina
Santos; Jorge Hoher; Gilberto Friedman
Complexo Hospitalar Santa Casa, Unidade de Tratamento Intensivo
Central, Porto Alegre, RS, Brazil
Objetivo: Descrever as características dos pacientes readmitidos.
Métodos: Pacientes admitidos de junho 2005 a junho 2006. Da-

dos: demográficos, diagnóstico à internação, APACHE II, SOFA na
admissão e alta da UTI, TISS 28 em 24h, 72h e alta da UTI; Desfechos: tempo de permanência e mortalidade na UTI e hospital.
Resultados: 604 pacientes internados; idade de 61+17 anos, APACHE II de 18,5+9. 41 pacientes (6,78%) necessitaram readmissão,
31 da enfermaria, 7 da sala cirúrgica, 2 da hemodiálise e 1 de outra UTI. A internação foi clínica (83%) e pós-operatória (17%).
Readmitidos tiveram mais morbidades (3,2+0,8 vs 2,3+ 1,0; p =
0,07). Não diferiu a idade (63+6 anos vs 61+17 anos), APACHE II
(19,8+7,3 vs 18,3+9,1), SOFA na admissão (4.17+3,4 vs 3,7+3,4) e
TISS 24h (22,2+6 vs 21,8+7,4) ou 72h (21,7+6,1 vs 21,9+7,7). 27
(65,8%) necessitaram de ventilação mecânica (VM). Os readmitidos tiveram tempo de VM (11,6+13,5 vs 9,8+12,1 dias, p = 0,465)
e permanência na UTI (12+13 vs 10+21 dias, p = 0,725) maiores.
O SOFA foi maior à alta da UTI (5,8+5,6 vs 4,0+4,8; p = 0,028).
TISS na alta UTI foi semelhante (19,2+8,8 vs 16,8+9,8; p = 0,14).
A proporção de úlceras de pressão foi maior (26,8% vs 12,2%, p =
0,016). A mortalidade na UTI não foi diferente (41,4% vs 31,6%,
p = 0,259), mas a hospitalar foi maior nos readmitidos (58,5% vs
41,4%, p = 0,049).
Conclusão: Os pacientes readmitidos tiverem mais disfunções orgânicas e maior risco de mortalidade hospitalar.

PO – 064
Perfil e percepção dos chefes de unidades de terapia
intensiva de hospitais privados de Fortaleza so
Barbara Porto Valente; Cláudia Regina Fernandes; Larissa
Sales; José Lindemberg Filho; Pedro Henrique
Faculdade de Medicina, Universidade de Fortaleza - UNIFOR Fortaleza (CE), Brasil
Objetivos: Elucidar o grau de conhecimento dos chefes das UTI
de hospitais privados de Fortaleza-Ceará, a respeito dos temas dor,
agitação e delirium; identificar a existência de protocolos nas respectivas UTIs; identificar instrumentos de avaliação de dor, agitação e
delirium contidos nestes protocolos e a freqüência de aplicação dos
mesmos.
Método: Estudo transversal, observacional, descritivo, realizado
mediante aplicação de questionários a seis chefes de UTI de seis
hospitais privados de alto padrão de Fortaleza-CE.
Resultados: Todos os chefes das UTI’s participantes possuem título de especialista em Terapia Intensiva, com pelo menos dez anos
de atuação; cinco, dos sete chefes, souberam informar a taxa média de mortalidade nas UTIs em que atuam, referindo uma média
de 9,4%. Apenas uma UTI possui protocolo de avaliação da dor,
havendo rotina de avaliação sistemática da dor na unidade; cinco
afirmaram saber reconhecer o estado de delirium em um paciente;
apenas um informou conhecer o manual CAM-ICU; apenas três
referiram haver protocolo de avaliação de sedação nas UTI’s, sendo
a escala de Ramsay o único instrumento utilizado; apenas três informaram conhecer a escala de Richmond, entretanto afirmaram não
saber aplicá-la.
Conclusão: Na maioria das UTI’s não existe protocolos de avaliação
sistemática da dor, agitação e delirium. Observamos a necessidade de
um maior aprimoramento a respeito dos temas e do conhecimento de
instrumentos de avaliação destes quadros clínicos bastante prevalentes
em UTI, objetivando a tomada de condutas adequadas, repercutindo,
provavelmente, na morbimortalidade dos pacientes críticos.
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PO – 065
Dimensionamento de pessoal de enfermagem em UTI na
perspectiva do NAS e da resolução COFEN 293/2004
Kelly Cristina Inoue; Cristina Megumi Kuroda; Laura Misue
Matsuda.
Universidade Estadual de Maringá – UEM – Maringá (PR), Brasil.
Objetivo: Dimensionar o pessoal de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva para adultos (UTI-A) de um hospital-ensino do Paraná,
através do Nursing Activities Score – NAS (QUEIJO, 2002) e Resolução COFEN n° 293/2004.
Métodos: Estudo descritivo-exploratório realizado entre novembro/2007 e maio/2008, com 107 pacientes internados em uma UTI-A.
Preencheu-se o NAS, diariamente, através dos registros contidos nos
prontuários dos pacientes. Os dados foram compilados e tratados em
bancos eletrônicos e analisados estatisticamente no programa Statistica
8.0. Os aspectos ético-legais foram cumpridos.
Resultados: A média da soma diária do NAS de todos os pacientes foi
697,3 ± 83,5 pontos, o que corresponde à necessidade de 7 trabalhadores
por turno, por dia (MIRANDA et al., 2003). Ao ajustar este número à
legislação (COFEN, 2004), verificou-se a necessidade de 40 profissionais
de enfermagem no setor: 21 (52,5%) enfermeiros e 19 (47,5%) técnicos
de enfermagem. Verificou-se, portanto, déficit de 12 (30%) trabalhadores e proporção de enfermeiros (35,7%) aquém do recomendado.
Conclusão: A inadequação quantitativa e qualitativa da equipe de enfermagem da UTI-A gera sobrecarga de trabalho com potencial prejuízo
à saúde dos trabalhadores e à qualidade da assistência. Para minimizar
esse quadro, sugere-se a aplicação o NAS preditivo e o provimento de
pessoal com horas-extras, até que haja adequação do quadro funcional;
implementação de estratégias motivadoras ao trabalho; disponibilidade
de apoio psicológico ao trabalhador; e aquisição de equipamentos/materiais que promovam a segurança e a qualidade do cuidado.

PO – 066
Fatores de risco para tempo prolongado de internação em
uma unidade de terapia intensiva de adultos
Ana Beatriz Francioso de Oliveira; Olivia Meira Dias; Marcos
Moreira Mello; Carolina Kosour; Luciana Castilho de Figueiredo;
Sebastião Araújo; Desanka Dragosavac; Antônio Luis Eiras Falcão
Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas –
Universidade Estadual de Campinas – Campinas – São Paulo – Brasil
Objetivos: Avaliar os fatores de risco para tempo prolongado de internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de adulto.
Métodos: Participaram deste estudo todos os pacientes admitidos consecutivamente na UTI do hospital das clínicas da Universidade Estadual
de Campinas (HC-UNICAMP), em um período de seis meses. Tempo
prolongado (TP) de internação em UTI foi considerado como ≥ 7 dias.
Resultados: Foram incluídos 401 pacientes, 59,6% homens e 40,4%
mulheres, com idade de 53,8±18,0 anos. Cento e vinte e cinco (31,2%)
pacientes permaneceram na UTI por mais que 7 dias, com tempo médio
de 8,2±10,8 dias e mediana igual a 4. Não houve diferença significativa
entre os sexos. Pacientes com idade entre 40 a 60 anos permaneceram
menos tempo em relação aos jovens e idosos (OR 0,43, 95% IC 0,250,76, p=0,0109). O escore APACHEII >11 foi significativo apenas em
análise bivariada (OR 2,75, 95% IC 1,77-4,27, p<0,0001). A utilização
da ventilação mecânica invasiva (VMI) ≥ 24 horas, reintubação e traqueostomia, apresentaram dados significativos para tempo de permanência

prolongado em UTI (p<0,0001).
Conclusão: Através da utilização de um banco de dados, foi possível analisar e constatar que o escore APACHEII >11, utilização da VMI ≥24 horas,
reintubação e traqueostomia podem prolongar o tempo de internação em
UTI. A demonstração destes resultados e a discussão com a equipe multidisciplinar de referência, no tratamento de pacientes críticos, poderão contribuir para redução do tempo de internação em terapia intensiva.

PO – 067
Avaliação inicial da rede de gestão e cuidado com o
paciente crítico
Paulo Ribeiro; Enis Donizette; Mairy Poltronieri; Vera Borrasca;
Carolina Fuentes; Eliana Moderno; Guilherme Schettino
Hospital Sírio Libanês, HSL, São Paulo, SP, Brasil
Objetivo: Avaliar resultados do Programa de Especialização em Gestão e
Cuidado ao paciente crítico, desenvolvido pelo Hospital Sírio Libanês e Ministério da Saúde. O Programa de Especialização em Gestão e Cuidado ao
Paciente Crítico, visa capacitar hospitais do SUS, indicados pelo Ministério
da Saúde, e seus profissionais para o cuidado e gestão do cuidado com o
paciente crítico. Contemplamos 360 especializandos, de 36 hospitais. Carga
horária total: 368 horas. 288 cumpridas presencialmente no Hospital Sírio
Libanês e 80 à distância através de aulas, discussões de casos e fóruns utilizando videoconferência, videostreaming e plataforma de educação à distância. A
meta é melhorar a atenção à saúde de pacientes críticos nos hospitais do SUS,
formar equipes-saúde e apoiar a constituição de linhas de cuidado.
Método: O Hospital Sírio Libanês se responsabiliza pelo transporte, estadia e alimentação dos participantes, durante o estágio presencial, e disponibiliza toda estrutura de ensino, nos três anos do Programa. A agenda
presencial contempla atividades mutlidisciplinares e atividades específicas
por área: Medicina Intensiva, Anestesiologia, Emergência, Enfermagem e
Fisioterapia. Atividades à distância: conferências, aulas, reuniões científicas, com interação on line, chats e fóruns, via Web.
Resultados: Já recebemos 75 alunos que consideraram ótimos o conteúdo, a receptividade e a dinâmica do curso.
Conclusão: O Programa de Gestão e Cuidado ao Paciente Crítico é uma
atitude pioneira em criar uma rede para a formação de linhas de cuidado
para o paciente crítico, melhorando a atenção à saúde dessa população
específica em hospitais do SUS.

PO – 068
Monitoramento de intervenções recomendadas em UTI
Eliana Bernadete Caser; Leo Tcherniacovski; Àlvaro Armando
Carvalho de Morais; Danilo Nagib Salomão Paulo; Alessandra
Mendonça de Miranda; Roberta Coelho Trancoso de Castro; Rafael
Carvalho de Morais
Centro Integrado de Atenção à Saúde- CIAS Unimed Vitória/ES e Hospital
Universitário Cassiano Antonio de Moraes-Universidade Federal do
Espírito Santo, Brasil
Objetivo: Avaliar a prevalência de intervenções recomendadas nas Unidades de Terapias Intensivas (UTI’s) de dois hospitais, um privado (HP)
e um universitário (HU).
Métodos: Foram avaliados pacientes internados entre 01/03 e 30/06/09,
sendo 130 na UTI do HP e 48 na UTI do HU. Um residente avaliava,
diariamente, o cumprimento de sete intervenções: volume corrente ≤ 6
ml/Kg, para doentes com LPA ou ARDS (VC), cabeceira elevada (CE),
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profilaxia farmacológica de TVP (PTVP), profilaxia de úlcera de estresse
(PUE), mudança de decúbito (MD), interrupção diária da sedação (IDS)
e medida da pressão abdominal (MPIA). Foi anotado um de três resultados: intervenção realizada, não realizada ou não se aplicava, quando não
indicada ou contra-indicada.
Resultados: As intervenções foram realizadas na mesma proporção nos
dois hospitais, com uma diferença estatisticamente significante: a suspensão da sedação foi mais realizada no HU (39,6&12,2%, p<0,001).
O número de pacientes que não receberam as intervenções indicadas em
alguma fase do tratamento foi 0%, 1,5%, 5,4%, 3,8%, 15,4%, 0,8% e
0%, para VC, CE, PTVP, PUE, MD, IDS e MPIA, respectivamente, no
HP. Em relação ao HU, esses números foram 0%, 8,3%, 0%, 0%, 21%,
4% e 0%, respectivamente. A única diferença entre os dois hospitais foi a
mudança de decúbito, mais realizada no HP.
Conclusão: Os profissionais responsáveis realizaram as intervenções indicadas na maioria dos pacientes. Maior proporção de doentes com suspensão de
sedação no HU pode decorrer de características dos pacientes; maior freqüência de mudança de decúbito no HP, de maior aderência ao protocolo.

PO – 069
Educação continuada como ferramenta de gestão
Maria Gorete Teixeira Morais, Julielen Salvador dos Santos, Poliana
Toledo Domingos do Amaral, Elisângela Xavier de Andrade, Emílio
Carlos Curcelli
Hospital Estadual Bauru - Faculdade de medicina de Botucatu Universidade Estadual Paulista - UNESP - São Paulo (SP), Brasil
Objetivo: Descrever o impacto causado pela educação continuada sobre a motivação do profissional, clima organizacional e os indicadores de
qualidade de uma Unidade de Terapia Intensiva.
Métodos: Trata-se de estudo descritivo prospectivo analítico onde foram
coletadas informações através de questionários qualitativos e quantitativos
junto aos funcionários da Unidade antes e após a implantação da educação
continuada. O questionário foi composto de questões que abordavam temas
pessoais, profissionais, organizacionais e interpessoais. Paralelamente foram
coletados os indicadores de qualidade da UTI antes e após a implantação.
Resultados: O questionário foi aplicado a 26 funcionários da Unidade
e suas respostas agrupadas de acordo com as faixas de notas dadas aos
quesitos avaliados. Observamos um incremento maior que 65% no grau
de satisfação dos funcionários em relação ás condições de trabalho, à motivação e sensação de bem-estar na Unidade. Observou-se ainda melhora
na performance da Unidade nos indicadores de qualidade.
Conclusão: A educação continuada é uma poderosa ferramenta de gestão na medida em que integra, valoriza, motiva as pessoas, traz bem-estar
ao trabalho e qualifica o atendimento dado ao cliente.

PO – 070
Avaliação retrospectiva do GUTI (Gestão em Terapia
Intensiva): banco de dados informatizado em cntro de
terapia intensiva (CTI) de hospital privado de Brasília - DF
Maia, M.O.; Ghazi, M.; Amorim, F.F.; Gurgel. A.; Magnan, G.B.;
Moura, E.B.; Amorim, V.; Junior, J.R.T.; Miguel, J.L.; Mori, M.P.;
Neto, S.B.
Hospital Santa Luzia (HSL) Brasília-DF Brasil
Objetivo: UTIs necessitam de sistema informatizado para padronização de informações e obtenção de dados para avaliações

retrospectivas que gerenciem ações prospectivas objetivando qualidade assistencial. Com esta finalidade criamos sistema de gestão
denominado GUTI.
Método: Avaliação retrospectiva no banco de dados do sistema
GUTI realizada em uma CTI de Hospital Privado de Brasília no
período 01 de janeiro de 2004 à 31 junho de 2009.Os dados são
inseridos no sistema pela equipe multidisciplinar no momento da
admissão do paciente e diariamente até sua alta.O sistema foi criado
durante 11 meses com banco de dados baseado no SQL (Structure
Query Language) pareado ao HIS (Hospital Information System)
que constitui no ERP (Enterprise Resource Planning) fornecido
pelo fabricante WPD®.
Resultados: Avaliamos 6647 pacientes sendo média de idade 62
anos, 3410 (51%) do sexo masculino e 3273 (49%) feminino. Tempo médio de permanência no CTI foi 6.8 dias com taxa de reinternação em 1.09 dias. O total de óbitos foi de 921(14%) pacientes,
quando avaliamos critério tempo maior que 48 horas o total de
óbitos foi 736 (11%) e menor que 48 horas 185 (3%).Escore médio do APACHEII (Acute Physiology and Chronic Health disease
Classification System) foi de 9.85 sendo 8.35 dos pacientes liberados e 19.66 nos óbitos.Escore médio do SAPSII (Simplified Acute
Physiology Score) foi de 31.36 sendo 28.85 nos liberados e 48.83
nos óbitos.
Conclusão: Na avaliação retrospectiva concluímos que o sistema GUTI
gera informações necessárias para o gerenciamento do CTI com objetivo de melhorar a qualidade asistencial prestada ao paciente critico.

PO – 071
Utilização de questionarios para a verificação da
ocorrencia de burn out em profissionais de UTI
Gisele Soares Mendes; Marcela Miranda de Almeida Fontes;
Everaldo Batista de Araújo
Sociedade de Fisioterapeutas Brasília, SOFIBRA, Lago Sul, Distrito
Federal, Brasil
Objetivo: analisar a prevalência de Síndrome de Burn Out (SBO) em
profissionais de unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital privado em Brasília e correlacionar com a adesão aos benefícios oferecidos
pela instituição.
Método: foram aplicados dois questionários, o Maslach Burnout Inventory (MBI) e o de dados gerais, em 33 funcionários de unidade de
terapia intensiva (UTI) (enfermeiros, fisioterapeutas, médicos e técnicos em enfermagem) de um hospital privado em Brasília. Utilizou-se a
correlação de Pearson e test t Student para comparar os grupos, com
p<0,05.
Resultados: a amostra foi composta de 90,9% de profissionais do
sexo feminino, com idade de 30,45±6,26 anos, tempo de profissão de
5,61±4,97 anos, tempo de trabalho em UTI de 2,91±3,62 anos e 75%
de adesão a pelos menos um benefício oferecido pela instituição. Na
MBI, 21,2% da amostra demonstrou um score elevado para exaustão
emocional, 63,6% apresentou um alto score de despersonalização e
72,7% responderam positivamente com relação ao envolvimento pessoal no trabalho. Não houve correlação entre os questionários.
Conclusão: não foi observado SBO nos entrevistados, porém houve
um alto índice de despersonalização. Apesar de não haver significância estatística, percebeu-se que a grande maioria da amostra recebia
algum benefício da empresa, o que pode justificar os resultados encontrados.
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PO – 072
Aderência a três protocolos de segurança assistencial em UTI
Louise Oliveira; Maikon Schroeder; Geonice Sperotto; Luiza
Romano; Thisa Saruwatari; Maria Cristina Guarienti; Michel de
Sousa; Glauco Westphal
Centro Hospitalar Unimed, Joinville, SC.
Objetivo: Aferir a aderência a três protocolos de segurança assistencial
utilizados no cuidado de pacientes graves: profilaxia trombose venosa
profunda¹ (TVP), profilaxia de úlcera de estresse² (UE) e ventilação
mecânica (VM) não lesiva³.
Método: Estudo transversal em que se avaliou a aplicação de um checklist de detecção de fatores de risco para TVP, UE e lesão induzida pela
VM, aplicado pela equipe de enfermagem e fisioterapia da UTI.
Resultados: Analisaram-se 109 prescrições de profilaxia de TVP, 77
(70%) estavam adequadas e 32 (30%) eram inadequadas. Das 156
prescrições de profilaxia de UE, 77 (49%) eram adequadas e 79 (51%)
inadequadas (8 sem uso de profilaxia e 35 sem indicação de profilaxia e
30 com prescrição de inibidor da bomba de prótons). No que se refere
à ventilação, o check-list foi aplicado em 62 ocasiões: em 61 (99%) a
pressão de platô era menor que 30 cm/H2O; em 8 (12%) a FiO2 era
maior que 0,6; em nenhuma ocasião o volume corrente era superior a
10 ml/kg.
Conclusão: O presente estudo demonstrou que a aderência aos protocolos de profilaxia de TVP e UE é baixa, ao contrário do que se refere
à proteção pulmonar em pacientes sob VM. Estratégias de checagem e
correção talvez possam contribuir para a maior aderência.

PO – 073
Perfil de hidrogênio de soluções de cloridrato de dobutamina
e citrato de fentanila segundo variação de sistemas de
administração intravenosa, temperatura e luminosidade
Daniele Porto Barros; Maria Angélica Sorgini Peterlini; Mavilde
da Luz Gonçalves Pedreira
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, São Paulo/SP - Brasil
Objetivo: Verificar o pH do cloridrato de dobutamina, citrato de fentanila
e da associação isolada ou em combinação em SG5%, segundo características que mimetizem o ambiente e a prática de enfermagem em UCIP.
Método: Estudo experimental delineado para analisar o pH na ausência de luz, luz fluorescente e luz solar, acondicionadas em infusores
incolores e âmbares, em temperaturas de 22ºC e 37ºC. Amostras foram
coletadas nos tempos zero, 30min, 1, 2, 3, 4 e 24h. Os dados foram
analisados segundo média e desvio-padrão (m±dp).
Resultados: Obtiveram-se 260 valores, 50(19,2%) dos fármacos e
210(80,8%) das soluções expostas às condições propostas na pesquisa.
O pH dos fármacos na apresentação comercial resultou em diferença de
até 0,88, mais acentuada no citrato de fentanila. Os menores valores de
pH foram do cloridrato de dobutamina na apresentação farmacológica.
Verificou-se maior acidez do cloridrato de dobutamina em relação ao
citrato de fentanila diluídos em SG5%. A associação dos medicamentos
em SG5% apresentou mais acidez, próximos aos das soluções de cloridrato de dobutamina em SG5%. Soluções sob ausência de luz e 22ºC
resultaram em menor variação de pH. O menor valor foi 2,88 (cloridrato de dobutamina/SG5%; luz fluorescente; equipo incolor; 22ºC)
e o maior 5,23(citrato de fentanila/SG5%; luz fluorescente; equipo
âmbar; 37ºC). Nas soluções resultantes da associação dos medicamentos em SG5% observou-se pH semelhante nas situações experimentais,
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mesmo após 4h de exposição, exceto nas soluções mantidas sob luz
fluorescente, equipo incolor e 22ºC.
Conclusão: As soluções que permaneceram sob ausência de luz e temperatura de 22ºC apresentaram menor variação de pH. Agradecimento: Fomento CNPq-476295/2004-1.

PO – 074
Avaliação da capacidade preditiva do índice prognóstico
Apache II no traumatismo crânio-encefálico grave
Bernardo Baptista da Cunha Lopes; Bruno Cesar Tourinho;
Claudia Alves dos Santos Cogo; Claudio Piras
Escola Superior de Ciências da Saúde - EMESCAM, Vitória, Espírito
Santo, Brasil
Objetivos: avaliar a capacidade de predição da mortalidade do escore APACHE II em pacientes classificados como trauma craniencefálico (TCE) grave
pela escala de coma de glasgow (GCS), em unidade de tratamento intensivo
(UTI) de hospital referência em trauma na região da Grande Vitória.
Métodos: foram analisados, retrospectivamente, dados coletados de 236
pacientes com diagnóstico de TCE grave (GCS entre 3 e 8), entre os meses de maio de 2002 e abril de 2006. Os dados encontrados foram analisados pelo software SPSS® 15, empregando-se o teste T para as variáveis.
Resultados: entre os 236 pacientes, 202 (85,6%) eram do sexo masculino, a média de idade foi de 37,3 anos, e ocorreram 92 óbitos (39%). A
média do escore de APACHE II para os pacientes que receberam alta foi
de 16,41 comparada com 20,18 nos não sobreviventes (p<0,05). Em relação à idade, a média foi de 35,1 anos entre os que receberam alta e 40,5
anos nos não sobreviventes (p<0,05). Quando comparada a média geral
da mortalidade predita pelo escore com a real encontrada, o APACHE II
mostrou boa correlação (p<0,001), sendo útil principalmente quando os
pacientes tinham mortalidade predita mais alta, entre 80-100%.
Conclusão: o valor preditivo do Apache II para a mortalidade global
em pacientes com TCE grave apresentou-se adequado, já que sua média total assemelha-se com a média total da mortalidade encontrada.
Entretanto, quando levados em consideração determinados subgrupos
da amostra estudada, o APACHE II não mostrou boa capacidade de
predição, não sendo seu uso aconselhado nesse contexto.

PO – 075
Perfil clínico e epidemiológico de pacientes oncológicos
admitidos em uma UTI clínica
Ricardo Ávila Chalhub; Joan Emmanuelle Dourado Amato; Cyntia
Maria Lins Sant’Ana de Lima; Rosembert Mamédio da Silva
Santa Casa de Misericórdia da Bahia- Hospital Santa Izabel, SCMBaHSI, Salvador, Bahia, Brasil
Objetivo: Avaliar o perfil de pacientes oncológicos admitidos em uma
UTI Clínica de uma hospital de alta complexidade.
Métodos: Foi realizados um estudo retropectivo envolvendo pacientes
oncológicos admitidos na UTI Clínica do Hospital Santa Izabel durante o ano de 2008, através do nosso banco de dados.
Resultados: De 586 pacientes, 156 (26,6%) eram oncológicos, sendo
116 (74,4%) tumores sólidos e 40 (26,1%) hematológicos. A idade
média foi de 60,4 anos, 50% eram do sexo masculinio e o APACHE
II médio foi de 32. Predominaram pacientes clínicos (96,2%) e dentre os motivos de admissão 60,9% foram admitidos por sepse, seguido
de causas respiratórias (13,5%), neurológicas (10,2%), cardiovascu-
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lares (5,8%) e hemorragia digestiva (4,5%). Insuficiência respiratória
na admissão ocorreu em 71,2% dos pacientes e insuficiência renal em
64,7%sendo que ventilação mecânica ocorreu em 72,5% e terapia dialítica em 14,7%. A mortalidade na UTI foi de 53,2% e 90,4% dos
óbitos tinham três ou mais disfunções orgânicas, enquanto 80,8% das
altas tinham até duas disfunções orgânicas. A mortalidade no câmcer
hematológico foi maior em relação aos pacientes com tumores sólidos
(72,5% versus 44,8%).
Conclusão: Pacientes oncológicos são frequentes em UTI e sua mortalidade foi relacionada a um maior número de disfunção orgânica.

PO – 076
O primeiro mês após a alta da UTIN: um processo de
transição
Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira, Cláudia Silveira Viera;
Débora Falleiros de Mello
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, Cascavel - PR; Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, Ribeirão Preto (SP), Brasil.
Objetivo: Apresentar o primeiro mês após a alta hospitalar da unidade
de terapia intensiva neonatal (UTIN) como um período de transição
hospital-casa, no qual devem ser implementadas ações que facilitem o
processo de adaptação pré-termo (PT) e família.
Métodos: Estudo qualitativo com seis famílias de PT acompanhadas/
observadas ao longo dos três primeiros meses por meio de visitas domiciliárias. Análise hermenêutica dos dados.
Resultados: O primeiro mês após alta é um período crítico para a adaptação PT-família-casa, devido aos sentimentos experenciados pela família
e pela falta de continuidade do cuidado que recebiam na UTIN. As famílias sentiram-se sozinhas/incapacitadas no cuidado do filho, sem amparo
da tecnologia da UTIN ou da equipe da atenção básica em saúde.
Conclusão: Há vulnerabilidade dos serviços da atenção básica e especializada no cuidado ao egresso da UTIN. Não houve seguimento
adequado e planejado do RNPT e o preparo para alta durante a hospitalização não foi efetivo para a família cuidar o PT em casa. Denominamos o primeiro mês após alta da UTIN como período de transição
hospital-casa, no qual deve existir um vínculo entre equipe da UTINfamília-atenção básica, para que consigam cuidar integralmente do PT,
possibilitando seguimento efetivo que vise reduzir a morbimortalidade
desse grupo após a alta.

PO – 077
Análise da carga de trabalho de enfermagem no
atendimento a pacientes submetidos a cirurgias cardíacas
Vilma Temoteo de Andrade, Andrea Aparecida de Freitas, Daniela
Soares Briano, Saskia Elisa Wigman Vilma temoteo de Andrade
Hospital Alvorada Moema São Paulo, S. P. Brasil
Objetivos: Verificar a demanda de trabalho da enfermagem no atendimento a pacientes no pós operatório de cirurgia cardíaca, utilizando as
variáveis do Nursing Activie Score (NAS).
Métodos: Aplicado o instrumento de medição de carga de trabalho, a 54
pacientes admitidos, provenientes do centro cirurgico após cirurgia cardíaca, do pós operatório imediato ao quinto dia de internação, no período
de 13 de abril a 13 de junho de 2009, totalizando 165 medidas.
Resultados: 59 anos foi a média de idade, 54% do sexo masculino. Revascularização do miocardio representou 57% das cirurgias cardíacas.

2,3 dias de média de permanência correspondeu ao maior grupo dos
procedimentos. O escore médio verificado na medição foi de 94,17%,
igual a 23 horas de assistência de enfermagem em turnos de 24 horas. O
pós operatório imediato exigiu 24,4 horas dos profissionais. Do segundo ao quinto dia, verificaram-se resultados semelhantes, 22,3 horas.
Conclusão: A carga de trabalho do profissional de enfermagem de
acordo com a ferramenta é maior que 100% no pós operatório imediato. A multiplicidade das tarefas realizadas e a criticidade do paciente
determinaram a alta pontuação.

PO – 078
Incidência de extubação acidental em pacientes sob
ventilação mecânica em uma UTI do Distrito Federal
José Aires de Araújo Neto; Gunther Francisco Amaral; Saint Clair
Gomes Bernardes; Fernando Beserra Lima; Roberta Fernandes
Bomfim; Gisele Brocco Magnam; Kleiny Acosta Cristo; Marcelo
de Oliveira Maia
Hospital Santa Luzia – HSL – Brasília-DF - Brasil
Objetivo: Verificar e analisar os eventos adversos de extubação acidental
na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Luzia, Brasília-DF.
Métodos: O estudo foi realizado no período de 01 de Julho de 2008 a
30 de Junho de 2009. Nesse período foram admitidos 1817 pacientes,
sendo que 282 foram submetidos à Ventilação Mecânica (VM).
Resultados: No período do estudo tivemos 1817 pacientes internados, 50,46% do sexo masculino. Dos pacientes internados nesse período, 282 (15,52%) foram submetidos à VM. A taxa de incidência
de extubação acidental no período avaliado foi de 0,14. Observamos
07 (2,48%) casos de extubação acidental. Em nenhum dos casos foi
necessária re-intubação. Foi necessário a implementação de Ventilação
Mecânica Não Invasiva (VMNI) em 42,86% dos pacientes. Em 04
(57,14%) dos pacientes encontravam-se em processo de desmame. Em
02 (28,57%) casos houve falha no controle da troca de fixação do TOT
e no outro ocorreu falha na contenção do paciente com agitação psicomotora durante os cuidados de enfermagem. Observamos que 03
pacientes apresentavam agitação psicomotora e 04 pacientes tinham
falha na contenção no leito. Não houve casos de óbito.
Conclusão: A monitorização da equipe multidisciplinar e a existência
de rotinas para troca de fixação de TOT favorece a baixa incidência
de eventos adversos de extubação acidental. Apesar de não ter havido
casos de óbito, a busca de mecanismos preventivos corrobora para a
qualidade na assistência.

PO – 079
Avaliação da predição de mortalidade em unidade
de terapia intensiva com o uso comparativo de dois
indicadores – TISS 28 e Apache II
Maria Gorete Teixeira Morais; Julielen Salvador dos Santos;
Poliana Toledo Domingos do Amaral; Elisângela Xavier de
Andrade; Emílio Carlos Curcelli
Hospital Estadual Bauru - Faculdade de Medicina de Botucatu Universidade Estadual Paulista - UNESP - São Paulo (SP), Brasil –
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral de Promissão
Objetivo: Avaliar indicadores de prognóstico estabelecidos na literatura
– APACHE II e TISS-28 com os resultados observados em uma Unida-
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de de Terapia Intensiva de perfil predominantemente clínico.
Métodos: Realizado estudo descritivo, com delineamento epidemiológico e caráter retrospectivo. Foram incluídos todos os pacientes internados na UTI de um hospital de média complexidade, com
idade > 18 anos, no período de 14 de março de 2008 a 30 de junho
de 2009, os dados obtidos tabulados em planilhas de Excel com
todas as variáveis exigidas para os cálculos de preditores. A coleta de
dados feita através do calculo do TISS-28 nas primeiras 24 horas de
admissão na UTI e APACHE II. Para fins de analise estatística, o
TISS-28 foi agrupado como classe I, II, III e IV, enquanto o APACHE II, como leve (0 a 10), moderado (11 a 20) e grave (maior que
20). Os dados coletados foram analisados através do teste aplicado
Mann Whitney e qui-quadrado. Foi adotado como grau de significância 5% ou 0,05
Resultados: A amostra foi de 184 pacientes com valores médios de
TISS-28 e APACHE II entre os sobreviventes (84,7%) de 15±5 e
17±9 respectivamente. As médias observadas para os não sobreviventes
(15,3%) foram de 22±8 e 27±9 respectivamente. Quando analisados
por classes, houve correlação das classes II e III do TISS-28 e grupo
grave do APACHE II com p<0,05.
Conclusão: Os índices avaliados mostraram-se preditivos de mortalidade nas classes mais graves. A análise crítica e a realização de estudos
comparativos entre índices são etapas obrigatórias na busca da melhor
ferramenta a ser utilizada por uma Unidade de Terapia Intensiva na
predição da mortalidade.

PO – 080
Perfil clínico de pacientes oncológicos internados em
unidade de terapia intensiva de um hospital privado de
Salvador, BA, Brasil
Adriana Reis Brandão Matutino; Aquiles Assunção Camelier;
Ângela Miyuki Peixoto Taguchi; Elton Pereira de Sá Barreto
Junior; Igor Lobão Ferraz Ribeiro; Paula Dantas Meireles Silva;
Tâmara Ribeiro Azevedo Santos; Valdir Cerqueira de Sant’ana
Filho
Hospital Português, HP, Salvador, Bahia, Brasil.
Objetivos: Determinar o perfil clínico dos pacientes oncológicos admitidos em UTI geral, incluindo sua epidemiologia, suas características
clínicas e dados gerais sobre mortalidade intra-hospitalar.
Métodos: Coorte prospectiva realizada em UTI clínico-cirúrgica de
24 leitos no período de abril a julho de 2009. Foram incluídos no
estudo pacientes com idade ≥ 18 anos, com diagnóstico de câncer
na admissão e que tiveram permanência mínima de 24 horas na
UTI. As variáveis analisadas foram: dados demográficos e laboratoriais, escore de gravidade APACHE II, sítio de origem do tumor e
tratamento oncológico específico, motivo da admissão, necessidade
de ventilação mecânica, uso de drogas vasoativas e de antibióticos
durante o internamento e mortalidade na UTI e nas demais unidades hospitalares.
Resultados: 45 pacientes foram incluídos no estudo (57,8% do sexo
masculino), com idade média de 60,7 + 17,0 anos e APACHE II 17,44
+ 8,0. O sítio primário neoplásico mais comum foi pulmão (21,2%),
seguido de mama (18,2%), próstata e leucemia/linfoma (15,2% ambos). A maior parte (60%) dos internamentos oncológicos na UTI teve
motivos de internamento clínico e 40% das admissões foram por estado pós-operatório. 59% dos pacientes estavam em tratamento com
quimioterapia e 24,1% submeteram-se à radioterapia, sendo 34,1%

considerados fora de perspectivas terapêuticas. A maioria dos pacientes
teve alta da UTI (78,9%) e metade dos pacientes (48,9%) teve alta
hospitalar.
Conclusão: Apesar de os pacientes oncológicos na UTI terem um
avançado nível de gravidade, a maior parte submeteu-se a tratamento
oncológico específico, resultando em uma alta sobrevida na UTI e do
hospital.

PO – 081
Complicações mecânicas durante o implante de cateteres
venosos centrais em unidades de terapia intensiva de um
complexo hospitalar acadêmico
Daniel Crepaldi Esposito; Ana Paula Mascarelli do Amaral; José
Antonio Manetta; Sérgio Oliveira Cardoso; Monica Maria Moraes
Mathias Maron; Maria Cecília de Toledo Damasceno; Carlos
Issamu Tomizuka; Rafael Camacho Barbosa da Silva
Disciplina de Medicina de Urgência da Faculdade de Medicina do ABC
– FMABC – Santo André (SP), Brasil
Objetivo: Avaliar a incidência de complicações mecânicas no implante
de cateteres venosos centrais (CVC) em unidades de terapia intensiva
(UTI) e observar se há relação entre a incidência das complicações e a
formação dos médicos responsáveis pelo procedimento.
Método: Foram avaliados prospectivamente 177 punções venosas em
pacientes internados nas UTIs do Complexo Hospitalar Municipal
de São Caetano do Sul, durante o período de janeiro a abril de 2009.
A análise estatística envolveu dados relacionados com via de acesso,
tipo de cateter, experiência do profissional, existência e tipo de complicações.
Resultados: 49,1% dos procedimentos utilizaram via jugular e
50,9%, subclávia. 64,4% dos cateteres foram duplo lúmen, 17,5%
mono lúmen, 11,3% Shilley e 6,8% Intracath. Em relação à experiência dos profissionais 90,1% eram residentes e 9,9% plantonistas.
Houve 24,29% de complicações mecânicas, sendo 74,4% punções
arteriais, 16,3% pneumotórax e 9,3% má locação do cateter. Nenhuma complicação foi fatal. 83,7% das complicações foram causadas
por médicos residentes, o que representa 29,3% de todas os procedimentos por esse realizados.
Conclusão: O implante de CVC esta associado a complicações, e
estas, por sua vez possuem relação com a experiência do médico. Entretanto os benefícios trazidos são certamente maiores que o risco das
complicações.

PO – 082
Transporte de paciente crítico: criação de um
instrumento de indicador de qualidade
Sergio Aparecido Cleto, Erica Pessoa Vieira, James Francisco
Pedro dos Santos
Instituto de Infectologia “Emílio Ribas”, IIER, São Paulo, São Paulo,
Brasil Centro Universitário Sant’Anna, Unisant’Anna, São Paulo, São
Paulo, Brasil
Objetivo: Promover condições seguras e com qualidade de transporte
intra-hospitalar aos pacientes críticos; Criar um instrumento indicador
de qualidade (IQ) para assegurar a melhoria da qualidade do serviço
de transporte.
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Método: O presente trabalho foi desenvolvido na UTI de um hospital
de ensino, no primeiro semestre de 2009. Foi realizada uma pesquisa de
revisão bibliográfica sobre transporte intra-hospitalar e indicadores de
qualidade, nas bases de dados das bibliotecas virtuais SCIELO, BIREME, LILACS, PUBMED, COCHRANE, e no acervo da biblioteca da
Instituição. O indicador criado tem os seguintes pontos de observação:
1. Indicação do transporte 2. Classificação do paciente 3. Tempo de
preparo do transporte 4. Tempo gasto 5. Equipamentos utilizados 6.
Equipe profissional envolvida 7. Intercorrências ocorridas 8. Dificuldades encontradas na infra-estrutura do transporte O IQ é preenchido
pelo enfermeiro responsável, onde é registrado todas as ocorrências durante o transporte. O resultado do indicador é tabulado mensalmente
e exposto na unidade.
Conclusão: Este IQ tornou-se uma ferramenta importante na tomada
de decisão do transporte, tendo como parâmetro os indicadores registrados. Concluímos que este indicador constituiu uma ferramenta na
busca da melhoria da qualidade da atividade assistencial prestada ao
paciente crítico.

PO – 083
Complicações não-usuais do acesso venoso central
Olival Cirilo Lucena da Fonseca Neto; José Tarcisio Dias da Silva;
Rafael Cavalcanti de Carvalho Lucena; Thiago Costa da Silva;
Antonio Lopes Miranda.
Serviço de Cirurgia Geral e de Emergência do Hospital da Restauração,
Recife/PE.
Objetivos: – Demonstrar a ocorrência de complicações incomuns em
pacientes submetidos a punção venosa central.
Métodos: Estudo de série de casos.
Resultados: Cinco complicações mecânicas com baixa incidência foram relacionadas: acidente vascular cerebral (AVC), ataque isquêmico
transitório (AIT), nutritórax, hemotórax maciço. As complicações neurológicas ocorreram por punção e colocação indevida do cateter venoso
central (CVC) em artéria carótida. Em uma situação (AVC), o tempo
de permanência foi > 12 horas e a isquemia levou a dano irreversível.
Na outra situação, levou a imediato quadro neurológico chamando a
atenção do cirurgião. Realizada retirada do dispositivo e transferência
para UTI. Observação e avaliação neurológica por 48 horas não demonstrou sequelas. O nutritórax é um evento raro e grave. É a presença
de nutrição em cavidade pleural seja de origem parenteral ou enteral.
Neste caso, foi após NPT em paciente em Home Care. A punção venosa central foi realizada em domicílio e o Rx de tórax não foi avaliado. A
NPT foi iniciada no dia seguinte. Após 12 horas a paciente foi admitida
na emergência com insuficiência respiratória aguda. Encaminhada para
UTI para IOT e VM. Rx de tórax demonstrou derrame pleural à direita
cuja toracocentese evidenciou fluido da nutrição parenteral. Realizada
drenagem torácica. Recebeu alta após o 30º dia. O hemotórax maciço é descrito após CVC, entretanto, é subestimado pelos internistas.
Em ambos os casos, os pacientes estavam em UTI e múltiplas punções
sem sucesso havia ocorrido. Após 12 horas os pacientes apresentaram
hipotensão e dificuldade do manejo da ventilação mecânica. Ausculta
demonstrou derrame pleural e punção demonstrou líquido hemático.
Após drenagem, paciente instabilizou hemodinamicamente e evoluiu
para o óbito.
Conclusão: Apesar da punção venosa central ser procedimento simples
e seguro, as complicações catastróficas devem ser lembradas e afastadas
após o procedimento com o simples Rx de tórax.

PO – 084
Fatores de risco para mortalidade em uma UTI de
adultos de um hospital universitário
Ana Beatriz Francioso de Oliveira, Olivia Meira Dias, Marcos
Moreira Mello, Carolina Kosour, Luciana Castilho de Figueiredo,
Sebastião Araújo, Desanka Dragosavac, Antônio Luis Eiras Falcão
Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - São Paulo - Brasil
Objetivos: Avaliar os fatores de risco para mortalidade em uma UTI
de adultos.
Métodos: Participaram deste estudo todos os pacientes admitidos consecutivamente na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital das
clínicas da Universidade Estadual de Campinas (HC-UNICAMP), em
um período de seis meses.
Resultados: Foram incluídos 401 pacientes, 59,6% homens e 40,4% mulheres, com idade de 53,8±18,0 anos. A mortalidade foi de 13,46%. Não verificamos diferença significativa entre os sexos. Pacientes com escore APACHE
II >11 (OR 5,01, 95% IC 2,50-10,05, p<0,0001), VMI ≥24 horas (OR
31,10, 95% IC 7,46-129,71, p<0,0001), dias de VMI ≥7 dias (OR 3,82,
95% IC 1,99-7,36, p<0,0001), reintubação (OR 8,71, 95% IC 4,03-18,81,
p<0,0001), dias de internação na UTI ≥7 dias (OR 5,26, 95% IC 2,86-9,66,
p<0.0001) e pacientes submetidos a traqueostomia (OR 5,09, 95% IC 2,669,77, p<0,0001) mostraram ser fatores de risco para mortalidade.
Conclusão: Através da utilização de banco de dados foi possível analisar e constatar que escore APACHE >11, VMI > 24 horas, dias de
internação na UTI ≥7 dias, traqueostomia e reintubação são fatores de
risco para mortalidade em UTI. A discussão destes resultados com a
equipe de referencia no tratamento de pacientes críticos poderá contribuir para redução de complicações evolutivas e mortalidade.

PO – 085
Aplicação do nursing activities score (nas) em neonatologia
Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira; Margarida Luzia Piloni;
Silvana Delatore; Anair Lazzari Nicola
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, Cascavel (PR),
Brasil. Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, Cascavel
(PR), Brasil. Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região
do Pantanal – UNIDERP, Campo Grande (MS), Brasil.
Objetivo: Quantificar a carga de trabalho de enfermagem em unidade
de terapia intensiva neonatal (UTIN), segundo o Nursing Activities
Score (NAS), incluindo a carga de trabalho de enfermagem como parâmetro para dimensionamento da equipe de enfermagem.
Método: Pesquisa de campo de corte transversal prospectivo, descritivo
e quantitativo, realizado na UTIN do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, abrangendo todos os recém-nascidos (RNs), internados
entre 02/02/2009 e 03/03/2009, totalizando 29 RNs. Dados obtidos
através da observação e análise documental nos prontuários dos RNs,
analisados através de estatística descritiva.
Resultados: Quanto à procedência, 69% dos RNs admitidos na unidade
foram provenientes do centro obstétrico. A prematuridade correspondeu
a 69% da amostra, perfazendo no total 20 RNs. Durante o estudo 10,3%
(03) dos RNs evoluíram para óbito. A média de ocupação na UTIN foi
de 9,4 RNs/dia. A média de técnicos/auxiliares de enfermagem disponíveis perfez 14,3 e a média de enfermeiros disponíveis em serviço que foi
de 2,3. A pontuação média do NAS na unidade foi de 766.3 pontos e a
média pôr RN foi de 82,0 pontos NAS, constatou-se também a média de
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19.7 horas de enfermagem por RN nas 24 horas do dia.
Conclusão: Os resultados revelam um quantitativo diminuído de profissionais de enfermagem, principalmente enfermeiros, uma vez que
não atende nem o preconizado pelo Ministério da Saúde.

PO – 086
Carga de trabalho de enfermagem e alocação de pessoal
em unidade semi intensiva: estudo prospectivo segundo o
nursing activities score (NAS)
Flávia de Oliveira Motta Maia; Tatianna Augusto Destácio; Luciana
Inaba Senyer Iida; Kátia Grillo Padilha
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, HU-USP, São Paulo,
SP, Brasil
Objetivos: Analisar a adequação diária de pessoal de enfermagem frente
às demandas de cuidados dos pacientes, segundo o Nursing Activities
Score (NAS).
Método: Foram acompanhados prospectivamente 338 pacientes da USI
geral de um hospital universitário, de novembro/2008 a abril/2009. A
carga de trabalho de enfermagem dos pacientes foi medida diariamente,
sendo registrado o número total de profissionais disponíveis por dia. Os
dados foram analisados segundo estatística descritiva.
Resultados: A maioria da amostra era de pacientes idosos, com permanência na USI, em média, de 3,73 dias, mortalidade de 2,49%. A média
mensal do NAS em todo o período mostrou-se acima de 50,00% (±1,81),
com variação média diária de 40,86% a 65,69%. Houve excedente/falta
de pessoal de enfermagem em 96,7% do total de dias analisados.
Conclusão: A adequação do staff de enfermagem segundo as demandas
de cuidados deve ser atendida para assegurar a qualidade da assistência e
diminuição dos custos na UTI. Palavras-chave: unidades semi intensiva;
carga de trabalho; enfermagem.

PO – 087
Importância da intervenção farmacêutica na terapia
medicamentosa de pacientes internados em terapia intensiva
Batista, D.; Alves,C.; Júnior,J. C.; Souza, J.; Abechain, L.; Giusti, R.;
Haag, F. F. Jr.
Centro de Terapia Intensiva Adulto – Hospital Cruz Azul de São Paulo
Objetivo: Demonstrar a relevância da assistência farmacêutica juntamente com a equipe médica através da análise técnica das prescrições,
otimizando a terapia medicamentosa dos pacientes em tratamento.
Método: Foram avaliadas prescrições médicas de pacientes internados
no período de 01 de março a 30 de junho de 2009. Essa análise realizada pelo Farmacêutico consiste em verificar: (A) Falha de prescrição, (B)
aprazamento das drogas, (C) prazo de tratamento com antimicrobianos,
(D) protocolo de profilaxia com antimicrobianos, (E) incompatibilidades farmacológicas e físico-químicas, (F) posologia ideal, (G) via de administração, (H) dose de todas as drogas, (I) interações medicamentosas
e (J) ajustes de dose para pacientes com insuficiências.
Resultados: Foram realizadas 211 Intervenções farmacêuticas com nível de aceitação de 97,6%. As Intervenções caracterizaram-se por: (A)
34,1%, (B) 1,9%, (C) 7,1%, (D) 2,8%, (E) 4,3%, (F) 24,2%, (G) 0,5%,
(H) 14,2%, (I) 5,2% e (J) 5,7%.
Conclusão: As Intervenções Farmacêuticas consistem na necessidade de
reavaliação da prescrição por parte da Equipe Médica no intuito de orientar
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esquemas terapêuticos em especial de Antimicrobianos, assegurando um
tratamento farmacológico adequado, efetivo e seguro. A intervenção farmacêutica em parceria com a equipe multiprofissional no que se refere a terapia medicamentosa, são fundamentais para a assistência de alta qualidade
ao paciente, refletindo cada vez mais em tratamentos seguros e efetivos.

PO – 088
O paciente oncológico em UTI: dados descritivos de uma
unidade de terapia intensiva geral em São Luís - Maranhão
Felipe Verner Pagnoncelli; Ana Paula Pierre de Moraes; Ana
Carolina Duailibe Silva
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Maranhão; Hospital Tarquínio Lopes Filho - São Luís Maranhão - Brasil
Objetivo: Descrever o perfil demográfico e de morbimortalidade dos pacientes oncológicos admitidos em uma UTI geral, que recebe pacientes
com diversos diagnósticos de várias especialidades.
Métodos: Estudo descritivo. Foram verificados todos os registros da UTI
de julho/2008 a junho/2009, separando os pacientes oncológicos. Analisadas as variáveis sexo, idade sítio primário tumoral, tipo e motivo da
internação, APACHE II, tempo de internação e mortalidade. Os dados
foram digitados e analisados no programa Excel.
Resultados: No período, foram admitidos 73 pacientes oncológicos na UTI,
correspondendo a 19,5% do total de admissões. Foram avaliados 49 prontuários; as perdas foram por permanência na UTI inferior a 24 horas e registros
não encontrados. A maioria dos pacientes era do sexo feminino (55%), com
idade média de 56,9 ± 18,0 anos; internação clínica (59,2%), APACHE II
com média 19,0 ± 9,2. Os sítios primários tumorais foram bastante variados. O principal motivo da internação foi insuficiência respiratória aguda
(53,1%), e tempo de internação médio na UTI de 4,6 ± 4,3 dias. A mortalidade deste grupo (57,1%) foi maior do que a mortalidade geral da UTI
(28,7%), e esta diferença apresentou significado estatístico (p<0,001).
Conclusão: Estudos anteriores relatam a pior evolução do paciente oncológico clínico em relação ao oncológico de internação no pós-operatório. Nesta
amostra, as maioria das internações foram de pacientes clínicos com escore
APACHE II médio alto. Embora com mortalidade mais elevada em relação
às internações por outros diagnósticos, a admissão do paciente oncológico
atualmente também faz parte do perfil de internação das UTIs gerais.

PO – 089
Indicadores de qualidade da assistência fisioterapêutica na
unidade de terapia intensiva
Katia de Miranda Avena; Flávia Milholo Olivieri; Sydney Agareno
de Souza Filho; Margareth Queiroz de Oliveira; Thiago Rios Soares;
Kátia Borges; Silvanna Cotrim; Déborah Ferreira
Hospital Unimed, Lauro de Freitas, Bahia, Brasil
Objetivo: Descrever a qualidade da assistência fisioterapêutica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) através da implantação de indicadores
de qualidade.
Métodos: Trata-se de estudo realizado em UTI de hospital privado com
capacidade para 10 leitos. Foi construído um instrumento eletrônico para sistematizar a coleta de dados dos indicadores de qualidade da
assistência fisioterapêutica na UTI. O instrumento proposto dispõe de
informações sobre complicações pulmonares, uso de suporte ventilatório
invasivo (SVI) e não invasivo (SVNI) e desmame. A implantação ocorreu
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em Julho/2008, após o treinamento de 06 fisioterapeutas intensivistas. A
coleta de dados acontece diariamente.
Resultados: Foram coletadas informações sobre 595 pacientes admitidos
no período de Março/2008 a Junho/2009. A incidência de complicações
pulmonares foi de 18% (pneumonia-12% e atelectasia-6%). A incidência de ventilação mecânica (VM) foi de 33%, sendo que o tempo de
permanência de em VM foi de 7,4+/-2,7dias. A incidência de SVNI foi
de 10%; destes, foi possível reverter o uso de VM em 55% dos casos. Dos
pacientes submetidos à VM, apenas 14% apresentou falha no desmame
ventilatório. Nestes, a falha ocorreu por rebaixamento do nível de consciência em 31%, fraqueza muscular em 24%, instabilidade hemodinâmica
em 21% e outras causas em 24%. O tempo de permanência na UTI foi
de 06dias e a mortalidade foi de 10%.
Conclusão: As informações obtidas através dos indicadores de qualidade
da assistência fisioterapêutica fornecem mensalmente subsídios para a tomada de decisão envolvendo questões assistenciais e administrativas pela
equipe multidisciplinar.

PO – 090
Análise das avaliações de aproveitamento dos cursos de
BLS pelos alunos
Denis Correa; Ligia Nasi Laranjeira; José Roberto Zapiello Mendes;
Hélio Penna Guimarães; Roberto Moraes Junior; Ronaldo Vasque.
Instituto Paulista de Treinamento e Ensino – IPATRE – São Caetano do
Sul – SP – Brasil
Objetivo: Avaliar características e aproveitamento dos alunos que realizaram o treinamento de Basic Life Support (BLS).
Método: Trata-se de um estudo transversal. Foram analisadas fichas de
avaliações do curso de 148 alunos entre o período de novembro de 2008
a junho de 2009.
Resultados: O Aproveitamento do curso pelos alunos foi avaliado como
acima da expectativa por 62,83% destes, e satisfatório por 37,17% sendo
que nenhum aluno classificou seu aproveitamento como insatisfatório.
Com relação ao período de preparação anterior ao curso, 20,94% dos
alunos dedicaram mais de 5 horas de estudo, 47,29% de 3 a 5 horas,
22,29% de 1 a 2 horas e 9,48% menos que 1 hora. 93,91% qualificaram
a oportunidade em realizar a prática no manequim como excelente e
97,97% avaliaram o domínio do instrutor nas estações como excelente.
52,7% dos alunos caracterizaram o programa do curso como acima de
suas expectativas e 47,3% como satisfatório. 99,32% dos alunos recomendariam esse curso a outro profissional.
Conclusão: O BLS, por se tratar de um treinamento baseado em simulação, permite um bom aproveitamento e retenção de aprendizado pelos
alunos, atendendo aos objetivos principais do curso.

PO – 091
Erro de medicamento em terapia intensiva: análise e
abordagem
Vilma Temoteo de Andrade
Hospital Alvorada Moema São Paulo, SP, Brasil
Objetivos: Analisar, propor ações corretivas e resultados comparativos
em relação a eventos adversos como o erro de medicamentos.
Métodos: Analisar as notificações de erro de medicamento da enfermagem ocorridos no 1º semestre de 2008, abordar as ocorrências de maior
severidade, ocorrência e detecção, as ações corretivas e resultados. Descre-

veremos os casos de “Infusão incorreta de soro”.
Resultados: 45 notificações de erro de medicamentos da enfermagem foram analisadas no 1º semestre de 2008. 35% das ocorrências corresponderam a infusão inocorreta de soros por bombas de infusão. As causas de
maior impacto para os eventos foram apontadas e, entre os 20% de maior
relevânica, o erro de cálculo ou falha na programação do equipamento foi
abordada. Realizado treinamento com os técnicos de enfermagem, sobre
cálculo de gotejamento de soro e manejo da bomba de infusão, no 2º
semestre de 2008. As medidas de ocorrência de eventos semelhantes no
1º semestre de 2009 correspondem a 15%.
Conclusão: A abordagem sistemática dos “erros”, com análise da causa
raiz e ações corretivas com foco no processo, é importante para a boa gestão. É necessário rever o problema e buscar oportunidades de melhoria.

PO – 092
Carga de trabalho de enfermagem e alocação de pessoal
em UTI: estudo prospectivo segundo o nursing activities
score (NAS)
Flávia de Oliveira Motta Maia; Tatianna Augusto Destácio; Luciana
Inaba Senyer Iida; Kátia Grillo Padilha
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, HU-USP, São Paulo,
SP, Brasil
Objetivos: Analisar a adequação diária de pessoal de enfermagem frente
às demandas de cuidados dos pacientes, segundo o Nursing Activities
Score (NAS).
Métodos: Foram acompanhados prospectivamente 307 pacientes da
UTI geral de um hospital universitário, de novembro/2008 a abril/2009.
A carga de trabalho de enfermagem dos pacientes foi medida diariamente, sendo registrado o número total de profissionais disponíveis por dia.
Os dados foram analisados segundo estatística descritiva.
Resultados: A maioria da amostra era de pacientes idosos, com permanência na UTI, em média, de 5,73 dias, mortalidade de 19,98%. A média
mensal do NAS em todo o período mostrou-se acima de 62,00% (±2,5),
com variação média diária de 53,01% a 75,83%. Houve excedente/falta
de pessoal de enfermagem em 99,4% do total de dias analisados.
Conclusão: A adequação do staff de enfermagem segundo as demandas
de cuidados deve ser atendida para assegurar a qualidade da assistência e
diminuição dos custos na UTI.

PO – 093
Adesão ao FASTHUGS pelos profissionais de saúde um
ano após sua implementação
Karla Roberta Mendonça; Gisele Brocco Magnan; Ligeíze Ferreira
Lins; Vinícius Faleiro Martins; Marcelo de Oliveira Maia
Hospital Santa Luzia - HSL, Brasília/DF, Brasil
Objetivo: Avaliar a adesão dos profissionais aos itens do FASTHUGS
um ano após a implementação.
Métodos: Estudo de coorte-transversal, prospectivo, realizado na UTI
Adulto de um Hospital Privado de Brasília/DF. Foram avaliados 32
pacientes de acordo com os 08 itens descritos no FASTHUGS, através
do preenchimento manual do check list.
Resultados: Foi observada a adesão plena para os itens: cabeceira do leito
elevada, profilaxia de úlcera de estresse, sedação e alimentação. Quanto
ao controle glicêmico, analgesia e profilaxia de tromboembolismo, 94%.
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No tangente a escala de Braden, acompanhou-se 91% de adesão.
Conclusão: Percebemos que os profissionais da UTI apresentaram
conhecimento às indicações de avaliação dos itens do FASTHUGS,
demonstrando uma adesão significativa.

PO – 094
Correlação do escore de prognóstico Apache II e a
mortalidade observada em pacientes admitidos na UTI
neurovascular de Itaperuna - RJ
Sergio Kiffer Macedo; Lidia Pillo Gonçalves; Ivete Pillo Gonçalves;
Lucas Carvalho Dias; Rodrigo Martins Vinha.
Hospital São José do Avaí – HSJA – Itaperuna (RJ), Brasil
Objetivos: Avaliar a capacidade do Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II) em predizer a mortalidade de pacientes
neurológicos.
Métodos: Estudo de coorte prospectivo de janeiro a dezembro de 2007
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neurovascular do Hospital São
José do Avai, em Itaperuna-RJ. Os dados dos pacientes foram coletados através de um formulário criado para o estudo, e os resultados
do APACHE II foram comparados através do Standartided Mortality
Ratio (SMR), que consiste na divisão entre a mortalidade observada e
a predita pelo escore.
Resultados: Houveram 402 internações no setor, a mortalidade foi
de 24,37%, a média de mortalidade predita pelo APACHE II foi de
32% e o SMR foi de 0,76. Os principais motivos de internação foram:
tratamento de aneurisma cerebral por embolização (180 pacientes –
44,7%), tumores cerebrais (48 pacientes- 11,9%) e trauma crânio-encefalico (TCE) moderado e grave (33 pacientes – 8,2%). Nos pacientes
que sofreram embolização, a mortalidade foi de 22,7%, a média de
mortalidade predita pelo APACHE II foi de 28,8% e o SMR foi 0,78
No grupo de tumor cerebral a mortalidade foi de 20,83%, a média
predita pelo APACHE II foi de 26%, e o SMR 0,8. As vítimas de TCE
tiveram mortalidade de 27,27%, média de mortalidade estimada de
38% e SMR de 0,71.
Conclusão: A mortalidade observada foi menor que a prevista pelo
APACHE II em todos os grupos.

PO – 095
Características clínicas e epidemiológicas da unidade de
terapia intensiva do hospital Fernandes Távora-CE
Ivna Fernandes Queiroz, Laércia Ferreira Martins, Maria Cecília
Freitas Cesarino dos Santos, Weiber Silva Xavier, Randal Pompeu
Ponte, Lívia Maria Villar Sales de Araújo, Claudia Maria Ferreira
Garcez
Hospital Fernandes Távora, Fortaleza, Ceará, Brasil.
Objetivo: Esse trabalho objetiva descrever os dados epidemiológicos dos pacientes admitidos na UTI do Hospital Fernandes Távora em Fortaleza-CE, com ênfase no sexo, idade, diagnósticos,
co-morbidades, permanência na UTI, mortalidade, APACHE II e
incidência de sepse, terapia de substituição renal (diálise) e úlcera
por pressão (UP).
Método: Foi realizado um estudo retrospectivo descritivo com análise
de prontuários de 215 pacientes internados nessa UTI, por um período
igual ou superior a oito horas, entre janeiro e dezembro de 2008.

Resultados: Os pacientes eram procedentes principalmente da enfermaria (41,4%) e 59,5% portavam UP na admissão; 57% eram do sexo
masculino, idade média 66 anos; tempo médio de permanência de 18
dias. A média de APACHE II foi 26 com mortalidade prevista 53%,
mortalidade observada 45,6% e mortalidade standart 0,86. As principais indicações de internação foram pneumonia (76,2%), insuficiência
respiratória aguda (54,4%), Acidente Vascular Encefálico Isquêmico
(AVEI) (34%), Insuficiência Renal (32%), Diabetes Mellitus (DM)
descompensada (5,11%). As co-morbidades mais observadas foram
Hipertensão Arterial Sistêmica (52%), DM (31,6%) e AVEI prévio
(15,3%). A incidência de sepse foi 59,5%. Os pacientes submetidos à
diálise foram 35,3%.
Conclusão: Este trabalho confirmou a qualidade da UTI analisada,
evidenciando mortalidade standart abaixo dos índices brasileiros e serviu como instrumento para melhoria no diagnóstico e tratamento das
patologias mais incidentes.

PO – 096
Tempo de permanência padronizado e doença de base
dos pacientes admitidos na UTI pediátrica de hospital
universitário terciário no período de cinco anos
Fernanda Cristina Scarpa; Felipe Gutierrez Carvalho; Michel
Georges El Halal; Eliana de Andrade Trotta; Paulo Roberto
Antonacci Carvalho
Hospital de Clínicas de Porto Alegre- HCPA, Porto Alegre, RS, Brasil
Objetivo: Descrever tempo de permanência dos pacientes admitidos
na UTI Pediátrica do HCPA ao longo de cinco anos, de acordo com
grupos de doença de base.
Métodos: Estudo transversal, observacional, baseado no registro de
admissões e no banco de dados daquela unidade, incluindo todas as
crianças admitidas na UTI no período de 1º de janeiro de 2002 a 31 de
dezembro de 2006. Foram consideradas as variáveis sexo, idade, doença
de base, classificada por sistema acometido previamente à admissão, TP
em dias, probabilidade de morte na admissão (PIM – Pediatric Index
Mortality) e desfecho. O TPP foi calculado pela relação dos tempos de
permanência observado e esperado.
Resultados: Foram avaliadas 2494 admissões de pacientes, 54,6% do
sexo masculino, com mediana de idade 1,4 anos (IQ: 0,42-5,17), PIM
de 1,94% (IQ:1,0-6,76) e permanência na UTI de 3 dias (IQ: 2-7).
O grupo de pacientes mais prevalente, sem doença de base, mostrou
permanência de 3,0 dias; no grupo de acometimento gastrointestinal
(GI) o TP foi de 6,0 dias (IQ: 3,0-12,5) enquanto no das síndromes
genéticas foi de 2,0 dias (IQ: 1,0-5,5).
Conclusão: O tempo de permanência padronizado dos pacientes admitidos na UTI estudada foi maior do que 1,0 para os grupos com acomentimento dos sistemas GI, neurológico, respiratório, onco-hematológico e “múltiplo”, e menor que 1,0, para os do sistema cardiovascular
e das síndromes genéticas.

PO – 097
Conhecendo o perfil da UTI através do SAPS 3
André Scazufka Ribeiro
Hospital Guilherme Álvaro, Santos, São Paulo
Objetivos: Conhecer o perfil e relatar a experiência inicial com o SAPS 3.
Método: UTI geral de 17 leitos público universitário e o modelo
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foi aplicado em todos pacientes internados no período de 01/07 à
31/10/2008.
Resultado: Ocorreram 197 internações de pacientes (pts) com
idade 58 + 17 anos, 105 do sexo masculino (53%),154 pts (78%)
oriundos do próprio hospital sendo 43 (28%) do PS, 53 (34%) do
centro cirúrgico com 18 (34%) rotinas e 35 (66%) de emergências e
predominância do sítio gastrointestinal (53%), 43 (28%) da enfermaria e 15 (10%) outros. Quarenta e três pts (22%) de outro serviço. Os motivos de internação foram: cardiovascular (53%), respiratório (37%), neurológico (36%), renal (18%), metabólico (13%),
digestivo (10%), hepático (5%) e hematológico (2%). Oitenta e
oito pts (44%) apresentavam infecção sendo 54 (61%) comunitárias e 34 (39%) hospitalares com focos principais o pulmão (45%)
e o peritônio (16%). Ventilação mecânica em 59 pts (30%), drogas
vasoativas em 25 pts (13%) e 6 pts (3%) admitidos após parada
cardio-respiratória. O escore médio do SAPS 3 foi 52 com mortalidade prevista de 29% e a real de 36% com razão de mortalidade
(RM) de 1,25 no período do estudo. No mês de julho escore de 47
com RM 1,7, agosto 56 com RM 1,2, setembro 49 com RM de 1,2
e outubro 55 com RM de 1,0.
Conclusão: Utilizar o SAPS 3 na unidade trouxe informações importantes servindo de base para conhecer sua própria realidade e implementar condutas para otimizá-la e diminuir a mortalidade.

PO – 098
Caracterização da infecção e conhecimento dos
porfissionais de enfermagem sobre a infecção em
unidade de terapia intensiva por acinetobacter
Mara Ambrosina de Oliveira Vargas; Carla da Silva Cardoso;
Julisângela de Souza Fernandes; Núbia Nunes de Souza
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS, Universidade
Corporativa Hospital Mãe de Deus, São Leopoldo e Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, Brasil
Objetivos: analisar o conhecimento dos profissionais de enfermagem
sobre a infecção causada pela bactéria Acinetobacter em uma UTI adulta de um hospital geral; identificar a freqüência com que a bactéria
Acinetobacter ocorre e descrever as principais características que contribuem para o seu surgimento.
Métodos: pesquisa quali-quantitativa. Quantitativa de caráter
transversal e retrospectivo; qualitativa exploratória e descritiva.
Após aprovação Comitê Ética da instituição, os dados foram coletados através de entrevista semi-estruturada em uma amostra de 46
profissionais e das fichas de notificação de CCIH referentes ao ano
de 2007.
Resultados: Constatou-se que nem todos os profissionais de enfermagem detêm o conhecimento sobre a infecção em questão. Através
da analise das fichas de notificação verificou-se que 23 pacientes
foram infectados por Acinetobacter e que o uso prolongado de
ventilação mecânica, aliado ao uso rotineiro de técnicas invasivas
e procedimentos cirúrgicos de grande porte e ao tratamento com
antibióticos de largo espectro, constituíram-se nas principais características que contribuíram para o seu surgimento.
Conclusão: É necessário implementar um plano de capacitação continuada para os profissionais desta unidade. Para uma análise mais consubstanciada, a ficha de notificação deveria contemplar, entre outros
aspectos, data da internação hospitalar; data da detecção da infecção
por Acinetobacter e data alta hospitalar ou óbito.

PO – 099
Incidência de extubação acidental e perda de cateter
venoso central no centro de terapia intensiva adulto de
um hospital universitário
Renata Frateschi de Andrade; Mayra Gonçalves Menegueti;
Roberta Diez; Silvia da Silva Cainelli; Gil Cezar Alkmim Teixeira;
Renzo Eduardo Carnielli Bianchi; Aníbal Basile Filho; Maria
Auxiliadora Martins.
Divisão de Terapia Intensiva e Departamento de Enfermagem do Centro
de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto-SP
Objetivos: Apresentar a taxa de incidência de extubação acidental e de
perda de CVC numa CTI de um hospital universitário.
Métodos: Trata-se de um estudo observacional, quantitativo, visando uma
coleta sistemática de informações. Foi elaborado um instrumento de coleta
de dados para registrar os EAs ocorridos na unidade; aplicado aos pacientes
durante a internação no período de abril a julho/2009 para coleta das ocorrências, descrição da situação e possíveis causas do incidente.
Resultados: A média de ocorrência de extubação acidental nos meses
coletados foi de 2,1% e de perda de CVC foi de 1,3%.
Conclusão: Os resultados apontam uma incidência de extubação semelhante aos encontrados na literatura. Em relação à perda de CVC,
a literatura não define valores aceitáveis por falta de estudos específicos.
A quantificação dessas ocorrências e a correlação com possíveis causas
permitirão a elaboração de um plano de ações voltado para minimizar ou
evitar esses incidentes, visando a qualidade na assistência ao paciente.

PO – 100
Avaliação dos fatores de risco e critérios de prognóstico
na morbidade materna grave em UTI obstétrica
Antonio Francisco Oliveira Neto; Mary Angela Parpinelli; José
Guilherme Cecatti; João Paulo Souza; Maria Helena Sousa
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) da
Universidade de Campinas (UNICAMP), Campinas, São Paulo, Brasil
Objetivo: Identificar os fatores que influenciaram o desfecho da internação e avaliar o poder de discriminação do escore SOFA máximo
total (SOFA MT) na predição do prognóstico e como definidor de casos de near miss materno em mulheres com morbidade materna grave
(MMG) admitidas numa UTI obstétrica.
Método: Estudo de coorte retrospectiva para identificação de fatores de
risco associados ao desfecho na internação na UTI e um estudo de validação de escore de gravidade e prognóstico. Construiu-se uma curva
ROC (Receiver Operating Characteristics) para avaliar a performance
do escore SOFA MT na predição do prognóstico e identificação dos
casos de near miss materno.
Resultados: Entre as 673 mulheres estudadas (18 óbitos e 655 sobreviventes), o risco de morte materna foi maior em adolescentes e nas transferências inter-hospitalares. A falência orgânica e o número de órgãos
comprometidos mostraram correlacionar-se significativamente com a
mortalidade materna. A análise da área sob a curva ROC mostrou a excelente performance do escore SOFA MT na predição do prognóstico
dos casos de MMG e identificação dos casos de near miss.
Conclusão: Nossos resultados reforçam a necessidade de leitos em UTI
para complicações obstétricas graves e do aprimoramento do sistema
de transferência inter-hospitalar. O escore SOFA MT mostrou ser uma
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ferramenta confiável para avaliação de prognóstico e gravidade na população de mulheres com MMG.

PO – 101
Necessidade da higienização das mãos após uso de luvas
de procedimentos de uma equipe de UTI
Karina Suzuki; Aline Filomena Furtado Gold; Regiane Aparecida
dos Santos Soares Barreto; Marinésia Aparecida do Prado Palos
Núcleo de Estudos e Pesquisa em Infecções Hospitalares (NEPIH),
Faculdade de Enfermagem – Universidade Federal de Goiás - FEN/UFG
– Goiânia (GO), Brasil
Objetivos: Avaliar a adesão e a técnica à Higienização das mãos (HM)
após uso de luvas de procedimento da equipe de saúde e de apoio.
Métodos: Estudo quantitativo de caráter observacional descritivo, realizado em duas UTIs em um hospital escola de Goiânia.
Resultado: A adesão global foi de 63%, sendo 60% e 64% antes e após
os procedimentos respectivamente. Quando os procedimentos eram
realizados sem uso de luvas (73%) e com o uso (61%). A maior adesão
foi do enfermeiro (88%) e a menor do técnico de laboratório (4%),
em geral a equipe de apoio da UTI apresentou baixa adesão (32%).
Quanto à técnica de HM observou-se que em 100% das HM houve
quebra da cadeia asséptica.
Conclusão: A prática da HM é baixa, e destaca-se a preocupação com a
autoproteção dos profissionais. A técnica utilizada não é a recomendada
aumentando mais ainda a disseminação dos microrganismos. A adesão de
alguns profissionais a HM é baixa e a técnica utilizada é inadequada, sendo
que a adesão é maior após os procedimentos e quando não se utiliza luvas.

PO – 102
Medidas para tratamento e prevenção de úlceras de decúbito:
a visão dos enfermeiros em unidade de terapia intensiva
Rodrigues, C.N; Castro, G; Lima, L.C; Almeida, S.R.T.L; Serra,
S.C; Andrade, K.L.
Centro Universitário do Maranhão (UNICEUMA), São Luís (MA), Brasil
Objetivos: Analisar a conduta dos enfermeiros que atuam em unidades
de terapia intensiva (UTI), em relação às medidas preventivas e terapêuticas para úlceras de decúbito (UD).
Métodos: Tratou-se de estudo descritivo, prospectivo, de campo, com
variáveis quantitativas, realizado em duas UTIs, sendo uma da rede
pública e outra privada de São Luís/Ma, realizado em outubro de 2008.
Pesquisou-se 14 enfermeiros, sendo 10 da rede privada e os demais
da pública. Para o levantamento dos dados, utilizou-se um questionário elaborado pelos pesquisadores contendo questões objetivas onde se
abordou sobre tratamento e profilaxia de UD
Resultados: Demonstrou-se que: 57.14% dos pesquisados tinham entre 1 e 5 anos de formação acadêmica, 35.71% possuíam o mesmo
tempo de atuação e 57.14% não tinham especialização em UTI. Em
relação ao conhecimento científico 78.57% erraram sobre o curativo
utilizado em lesões com ou sem infecção, todos erraram sobre qual
curativo se utiliza em lesões não infectadas com leve a moderada exsudação, 57.14% erraram segundo a substância utilizada para remover
crostas e tecidos desvitalizados, 71.43% dos enfermeiros acertaram e
28.57% erraram quando questionados em relação aos tipos de suportes
para prevenir o aparecimento de úlceras de decúbito em pacientes das
unidades de terapia intensiva referidas.
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Conclusão: As UD são um desafio para a enfermagem, prolongando a
internação e a morbidade dos clientes. Identificou-se uma grande número de jovens enfermeiros trabalhando em UTIs, e conhecimentos
limitados em relação ao tratamento de UD já instaladas, mas com os
conceitos de profilaxia bem sedimentados.

PO – 103
Perfil dos fisioterapeutas que trabalham nas unidades de
terapia intensiva em São Luís do Maranhão
Castro, G; Ribeiro, F.R; Lima, W.L; Lima, E.V.N.C.L; Ferreira,
P.R; Costa, M.de A. G; da Silva A.G.
Hospital Centro Médico Maranhense, São Luís (MA), Brasil
Objetivos: Caracterizar o perfil dos fisioterapeutas que trabalham nas
UTIs de São Luis, Identificando o grau de formação, tempo de atuação
em UTI, e a autonomia na VM.
Métodos: Realizamos uma pesquisa descritiva com fisioterapeutas que
atuam nas UTIs de São Luís. Os hospitais foram escolhidos pelos dados
do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Os fisioterapeutas das UTIs configuraram a população estudada. Não houve
exclusões nesta seleção. A coleta de dados foi realizada através de questionário desenvolvido pelos autores.
Resultados: Fizeram parte da pesquisa 24 fisioterapeutas de nove
UTIs, sendo 62,50% do sexo feminino e 37,50% do sexo masculino,
com idade média de 28,2 anos e tempo médio de atuação em UTI de
3,96 anos. O que corresponde ao tempo de formado de 54,16% dos
fisioterapeutas que é de 1 a 3 anos. Apenas 12,5% estão com tempo de
graduação superior a 10 anos. A formação da maioria dos fisioterapeutas está à nível de pós-graduação (62,50%), entretanto observa-se que
aproximadamente 33,33% dos fisioterapeutas são apenas graduados. O
desmame da VM é realizado por fisioterapeutas em 73,08%
Conclusão: Nossa pesquisa concluiu que a maioria dos fisioterapeutas
é do sexo feminino, identificamos uma população muito jovem, mas já
com especialização. Encontramos também que a maioria dos desmames
são realizados por fisioterapeutas.

PO – 104
Análise do escore Apache II em pacientes internados em
uma unidade de terapia intensiva ao longo de dez anos
João Batista Raposo Mazullo Filho; Marcelo Luiz Martins, Carla
Soares Fortes, Vanessa Caroline Costa Machado, Rosânia Maria
Araújo, Rebeca Pires Rebelo da Costa Ferreira
Hospital São Marcos, Teresina, PI.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar o índice prognóstico
(APACHE II) dos pacientes internados na Unidade de terapia intensiva
do Hospital São Marcos ao longo de dez anos.
Método: Foram coletados diretamente do banco de dados do programa UTI-SPCC- Escore Apache II, os dados a seguir: Quantidade de
admissões, percentual de altas, percentual de óbito, escore apache II
médio, risco de óbito médio e permanência média.
Resultados: Foram analisados dados de 4869 pacientes, no período de
junho de 1998 a junho de 2009. A idade no grupo variou de 18 a 92
com média de 66,5. O tempo de permanência média foi de 6,16 dias.
Em relação ao Escore Apache II, os pacientes apresentaram uma média
de 13,46±8,43. O risco de óbito médio foi de 19,49% sendo que, o total de óbitos foi de 19,18 %. Neste estudo foi calculada a Standardized
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Mortality Rate (SMR razão da mortalidade observada pela predita),
que teve como resultado 0,98.
Conclusão: O escore Apache II mostrou-se uma ferramenta confiável e fidedigna para avaliação do prognóstico e mortalidade ao longo do tempo.

PO – 105
Perfil epidemiológico de uma unidade de terapia
intensiva adulto
Daniela Pascon; Elaine Rodrigues; Josileide Fernanda de Almeida
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC – SP Brasil
Objetivos: determinar o perfil epidemiológico dos pacientes internados.
Métodos: estudo exploratório estatístico de 2007/2008; dados coletados: sexo, idade, diagnóstico, permanência na UTI e destino final.
Resultados: encontramos 54% das internações em indivíduos do sexo
masculino, com idade entre 50 e 80 anos. Apresentaram uma média de
permanência de 72 horas de internação. Quando tabulamos as principais
clínicas de internação: 50% respondem pela cardiologia, metade delas
com cirurgias de revascularização do miocárdio. Outros 13% das internações são ortopédicas, 12% das patologias de origem torácica e 8% da
clínica médica. A permanência na UTI em geral é determinada pelas
características da patologia, associada aos riscos cirúrgico-anestésicos e às
co-morbidades apresentadas pelos pacientes. Em nosso trabalho, o período de 72 horas mostrou–se suficiente para 62,01% dos pacientes. A
comparação entre os gêneros, com relação ao tempo de permanência na
UTI, não apontou diferenças significativas, mas sim o tipo de tratamento
e necessidade de tempo suficiente para sua recuperação. Quanto ao tipo
de internação, 70% originaram-se do sistema único de saúde.
Conclusão: O conhecimento epidemiológico destes dados possibilita
o gerenciamento de recursos humanos, tecnológicos e assistenciais com
mais precisão e objetividade.

PO – 106
Caracterização das crianças internadas em uma unidade
de terapia intensiva pediátrica
Izaura Luzia Silvério Freire; Gilson de Vasconcelos Torres; Juliana
Teixeira Jales Menescal Pinto; Nubia Maria Lima de Souza; Luzia
Clara Cunha de Menezes; Deborah Dinorah de Sá Mororó;
Kinídia Lúcia Duarte de Almeida Quithe de Vasconcelos; Aminna
Kelly Almeida de Oliveira
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG). Escola de Enfermagem
de Natal (EEN). Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Natal (RN). Brasil.
Objetivos: Traçar o perfil epidemiológico das crianças internados em
uma Unidade de Terapia Intensiva (UTIp).
Métodos: Estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado na UTIp de um Hospital de Natal-RN. Os dados foram obtidos
em banco de dados da própria unidade no período de janeiro/2006 a
junho/2009. A população foi classificada de acordo com a faixa etária,
sexo, diagnóstico médico, tempo de internamento e evolução clínica. Os
diagnósticos foram agrupados de acordo com a Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 10).
Resultados: No período estudado foram internadas 940 crianças, a idade
variou de recém-nascido a dezesseis anos. A faixa etária predominante foi
de 1 a 4 anos (30,99%), seguido de 5 a 9 anos (24,30%). Mais da me-

tade (56,38%) das internações foram de crianças do sexo masculino. Os
principais diagnósticos observados foram: doenças do aparelho respiratório (31,70%); lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências de
causas externas (15,31%) e doenças infecciosas e parasitárias (13,76%).
A maioria (68,83%) permaneceu na UTIp por um período inferior a 5
dias, seguido de 5 a 10 dias (17,66%). 80,28% saíram de alta, 12,59%
evoluíram para óbito após 24 horas e 7,13% antes desse tempo.
Conclusão: Os dados de referentes a faixa etária, sexo e tempo de internação foram semelhantes aos encontrados na literatura. Com relação
aos diagnósticos, a maioria dos estudos mostrava as doenças infecciosas
e parasitárias como a segunda maior causa de internamento. A taxa
de mortalidade mostrou-se superior ou semelhante a alguns estudos
(Einloft et al, 2002).

PO – 107
Epidemiologia dos pacientes internados em uma UTI do
SUS de Cuiabá-MT
Fábio Liberali Weissheimer; Alex Sandro Ozeial de Oliveira; Josefer
Marcos Negri Cadore; Samuel da Silva Barreto; Huark Douglas
Correa; Weiler Rezende Mendonça; Talitha Mariela Farah Vassoler
Universidade de Cuiabá, UNIC, Cuiabá, MT, Brasil
Objetivo: O objetivo do estudo é traçar o perfil epidemiológico da UTI
adulto do HPSMC com 10 leitos, referência para o Mato Grosso para
patologias relacionadas a emergências traumáticas.
Método: Levantou-se dados epidemiológicos dos pacientes internados
na UTI entre 01/03 e 22/10 de 2008.
Resultados: 191 internações, diagnósticos: TCE 35%, AVE 21,9%,
cardiopatias 6,8%, PAF/PAB 7,32%, politraumatismo 4,7%. Taxa
de letalidade: cardiopatias e AVE com 46%, TCE 23%, PAF e PAB
22%, politraumatismo 11%, média: 32%. Os homens representaram
73,82% e as mulheres 26,1% das internações. Homens: TCE 40,4%,
AVE 22,7%, PAF/PAB 9,2%. Mulheres: TCE 20%, AVE 18%, cardiopatias 8%. Tempo médio de permanência: TCE 16, PAF/PAB 15,
politraumatismo 12, AVE 11, cardiopatias 5; média: 11 dias.
Conclusão: Os principais diagnósticos são por trauma (TCE, politrauma
e PAB/PAF) e cardiovasculares (AVE e cardiopatias). A prevalência de TCE
sobre total de casos de internações é devido o HPSMC ser o hospital de
referência para casos de urgência e emergência. Porém a taxa de letalidade
AVE e cardiopatias possui uma grande taxa beirando 50 %, em comparação
com TCE 23%, tal fato se deve ao fato de pacientes com TCE terem idade
média mais jovem e com menos comorbidades e AVE e cardiopatias serem
doenças crônico-degenerativas, dessa forma acometendo mais idosos.

PO – 108
Mapeamento de riscos assistenciais da UTI Adulto
Maria Valeria Alves da Paz; Flavia Aparecida Moraes França;
Leonardo Aldigueri
Hospital das Clinicas Luzia de Pinho Melo, HCLPM, Mogi das Cruzes,
Sao Paulo, Brasil
Objetivo: Descrever como foi realizado o mapeamento dos riscos assistenciais da UTI Adulto de uma instituição de saúde, no ano de 2009,
com o intuito de conhecer os riscos e traçar estratégias para prevenção
e controle dos mesmos.
Método: Estudo descritivo do método usado para a confecção da planilha
de mapeamento de riscos assistenciais da UTI. A planilha de mapeamento
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foi feita em Excel, com categorizações numéricas e por cores para identificação da severidade e probabilidade de ocorrência dos riscos.A categorização
dos riscos foi construída com o objetivo de indicar quais são as prioridades
de atenção quando o risco ao paciente for eminente. Categorização: Cor
vermelha (score 8 a 10), prioridade zero de atenção; Cor laranja (score 6 a
7), prioridade um de atenção; Cor amarela (score 4 a 5), prioridade dois de
atenção; Cor verde (score 2 a 3), prioridade três de atenção.
Resultados: Realizado previamente orientação para compreensão do
mapa de riscos para todos os colaboradores da unidade. A planilha de
mapeamento de riscos foi disponibilizada em local de fácil visualização
para todos. A partir da identificação dos riscos de prioridade zero da
UTI esses se tornaram de notificação compulsória, como evento sentinela, se ocorrerem, para que possam ser monitorados, em busca de
sua causa raiz para verificação de falha no processo e implantação de
medidas de prevenção e controle dos mesmos.
Conclusão: O mapeamento de riscos assistenciais institucional trouxe
uma nova visão, mais ampla sobre os riscos assistenciais de cada unidade da instituição, especialmente da UTI Adulto.

PO – 109
Comparação da letalidade esperada pelo Apache II com
a observada em doentes submetidos à neurocirurgia
Juliana gamo Storni; Renata Cardoso Romagosa; Nilza Aparecida
A Carvalho; José Carlos Esteves Veiga; Paulo Antônio Chiavone.
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, SP
– Brasil
Objetivo: Comparar o risco de óbito calculado pelo APACHE II com a
mortalidade observada em doentes submetidos à neurocirurgia.
Método: Estudo retrospectivo, com doentes submetidos à neurocirurgia. Foram considerados para o cálculo do APACHE II, os piores dados
nas primeiras 24 horas de admissão, para doentes com idade superior
a 18 anos, submetidos a procedimento neurocirúrgico, excluindo-se
aqueles com diagnóstico de morte encefálica e tempo de internação
menor que 24 horas. O risco de óbito individual foi obtido a partir do
APACHE II e das categorias diagnósticas de cada doente.
Resultados: Participaram da pesquisa 80 doentes com idade média de
45,8 anos, sendo 65% do sexo masculino e 35% do feminino. A média
do APACHE II foi de 21,77 (±6,86) e o risco de óbito foi de 29,95%
(±0,21). A letalidade observada foi de 11,25% (p=0,026). A média de
APACHE II dos doentes que morreram (24,22 ±9,50) foi maior que a
média dos que sobreviveram (21,46 ±6,20), p=0,129.
Conclusão: O risco de óbito calculado foi maior ao observado com
diferença estatisticamente significante (p<0,05). Porém há necessidade
da continuidade para termos uma amostra melhor.

Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo e com uma abordagem
quantitativa de dados dos prontuários de pacientes que ficaram internados em uma unidade de terapia intensiva adulto, nos meses de Setembro e Outubro de 2008.
Resultados: Obteve-se um total de 75 pacientes internados com média
de idade de 59, 6 anos e 45,3% do sexo feminino. A média de permanência na UTI foi de 4,6 dias. A principal causa de internação foi “Neoplasia” (29,3%). A média NAS desses pacientes foi de 47,9. A análise da
pontuação do NAS segundo os dias de internação, mostrou uma média
NAS máxima de 66,8 no 20º dia de internação, e uma média NAS mínima de 47 no primeiro dia de internação, havendo um aumento gradual
da pontuação com o aumento da permanência na UTI.
Conclusão: Com este estudo, pode-se observar o aumento das necessidades de cuidados de enfermagem conforme o tempo de permanência
em UTI, o que exige consecutivamente uma maior alocação de recursos
humanos, materiais e capacitação profissional sobre as principais necessidades apresentadas pelos pacientes.

PO – 111
Fatores estressores que inteferem no trabalho do
enfermeiro na unidade de terapia intensiva de um
hospital público
Joselice Almeida Góis; Missileide Mota
ICNB - Instituto de Cardiologia do Nordeste da Bahia. Feira ade
Santana- Bahia
Objetivo: Este estudo foi desenvolvido na UTI de médio porte de um
hospital público na cidade de Feira de Santana de 2008/2009. Teve como
objetivo identificar os principais fatores estressores que interferem no trabalho do profissional enfermeiro que atua na terapia intensiva.
Método: Trata-se de um estudo qualitativo onde se aplicou uma entrevista semi-estruturada a 14 enfermeiros intensivistas no período de novembro de 2008 a janeiro de 2009. Os dados coletados foram avaliados baseados na resposta dos enfermeiros entrevistados aos questionamentos.
Resultados: Os resultados revelados demonstraram que os principais
fatores desencadeantes do estresse, segundo a percepção dos enfermeiros entrevistados foram: ambiente físico mal projetado, jornada de trabalho excessiva, ruídos emitidos pelos aparelhos.
Conclusão: Evidenciou-se nesse estudo a importância do reconhecimento dos fatores estressores na rotina de trabalho pelos enfermeiros
que participaram da pesquisa, levando assim, os mesmos a identificar
manifestações do processo s de estresse; fazendo com que atuem precocemente, minimizando o aparecimento de doenças.

PO – 112
PO – 110
Necessidades de cuidados de enfermagem segundo o
nursing activities score (NAS) de pacientes internados
em unidade de terapia intensiva adulto
Amanda Nolasco de Assunção; Regiane Pereira Martins Lima.
Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto, Pontifícia
Universidade Católica de Campinas, São Paulo, Brasil.
Objetivo: Analisar a evolução diária de pacientes internados em unidade de
terapia intensiva adulto (UTI) segundo o Nursing Activities Score (NAS).

Perfil epidemiológico de recém-nascidos assistidos na
UTI neonatal do hospital universitário do oeste do
Paraná, no período de 2003 a 2008
Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira; Grasiely Masotti Scalabrin
Barreto; Silvana Delatore; Francislene Biedermann; Elba Bispo
dos Santos; Juliana narciso Chrun; Nelci Stormoski
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, Cascavel (PR), Brasil.
Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, Cascavel (PR), Brasil.
Objetivo: Demonstrar o perfil epidemiológico de recém-nascidos assistidos na Uti-Neonatal do Hospital Universitário do Oeste do Paraná.
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Método: Pesquisa documental prospectiva nos registros da UTIN, no
período de janeiro de 2003 a dezembro de 2008.
Resultados: Foram assistidos no período 1.393 RNs, com média de
232 atendimentos/ano. Obtivemos 88,2% de sobrevida, com taxa de
mortalidade de 11,8%. Predominou o sexo masculino com 55,3%
dos RNs e 44,7% do sexo feminino. Quanto ao peso, 0,5% estavam
na faixa de menos de 500g, 9,0% de 500 a 1000g e 49,5% acima de
1001g. As patologias atendidas foram: 9,5% prematuros extremos,
49,5% prematuros, 11,5% desconforto respiratório, 9,1% má-formação congênita, 5,3% anóxia neonatal, 4,1% aspiração de mecônio
e 1,7% cardiopatia. O período de internamento variou de 52,8% até
10 dias, 16,6% de 11 a 20 dias, 9,0% 21 a 30 dias, para mais de 60
dias com 9,6%.
Conclusão: Os dados encontrados corroboram com o perfil epidemiológico da região, com uma taxa de sobrevivência satisfatória e a
taxa de mortalidade correspondente ao preconizado. Saber as patologias que predominam permite a equipe de saúde preparar-se para o
atendimento com capacidade técnico-científica, ter a disposição o arsenal de equipamentos e medicamentos necessários, adotar estratégias
de atendimento que contemplem as necessidades do grupo específico,
bem como aquelas de humanização do cuidado.

PO – 113
Ambulatório pós-alta em UTI – experiência de 6 anos
em hospital público em São Paulo
Haag, F. F. Jr.; Costa, M.; Simões, R. M.; Vieira Filho, E..
Unidade de Terapia Intensiva – Hospital Geral de São Matheus - São
Paulo, S. P.
Objetivo: Monitorar pacientes cardiopatas que recebem alta da unidade de terapia intensiva em breve período de tempo, com agendamento
durante a internação em ambulatório do próprio hospital vinculado à
UTI, objetivando resolução definitiva em tempo hábil.
Métodos: No período de Março de 2.003 à Março de 2.009, foram realizados agendamentos em ambulatório da unidade de terapia intensiva, antes da alta hospitalar, de pacientes cardiopatas que
necessitavam de estratificação precoce. As consultas eram realizadas num período máximo de 1 semana, com realização de cinecoronariografia e tratamento clínico ou cirúrgico. Os pacientes eram
encaminhados para as unidades básicas de saúde para segmento
ambulatorial.
Resultados: No período de março de 2003 a março de 2009 foram
atendidos 1143 pacientes e selecionados aleatoriamente 557 com
diagnóstico de insuficiência coronariana/ IAM. Os pacientes foram
triados para cateterismo cardíaco e avaliados quanto à necessidade
de cirurgia cardíaca, angioplastia ou tratamento clínico medicamentoso. Da população de pacientes atendidos, todos realizaram
cinecoronariografia. Cento e oitenta pacientes foram submetidos a
angioplastias, duzentos e quatro pacientes a revascularização miocárdica e cento e trinta e nove optado por tratamento conservador.
Todos os procedimentos foram realizados em hospital de grande
porte vinculado com a instituição. Não houve óbitos na população
de pacientes estudados.
Conclusão: Em decorrência da gravidade e dos altos índices de
morbidade e mortalidade, a precocidade do atendimento pós alta
de pacientes cardiopatas admitidos em UTI pode ser fundamental para uma evolução favorável e satistfatória deste grupo de
pacientes.

PO – 114
Proposta para implantação de prontuário odontológico
para levantamento epidemiológico das condições bucais
e intervenções realizadas nos pacientes da UTI do
hospital heliópolis: resultados preliminares de seis meses
Elaine Cristina Cappellano; Marcelo Marcucci; Flavia
Ramacciotti; Vinícius Pioli Zanetin; Rosana Mastrofrancisco
Departamento de Estomatologia, Hospital Heliópolis, Depto
Estomatologia HH, São Paulo, SP, Brasil
Objetivo: Introduzir modelo de prontuário odontológico, que otimize
a coleta de dados e estudos clínicos em pacientes da UTI; avaliar a freqüência das alterações bucais e apresentar as intervenções realizadas.
Método: Foi realizado exame clinico odontológico. As informações clínicas
foram recuperadas do prontuário medico, da enfermagem e da observação
clínica odontológica. Para tal, foi por nós elaborado um prontuário odontológico específico para tal finalidade. Baseados neste prontuário foram
examinados 56 pacientes, onde foram avaliadas as condições gerais dos elementos dentários (cárie e doença periodontal), presença de focos infecciosos, alterações de tecidos moles, saliva, abertura de boca, entre outros. Os
dados foram tabulados e os resultados expressos em percentuais.
Resultados: Dos 56 pacientes examinados, observamos: desdentados (n 21/ 37,5%); parcialmente dentados (n 25/44,6%); dentados (n
10/17,8%); extrações indicadas (n 8/14,28%); cáries (n 24/42,85%);
doença periodontal (n 40/71,42%); disfagia (n 10/17,85%); halitose (n 9/16,07%); escoamento salivar (n 8/14,28%); hipossalivação (n
32/57,14%); saburra lingual (n 25/44,64%); candidose (n 9/16,07%);
queilite (n 1/1,78); leucoplasia (n 1/1,78%); lesões de língua (n 2/3,57%);
lesão de lábio (n 1/1,78%); hiperplasia traumática (n 2/3,57%); ressecamento labial (n 24/ 42,85%); abertura bucal dificultada (n 12/21,42%);
mucosite (n 5/8,92%). Dentre as intervenções realizadas, destacamos os
procedimentos de higiene bucal individualizado, adequação do meio bucal, cirurgias em pacientes oportunos, entre outros.
Conclusão: Frente à condição critica de saúde observada nos pacientes
examinados, concluímos que a freqüência de alterações estomatológicas
encontradas sugere a importância da participação do CD na UTI, utilizando um prontuário padronizado que facilite sua atuação.

PO – 115
Perfil dos pacientes reinternados na unidade de terapia
intensiva adulto do Hospital Alvorada Moema (jan –dez
2008)
Lena Kátia Monteiro Muniz; Elis Raquel Silveira; Ceú Cordeiro
G. Moura
Medial Saúde, São Paulo (SP), Brasil
Objetivos: obter o perfil dos pacientes reinternados na unidade de terapia intensiva do Hospital Alvorada Moema.
Métodos: avaliação do perfil de 57 pacientes reinternados entre janeiro-dezembro de 2008 na UTI HAM
Resultados: Foram admitidos 3205 pacientes em 2008, com média
de APACHE II 17, média de óbitos 14%sendo que cerca de 1,7%
(57 pacientes) foram readmitidos,com idade média de 77 anos, 50,8%
mulheres e 49,1% homens; observamos que destes pacientes,38,54%
tinham doenças coronarianas,31% com insuficiência respiratória, e arritmias cardíacas, 29% de diversas patologias e 45,6% foram considerados “alta precoce”ou seja foram readmitidos em até 24h de sua alta.
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Conclusão: nosso perfil de readmissões é de pacientes idosos, com
patologias crônicas degenerativas que podem agudizar precocemente,
no entanto, a despeito do baixo índice de reinternações, observamos a
necessidade de implantação de critérios para diagnosticar pacientes do
grupo de risco para este evento.

PO – 116
Validação dos escores prognósticos SOFA, Apache II,
Apache III e SAPS III em pacientes com necessidade de
ventilação mecânica nas primeiras 24 horas de internação
Paula Machado Guidi; Daniel Crepaldi Esposito; José Antonio
Manetta; Ana Paula Mascarelli do Amaral; Nara de Cassia
Mantovani; Isac de Castro; Maria Cecília de Toledo Damasceno;
Sérgio Oliveira Cardoso
Disciplina de Medicina de Urgência da Faculdade de Medicina do ABC
– FMABC – Santo André (SP), Brasil
Objetivo: Avaliar os Escores Prognósticos quanto a sua calibração e
validação no que concerne a óbito em pacientes de terapia intensiva.
Métodos: Os escores prognósticos foram avaliados quanto ao seu valor absoluto e risco calculado. Foram comparados quanto ao desfecho em óbito
através do teste de Mann-Withney, e a sua calibração frente ao desfecho foi
analisada através da curva Roc. A validação dos escores foi feita através do
teste de Hosmer-Lemeshow. Foi considerado para o estudo p<0,055.
Resultados: Foram avaliados 85 pacientes com necessidade de ventilação mecânica invasiva por 24 horas com as seguintes medianas: idade
68 anos (60–80), pressão arterial média 100mmHg, lactato 15,2 (11,1–
20,7), creatinina 1,65 (0,9–2,3), PaO2/FiO2 260 (197–346), SpO2/
FiO2 241 (215–272). Os valores de curva Roc foram respectivamente:
SOFA 0,527 (p=0,69), APACHE II 0,657 (p=0,02), APACHE III 0,608
(p=0,111) e SAPS III 0,628 (p=0,058), todos não significantes. Os valores de Hosmer-Lemishow foram: SOFA p=0,432, APACHE II p=0,215,
APACHE III p=0,171 e SAPS III p=0,125, todos significantes.
Conclusão: A calibração dos escores prognósticos é baixa por apresentarem área sob a curva menor do que 0,8, contudo o APACHE II foi o
único que apresentou boa acurácia. No que concerne a validação todos
os escores apresentaram bom desempenho com p> 0,10.

PO – 117
FAST HUG: Inserção de um oitavo item de avaliação em
unidade de terapia intensiva
Gisele Brocco Magnan; Marcelo de Oliveira Maia
Hospital Santa Luzia - HSL, Brasília/DF, Brasil
Objetivos: Apresentar os resultados obtidos com a inserção de um oitavo item de avaliação no FAST HUG: S – Skin.
Metodologia: A metodologia foi de estudo descritivo, realizado na
UTI Adulto de um Hospital Privado de Brasília/DF, no período de
02 a 27 de junho de 2008, excluindo-se os finais de semana. Foram
incluídos 323 pacientes. Os pacientes eram avaliados nos sete itens do
projeto inicial, acrescido pela avaliação das condições da pele.
Resultados: A inclusão da escala de Braden foi uma oportunidade de
acompanhamento diário da pele dos pacientes através da avaliação do
risco para desenvolvimento de lesões. Foi verificado uma média de Braden de 13,65 e incidência maior de UPP na região sacral (44,75%).
Podemos trabalhar com esta informação para análise multifatorial das

UPP, para o dimensionamento do quadro operacional e também para a
rotina diária de mudança de decúbito.
Conclusão: O FAST HUGS é uma ferramenta para avaliar a qualidade
assistencial e pode ser considerado como instrumento propulsor para
novos desafios. Observou-se, uma maior atenção da equipe multidisciplinar para os resultados da avaliação do risco de lesão da pele, pois
oferecem valor prognóstico significativo.

PO – 118
Perfil de médicos atuantes em unidades de terapia intensiva
do Maranhão: retrato da qualidade da assistência médica
Rayssa Yasmin Pereira Sauaia; George Castro; Giovanne Santana de
Oliveira; Kenya Mara Veras Santos; Maria das Graças Azevedo Soares;
Marcos Roberto Dias Machado Júnior; Raphael Araújo Melo
Universidade Federal do Maranhão, UFMA, São Luís, MA, Brasil
Objetivo: Traçar o perfil de médicos atuantes em unidades de terapia
intensiva (UTIs) do Maranhão, alertando para a qualidade da assistência prestada nesse setor.
Métodos: Realizou-se estudo descritivo e transversal, entre outubro de
2008 e março de 2009, com médicos atuantes em nove UTIs do Maranhão, que concordaram em participar da pesquisa, através de termo de
consentimento. Utilizou-se questionário auto-aplicável, em que os seguintes dados foram coletados: função, natureza e quantidade de UTIs
em que atua, horas de trabalho em terapia intensiva, ano de formatura
e qualificação. Empregou-se o software de pesquisa biomédica EpiInfo
versão 3.3.2 para tabulação e análise dos dados.
Resultados: Responderam ao questionário 50 médicos de nove unidades, cinco públicas e quatro privadas. Identificaram-se 34 plantonistas,
10 diaristas e 6 profissionais com as duas funções, sendo que 56% atuavam nas iniciativas pública e privada, e 24%, somente na última. Mais
da metade (66%) trabalhava em duas ou mais unidades e a média de
tempo dedicada à terapia intensiva era 36 horas semanais. Revelou-se
que 31 entrevistados possuíam até quinze anos de graduação; 29 referiam algum tipo de qualificação em terapia intensiva; 19 outra especialização e dois nenhuma. Quanto à qualificação em terapia intensiva,
somente 9 (18%) apresentavam título de especialista. Dos médicos atuantes com outra especialização, a cirurgia foi a mais freqüente (47%),
seguida pela clínica médica (26%).
Conclusão: Percebe-se deficiência de qualificação dos médicos atuantes
nas UTIs de nosso estado, o que pode influenciar a assistência prestada
nesse setor, assim como o prognóstico de pacientes críticos.

PO – 119
Análise de acidentes ocupacionais com material
pérfurocortante: instrumento norteador de ações
transformadoras
Izaura Luzia Silvério Freire; Deborah Dinorah de Sá Mororó;
Mylena Taise Lima Azevedo Bezerra; Patrícia Taveira de Brito
Araújo; Juliana Teixeira Jales Menescal Pinto; Severina Alice
Uchôa; Nadja de Sá Pinto Dantas Rocha
Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED).
Escola de Enfermagem de Natal (EEN). Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). Natal (RN). Brasil.
Objetivo: Descrever os fatores que predispõem a ocorrência de aciden-
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tes ocupacionais com material perfurocortante e identificar a categoria
profissional, na equipe de saúde, cuja ocorrência de acidentes foi mais
freqüente.
Método: Trata-se de um estudo descritivo de caráter retrospectivo, com
abordagem quantitativa e qualitativa, realizado no Hospital de Pediatria
da UFRN Prof. Heriberto F. Bezerra (HOSPED) no período de 2004
a 2008. A amostra compreende 31 notificações de acidentes com material perfurocortante ocorridos durante o referido período. Utilizaram-se
como instrumento de coleta de dados, informações secundárias obtidas
pela ficha de registro de acidentes de trabalho do Serviço de Controle
de Infecção Hospitalar (SCIH).
Resultados: evidenciou-se que 45,16% dos acidentes ocorreram com o
Técnico em Enfermagem durante a realização de procedimentos. Destes,
78% eram bolsistas de trabalho, com pouco tempo de experiência e habilidade técnica. Os procedimentos mais associados a exposições ocupacionais estiveram relacionados as seguintes situações: 22% a punção venosa
periférica, 19% a coleta de sangue e 16% ao reencape de agulhas.
Conclusão: Observou-se que o fator principal que predispôs a ocorrência de acidentes com material pérfurocortante no HOSPED foi a
punção venosa periférica realizada pelos Técnicos em Enfermagem,
categoria considerada mais vulnerável a acidentes com esse tipo de
material, em razão da natureza do seu trabalho. Diante desse quadro,
a CCIH estabeleceu protocolos de biossegurança, padronizou o uso
de cateter curto sobre agulha com dispositivo de segurança e realizou
cursos de capacitação para equipe multiprofissional. Considera-se que
discussões em biossegurança devem permear os programas de educação
permanente dos hospitais.

PO – 120
Análise dos indicadores de qualidade na assistência de
enfermagem em terapia intensiva
Laércia Ferreira Martins; Larissa Emília Freitas da Silveira Ponte;
Maria Cecília Freitas Cesarino dos Santos
Hospital Fernandes Távora - HFT, Fortaleza, Ceará, Brasil
Objetivo: Analisar indicadores de Enfermagem, comparando-os com
parâmetros encontrados no referencial teórico.
Método: Estudo descritivo, prospectivo, realizado com os 227 pacientes
admitidos na unidade terapia intensiva (UTI), no período de janeiro à dezembro de 2008, com levantamento de dados através do formulário para
notificação compulsória dos eventos adversos e sua análise mensal: formação úlcera por pressão(UP); extubação acidenta(EA); flebite; perda de acesso central; queda do leito; absenteísmo; acidente material biológico.
Resultados: a incidência de UP em nossa unidade foi 15%, encontrada
na literatura 33%; nossa incidência EA 1,4% e na literatura 0,3% a
3,3%; nossa flebite 0,4% contra 5% na literatura; a perda de acesso
central por contaminação em nossa unidade foi 0,6% e na literatura 2,92%; a incidência de queda no leito em nossa unidade foi 0%;
o absenteísmo também esteve abaixo dos valores teóricos: enfermeira
1,9% contra 3,99% e técnico enfermagem 2,9% contra 6,97%. Não
encontramos parâmetros para perda de acesso central por exteriorização
e acidente com material biológico.
Conclusão: Observamos escassez de parâmetros destes indicadores
dentro dos referenciais teóricos, apesar de ser bastante evidenciada sua
importância nos ambientes acadêmicos. Todos os parâmetros aceitáveis
na literatura estavam além dos valores encontrados na análise de nossos
indicadores, indicando qualidade na assistência de Enfermagem prestada em nosso serviço.

PO – 121
Úlcera por pressão: indicador de qualidade na terapia
intensiva
Renata Andréa Pietro Pereira Viana; Maria Aparecida Oliveira Batista;
Alex David Pietro Pereira; Sueli Dias Araújo; Ederlon Alves de
Carvalho Rezende
Hospital do Servidor Publico Estadual, HSPE, São Paulo, SP, Brasil
Objetivo: Caracterizar o perfil dos pacientes internados no Serviço de terapia intensiva de um hospital de grande porte, portadores de úlcera por
pressão (UP).
Método: Estudo prospectivo, baseado na avaliação de todos os portadores
de UP, internados no período de janeiro a dezembro de 2008. Foi utilizado
um questionário que contém dados demográficos, clínicos, classificação da
UP e a aplicação da Escala de Braden. Para a análise estatística foi utilizado
o Teste do qui quadrado de Pearson, sendo considerado significante um p
< 0,05.
Resultados: Dos 78 portadores de UP, 66,7% tinham idade acima de 61
anos, com média de idade igual a 64 anos. A média de tempo de internação
foi de 3 dias. Foi observado que 68% da amostra desenvolveram a úlcera no
hospital, sendo que 34 (43,7%) eram pré-úlceras, ou seja de grau I quando
admitidos na terapia intensiva. De acordo com a Escala de Braden, metade
dos pacientes possuía alto risco para formação de UP, enquanto 16 (20,5%)
apresentaram risco moderado, 15 (19,3%) baixo risco e apenas 8 (10,2%)
não eram de risco.
Conclusão: Observou-se uma amostra com risco elevado para desenvolver
UP, sendo necessário adotar medidas adequadas para preveni-las. É importante elaborar propostas de prevenção e utilizar escalas de avaliação de
risco, assim como a aquisição pela instituição de dispositivos aliviadores de
pressão e o trabalho em equipe multidisciplinar, que fazem deste assunto
um importante preditor frente a qualidade na assistência prestada.

PO – 122
Avaliação de protocolo para prevenção de úlcera por
pressão em unidade de terapia intensiva adulto
Mello, E. G.; Ferolla, E. C.; Abechain, L. S.; Giusti, R.; Haag, F. F. Jr.
Centro de Terapia Intensiva - Cruz Azul de São Paulo Hospital e
Maternidade – São Paulo, S. P.
Objetivo: Avaliar a eficácia do procolo para prevenção de úlcera por pressão em pacientes internados em Terapia Intensiva adulto.
Métodos: Analise Qualitativa, Quantitativa e Descritiva, de Janeiro a Dezembro de 2008, quanto a avaliação e abordagem de pacientes com úlcera
de pressão em terapia intensiva. Os tópicos abordados incluem avaliação,
cuidado da ferida, controle da sobrecarga dos tecidos, controle da colonização bacteriana e da infecção, reparo operatório através de cirurgia plástica,
a educação dos clientes, familiares e profissionais na melhoria da qualidade
de Janeiro a Dezembro de 2008. Foram monitorados pacientes sob risco de
úlcera por pressão, por gênero, idade, classificação de risco (leve, moderado
e alto), utilizando escala de Braden.
Resultados: Foram avaliados 736 pacientes com risco de desenvolvimento para úlcera de pressão, no qual 53 desenvolveram úlcera, sendo que
destes 375 tinham risco alto, 199 tinham risco moderado, 162 tinham
risco leve, o índice total de desenvolvimento de úlcera foi 7,2% do total
dos pacientes avaliados.
Conclusão: Sendo a úlcera por pressão um evento adverso responsável por
um alto índice de mortalidade e aumento dos custos hospitalares, investir
na elaboração de protocolos, educação e colaboração da equipe mutipro-
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fissional, diminui a incidência na formação de úlcera por pressão, risco de
infecção hospitalar e o tempo de internação hospitalar. A implementação
do protocolo descrito, em conjunto com a equipe multiprofissional adotando medidas adequadas diminuiu a incidência de úlcera por pressão nos
pacientes internados em Terapia Intensiva.

PO – 123
Estudo comparativo entre Apache II e taxa de mortalidade
em UTI Adulto
Leila Rezegue de Moraes Rego; Rui Guilherme de Almeida; Ana
Cristina de Cavalho Cunha; Sidney Crisostomo Monteiro; Romulo
Simao Nina Azevedo; Laize Cristina Monteiro Pantoja; Fabianne de
Jesus Dias de Sousa; Ana Paula Pereira Sales
Hospital Porto Dias Belém/ PA
Objetivo: Levantamento e análise dos dados do índice prognóstico Acute
Physiology and Chronic Heath Evolution (APACHE II) correlacionando
com o índice de mortalidade em UTI, utilizando-o como ferramenta de
gestão de qualidade.
Métodos: Estudo descritivo com abordagem quantitativa dos pacientes
internados nas UTI’s, no período de janeiro a maio/2009, em um Hospital privado na cidade de Belém-Pará, onde foi realizado a coleta de dados
do Escore APACHE II,nas primeiras 48 horas de admissão dos referidos
pacientes, onde para fins de análise estatística, o APACHE II foi agrupado
como leve (0- 10), moderado (11-20) e grave (maior que 20).
Resultados: Apesar da gravidade dos pacientes admitidos nas UTI’s, o índice de mortalidade sugere satisfatória qualidade no serviço. No que tange
o mês de janeiro a taxa prevista do escore APACHE II foi de 19%, enquanto a de mortalidade foi de 14,25% no mês de fevereiro a taxa prevista
foi de 19% e o índice de mortalidade de 15%; no mês de março a taxa de
mortalidade encontrada foi mais baixa diante dos meses citados, ou seja,
8,25%, enquanto o APACHE II foi 23,75%; no mês de abril o APACHE
II foi 19% e taxa de mortalidade 16%, em maio o APACHE II nos mostrou índice de 25,25% enquanto a taxa de mortalidade 14,25%.
Conclusão: Na visão geral do estudo realizado, verificou-se que a taxa de
mortalidade encontrada nas UTI’s é inferior aos valores do índice prognóstico utilizado (APACHE II), o que demonstra eficiência do tratamento
realizado e qualidade na assistência.

PO – 124
Análise da incidência de úlcera por pressão no centro de
terapia intensiva do de um hospital universitário terciário
Sílvia da Silva Cainelli; Roberta Diez; Renata Frateschi de
Andrade; Mayra Gonçalves Meneghetti; Gil Cezar Alkmim
Teixeira; Renzo Eduardo Carnielli Bianchi; Anibal Basile-Filho;
Maria Auxiliadora Martins
Divisão de Terapia Intensiva e Departamento de Enfermagem do Centro de
Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto-SP
Objetivos: Apresentar a incidência de úlcera por pressão na admissão e
durante a internação dos pacientes no Centro de Terapia Intensiva (CTI)
adulto de um hospital universitário, destacando a importância da avaliação
clínica de enfermagem na admissão e durante toda a internação.
Métodos: O estudo envolveu 339 pacientes admitidos no CTI no período de abril de 2008 a março de 2009. Foram coletados os dados
demográficos, clínicos e dados de avaliação de risco de úlcera de pressão
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(UP) através da Escala de Braden e foi realizada uma avaliação quanto
à presença de UP na admissão nesta unidade.
Resultados: Dos 339 pacientes admitidos na unidade, 69 pacientes
(20%) apresentavam UP sem distinção do seu estágio de evolução e 36
pacientes (10,6%) desenvolveram a lesão durante a internação no CTI.
Conclusão: Este resultado foi alcançado através da implementação da
Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE) que visa melhorar
a qualidade em assistência de enfermagem, implementar ações educativas para a equipe, assim como explorar ainda mais o conhecimento
cientifico aplicando-o à prática.

PO – 125
Custos de materiais hospitalares: percepção de docentes,
acadêmicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem
Lúcia Marinilza Beccaria; Tábata Dias Capobianco; Roseli
Aparecida Matheus Pereira; Lígia Márcia Contrin; Ana Maria
Rodrigues Silveira
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP - São José do
Rio Preto-SP.
Objetivo: Identificar o conhecimento de docentes, acadêmicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam em UTI sobre
custos de materiais hospitalares de consumo.
Método: Pesquisa quantitativa, descritiva, longitudinal, de campo,
Para a coleta de dados foi aplicado um questionário validado, para 318
pessoas, com perguntas fechadas e abertas, no período de agosto a outubro de 2008.
Resultados: Evidenciou-se que, dentre os 04 grupos estudados, quanto
ao preço (em reais) por unidade, a maioria não soube dizer. No que
se refere à importância do conhecimento e sobre o que pode ser feito
para redução dos custos foi relatado evitar o desperdício e auxiliar na
utilização do produto com maior consciência. Em relação ao ensino
desse tema, os professores destacaram que a maioria não teve na graduação, porém, obtiveram com a experiência de trabalho, os alunos do
3º ano não obtiveram e os do 4º ano responderam positivamente, os
enfermeiros obtiveram na graduação e na vida profissional, o grupo de
auxiliares e técnicos não receberam informações sobre custos no curso
e nem durante a vida profissional. Quanto à importância do assunto na
graduação e pós, 98% dos sujeitos acreditam que sim.
Conclusão: Concluiu-se que há déficit de conhecimento, portanto, é necessário esclarecer a equipe de saúde a fim de contribuir com uma maior
conscientização e redução de custos. Francisco IMF; Castilho V. O ensino de custos nas escolas de graduação em enfermagem. Rev Esc Enferm
USP, 38(3):317-25, 2004. Francisco IMF; Castilho V. A enfermagem e o
gerenciamento de custos. Rev Esc Enferm USP, 36(3): 240-4 2002.

PO – 126
Implantação do FAST HUG e inserção da avaliação da
integridade da pele em uma unidade de terapia intensiva
(UTI) de um hospital particular do Distrito Federal
Gisele Brocco Magnan; Rosimeire S. Vargas; Ligeíze Ferreira Lins;
Karla Roberta Mendonça; Marcelo de Oliveira Maia
Hospital Santa Luzia, HSL, Brasília/DF, Brasil
Objetivo: 1) Apresentar as inconformidades encontradas durante a
aplicação do FASTHUGS; 2) Mostrar os resultados obtidos com a in-
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serção de um oitavo S–Skin (pele).
Método: Estudo descritivo, baseado em dados institucionais, realizado na UTI Adulto de um Hospital Privado de Brasília/DF, no
período de 02 a 27 de junho de 2008, excluindo-se os finais de
semana, em 323 pacientes. Foi elaborado um impresso no Word
para coleta diária de dados e uma planilha no Excel para gráficos.
Resultados: Inconformidades encontradas em maior freqüência:
profilaxia de tromboembolismo venoso (85%) e controle glicêmico (90%). A inclusão da avaliação da pele através da escala de
Braden ofereceu dados sobre a média diária (13,65) e o local de
maior incidência de lesões: região sacral (44,75%).
Conclusão: FASTHUGS é uma ferramenta para avaliar a qualidade assistencial e assegurar aos pacientes suas necessidades terapêuticas. Percebeu-se maior atenção da equipe multidisciplinar
com os resultados oferecidos pelo acompanhamento da avaliação
do risco de lesão da pele, por oferecem um valor prognóstico significativo.

PO – 127
Perfil dos pacientes atendidos em uma unidade de
terapia intensiva pediátrica de um hospital público
do Oeste do Paraná
Suely Mariko Ogasawara; Claudia Rejane Lima de Macedo
Costa; Naiara Cristina Moreira; Kelly Ângela Domingos
Alves; Erica Fernanda Osaku; Keila Okuda Tavares; Amaury
Cesar Jorge
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Cascavel,
Paraná, Brasil
Objetivo: Descrever o perfil dos pacientes admitidos na Unidade
de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) do Hospital Universitário
do Oeste do Paraná (HUOP) no período de Janeiro a Junho de
2008.
Métodos: Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, descritivo e quantitativo. A coleta de dados foi realizada
no Serviço de Apoio Médico Estatístico (SAME) do HUOP dos
pacientes internados no período de Janeiro a Junho de 2008. As
variáveis deste estudo foram: sexo da criança; idade; procedência;
diagnóstico clínico; dias de internação hospitalar; evolução para
óbito; suporte ventilatório; atendimentos fisioterapêuticos realizados; dias deste atendimento e técnicas utilizadas, que foram coletados por meio de uma ficha de avaliação previamente elaborada.
Resultados: Foram analisados 104 prontuários, destes, 53,85%
foram do sexo masculino; a média de idade foi de 4,5 anos; quanto
a procedência 53,85% foram da cidade de Cascavel enquanto que
46,15% foram da região; quanto ao diagnóstico clínico, a Insuficiência Respiratória Aguda apresentou maior incidência (12,57%);
a média de dias de internamento foi de 7 dias; somente 14,42%
evoluíram para óbito; apenas 27,88% utilizaram suporte ventilatório; 62,50% tiveram atendimento fisioterapêutico com média
de 7 dias onde a técnica mais utilizada foi a manobra de higiene
brônquica (34,30%).
Conclusão: Um estudo realizado na UTIP do Hospital Universitário Regional de Maringá obteve que dos 418 prontuários analisados 55,74% eram do sexo masculino, 64,90% eram procedentes
da região, as afecções do sistema respiratório foram as principais
causas de internação (41,38%) e 6,94% evoluíram para óbito corroborando com o presente estudo.

PO – 128
Perfil de pacientes obstétricas admitidas em UTI
Carlos José Alves, Gilberto Paulo Pereira Franco, Ronaldo Marcelo
Taques, Suellen Mello Dorileo Louzich, Kleber Welton Pérez,
Massao Francisco Zulian Hayashida, Marieli Fernanda Martins,
Kamila Moreira de Freitas
Grupo Cuiabano de Medicina Intensiva – GCMI - Centro de Estudos em
Medicina Intensiva – Cuiabá – MT - Brasil
Objetivo: O presente estudo tem por objetivo avaliar a prevalência e
a morbimortalidade de pacientes obstétricas admitidas em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).
Métodos: Estudo retrospectivo, observacional e transversal realizado
numa UTI geral. Incluímos 56 pacientes que se encontravam no ciclo grávido-puerperal, definido como o período de até 42 dias após o
término da gestação, admitidas entre 06/10/1997 e 31/12/2008. Dessas, três foram excluídas devido a dados incompletos ou reinternação.
Nas 53 pacientes restantes, avaliamos o perfil de morbimortalidade por
meio da distribuição nosológica, APACHE II, mortalidade observada,
taxa de letalidade padronizada (TLP) e utilização de recursos terapêuticos e de monitorização. Os intervalos de confiança (IC) apresentados
são de 95%.
Resultados: A prevalência de pacientes obstétricas foi de 0,80%. Doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG), sepse e choque hipovolêmico foram as principais causas de admissão, responsáveis por, respectivamente, 52,83%, 15,09% e 15,09% das internações. A letalidade
foi de 5,66%, sendo maior na sepse (25,00%) e nula na DHEG. O
APACHE II médio foi 15. A TLP foi 0,56 (IC de 0,11 a 1,67). Suporte
ventilatório invasivo, nutricional e de drogas vasoativas foi necessário
em respectivamente 26,42%, 13,21% e 32,08%. Monitorização hemodinâmica invasiva foi aplicada em 30,19%, sendo que o cateter de
artéria pulmonar foi utilizado em 7,55%. A média de permanência foi
de 3,72 dias.
Conclusão: A prevalência de pacientes obstétricos neste estudo foi baixa. DHEG foi a principal causa de admissão. A letalidade foi baixa,
sendo sepse a principal causa de óbito.

PO – 129
Perfil do emprego de oxigenoterapia hiperbárica (OHB)
no Brasil no ano de 2008
D´Agostino DM, Menegazzo LM, Branco JR, Feres O, Antoniazzi
P, Brito T et all (mais 36 autores)
Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica - SBMH
Objetivo: Identificar indicações e resultados do tratamento com oxigenoterapia hiperbárica (OHB).
Método: Compilação de dados em questionário padronizado enviado
a todos os Serviços de OHB cadastrados pela SBMH
Resultados: Enviados 68 questionários com 42 respostas (61,7% dos
Serviços) com 36 câmaras monoplace e 24 multiplace com 197 lugares. Nesse universo, durante 2008 foram realizadas 118.506 sessões de
OHB. O total de pacientes foi de 5. 075, com média de 23,3 sessões
por paciente. Houve 3. 273 pacientes (64,5%) com lesões crônicas e 1.
802 pacientes com lesões do tipo agudo (35,5%). A lesão crônica mais
prevalente foi úlcera diabética (31,6%) e a lesão aguda mais prevalente foi infecção de sítio cirúrgico (32,7%). Globalmente houve 4. 344
(85,6%) altas curados, 604 (12%) abandonos e 127 (2,5%) óbitos por
progressão da doença de base.
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Conclusão: A OHB vem sendo empregada para tratamento de lesões
infecciosas, inflamatórias, isquêmicas, traumáticas e auto-imunes em
pacientes agudos e crônicos graves e/ou complexos e/ou sem resposta
ao tratamento convencional. O índice de resolução de 85,6% é muito
satisfatório por se tratarem de lesões refratárias, resistentes a outras terapêuticas. Muitos pacientes de UTI podem se beneficiar desse tratamento, sendo necessária maior divulgação entre os intensivistas.

PO – 130
Descrição do perfil clínico e epidemiológico de pacientes
internados na unidade de terapia intensiva de um
hospital privado do Distrito Federal
José Aires de Araújo Neto; Gunther Francisco Amaral; Saint Clair
Gomes Bernardes; Aline Carvalho Gouveia; Fernando Beserra
Lima; Fernando Viegas do Monte; Roberta Fernandes Bomfim;
Marcelo de Oliveira Maia
Hospital Santa Luzia – HSL – Brasília-DF - Brasil
Objetivo: Caracterizar clínica e epidemiologicamente os pacientes internados na UTI do Hospital Santa Luzia, Brasília-DF.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, realizado no
período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008. Os dados
analisados provêm de um sistema informatizado específico de gestão em
terapia intensiva (GUTI – SQLSERVER) e de formulário utilizado pela
equipe de fisioterapia. Foram analisadas as seguintes variáveis: sexo, idade,
procedência, tempo de internação, mortalidade, taxa de ventilação mecânica invasiva, ventilação mecânica não invasiva e de oxigenioterapia.
Resultados: Foram analisados 1381 pacientes, sendo 51,53% do sexo
masculino. Observou-se predomínio de pacientes com idade acima de
71 anos (28,74%). As demais faixas etárias foram até 20 anos (18,46%)
de 21a30 anos (5,11%) de 31a40 (6,98%) de 41a50 (9,68%) de 51a60
anos (15,57%) de 61a70 anos (15,45%). A média do índice APACHE
II foi 10,27 (±7,72) e a média do SAPS II foi de 31,12 (±13,71). A taxa
de mortalidade no período foi de 11,07%. A taxa de média de uso de
VMI foi de 24,53%, 3,13% de uso de VMNI. Em relação à oxigenioterapia observamos taxa de 15,91% de uso de sistema de baixo fluxo e
9,06% utilizaram alto fluxo.
Conclusão: Conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes internados
em unidade de terapia intensiva fornece subsídios para organização da
assistência e uma melhoria na qualidade do atendimento.

PO – 131
Perfil dos pacientes de uma unidade de terapia intensiva
de um hospital público de média complexidade
Maria Gorete Teixeira Morais; Julielen Salvador dos Santos;
Poliana Toledo Domingos do Amaral; Elisângela Xavier de
Andrade; Emílio Carlos Curcelli
Hospital Estadual Bauru - Faculdade de medicina de Botucatu Universidade Estadual Paulista - UNESP - São Paulo (SP), Brasil
Objetivo: Descrever o perfil dos pacientes internados na Unidade de
Terapia Intensiva de um hospital de média complexidade.
Métodos: Trata-se de estudo descritivo analítico onde foram incluídos
todos os pacientes internados na UTI de um hospital de média complexidade, com idade > 18 anos, no período de 14 de março de 2008
a 30 de junho de 2009, através de planilhas de Excel com todas as

variáveis exigidas para os cálculos de preditores de prognósticos além
daqueles relacionados á epidemiologia com o intuito de conhecer os
perfis assistenciais e epidemiológicos para tomada de decisão e melhor
gerenciamento da Unidade.
Resultados: Durante o período estudado, foram admitidos 278 pacientes. Destes, 174 (62%) eram do sexo masculino. Apesar de 45%
dos pacientes ser procedentes da cidade de Promissão, a maioria era
da região. A maioria dos doentes é clínico (85%) e possui idade média
maior que 60 anos. A media do APACHE II dos pacientes analisados
foi de 20 e o tempo médio de permanência foi 5 dias. A mortalidade
observada na UTI foi de 17,26 %, enquanto a mortalidade esperada
era de 29,1%.
Conclusão: A UTI atende pacientes de toda a região, sendo a grande
maioria de doentes clínicos, idosos com morte predita em torno de
29,1%, menor do que a observada que foi de 17,6%.

PO – 132
Avaliação do instrumento nursing activities score em
UTI oncológica: projeto piloto
Eliane da Conceição Lourenço; Maria de Fátima Teixeira de
Figueredo Peres
Instituto Nacional do Câncer, INCA; HC1; RJ; Brasil
Objetivo: Avaliar o resultado da aplicação do nursing activities score
(NAS) e redimensionar as escalas de serviços melhorando a qualidade
da assistência prestada.
Métodos: Estudo piloto da avaliação de um instrumento de medida
da carga de trabalho de enfermagem, Nursing Acitivies Score (NAS),
na Unidade de Terapia Intensiva Oncológica do Instituto Nacional do
Câncer (INCA/HC1), no período de 01 à 30 de junho de 2009. Pacientes oncológicos acima de 18 anos que permaneceram na UTI mais
de 24 horas. Foram Coletados dados demográficos, tempo de permanência em UTI e taxa de mortalidade.
Resultados: A amostra foi composta de 38 pacientes que permaneceram internados por um período mínimo de 24 horas. O NAS foi
aplicado pela manhã observando ás 24 horas de plantão anterior. Obtivemos o score diário, semanal e mensal. Os resultados da aplicação do
NAS permitem identificar o perfil do paciente oncológico e a carga de
trabalho dispensada por cada profissional nos cuidados de enfermagem
em Terapia Intensiva Oncológica.
Conclusão: O paciente crítico oncológico necessita mais que um profissional durante a assistência nas 12 horas. A complexidade dos pacientes determina o melhor redimensionamento das escalas de serviço,
melhorando a qualidade da assistência.

PO – 133
Atuação dos profissionais de enfermagem na
comunicação com pacientes traqueostomizados
portadores da síndrome de Guillain-barré
Fernando Ramos Gonçalves; Caroline Rafael Novaes; Hilma
Keylla de Amorim; Carmela Lilia Espósito de Alencar Fernandes
Doutorado em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento. UFPE.
Recife-PE, e Fundação de Ensino Superior de Olinda-FUNESO. Olinda-PE
Objetivo: Avaliar a comunicação dos profissionais de enfermagem diante dos pacientes traqueostomizados vítimas da Síndrome de Guillain–
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Barré, internados em Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto do
Hospital da Restauração/Recife-PE.
Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, prospectiva
e de enfoque quantitativo. Foi utilizado um questionário com questões
objetivas, aplicado aos profissionais de enfermagem lotados na nesta
Unidade de Terapia Intensiva. A coleta dos dados foi de Agosto a setembro de 2008.
Resultados: Os resultados mostram que a grande maioria dos profissionais de enfermagem conhecem a referida síndrome, porém, os métodos
de comunicação não-verbal mais utilizado por estes profissionais são
os gestos (67%), discordando da literatura que afirma que o melhor
método a ser utilizado é a associação dos gestos com o alfabeto, apesar
dos profissionais afirmarem que os meios de comunicação por eles utilizados são eficazes o que corresponde a 57%.
Conclusão: A importância da utilização das técnicas de comunicação
no estabelecimento do relacionamento entre os profissionais e seus
clientes, é de extrema importância, uma vez que o paciente traqueostomizado fica privado das suas manifestações emocionais e sentimentais, tendo necessidades humanas básicas que podem ser solucionadas
através de meios eficientes de comunicação não verbal, pois a excessiva
atenção dada à comunicação verbal, faz com que sejamos profundamente desinformados a respeito da linguagem não verbal, e da importância que ela tem nos nossos relacionamentos, sejam eles pessoais ou
profissionais.

PO – 134
Adição de novos critérios ao SOFA (sequential organ
failure assesment) para pacientes com hemorragia
subaracnóidea (HSA)
Sergio Kiffer Macedo; Breno Cardoso de Oliveira; Andre
Campeão; Nathália Ferreira Bastos; Ivete Pillo Gonçalves
Hospital São José do Avaí, Itaperuna-RJ, Brasil
Objetivo: Adição ao SOFA de novos critérios: glicemia, lactato arterial,
magnésio, cálcio, sódio, diurese horária e temperatura axilar para predição do prognóstico (óbito ou sobrevida) nos pacientes com HSA.
Métodos: Estudo prospectivo observacional realizado no período de
11/03/2007 à 29/12/08. Houve realização de consentimento informado por parte do paciente/familiar; medida do APACHE II(critério de
admissão) e SOFA semanal com a adição dos novos critérios. O estudo
envolveu 72 pacientes com diagnóstico de HSA, confirmado por TCC.
Esses pacientes foram divididos em dois grupos, de acordo com sua
evolução na UTI: Grupo I-pacientes que apresentaram boa evolução
(alta da UTI) e Grupo II-pacientes que evoluíram para óbito na UTI.
Resultados: Foram avaliados 72 pacientes, sendo 55 (76,3%) do sexo feminino e 17 (23,6%) masculino. APACHE II de admissão variou de 2 a
34, com uma média de 15,5. O tempo máximo de permanência na UTI
foi de 49 dias (dois pacientes). O Grupo I apresentou 44 pacientes (61,1%)
e os 28 pacientes restantes (38,8%) foram classificados como Grupo II.
Conclusão: Houve predominância do sexo feminino (55:17). O APACHE II médio de admissão do Grupo I foi de 13, enquanto do Grupo
II, 19. Observamos que o magnésio, cálcio e a diurese horária não variaram de forma significativa entre os dois grupos. Em contrapartida,
glicose sérica, lactato arterial, sódio sérico e temperatura axilar tiveram
uma significativa variação, comparando o Grupo I ao Grupo II, evidenciando que tais critérios têm importância prognóstica na evolução
clínica. Podemos concluir que alguns dos critérios analisados, são de
fundamental relevância na evolução desse grupo de pacientes.

PO – 135
Perfil de morbidade de um hospital universitário
pediátrico
Izaura Luzia Silvério Freire; Deborah Dinorah de Sá Mororó;
Mylena Taise Lima Azevedo Bezerra; Patrícia Taveira de Brito
Araújo; Juliana Teixeira Jales Menescal Pinto; Severina Alice
Uchoa; Nadja de Sá Pinto Dantas Rocha; Patrícia Cabral
Ferreira
Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED).
Escola de Enfermagem de Natal (EEN). Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). Natal (RN). Brasil.
Objetivo: Analisar o perfil de morbidade de um hospital pediátrico
de ensino.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo de caráter retrospectivo,
com abordagem quantitativa e qualitativa, realizado no Hospital de
Pediatria da UFRN Prof. Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED)
no período de Janeiro a Junho de 2009. A amostra compreende
277 internações hospitalares na clínica médica no referido período.
Utilizaram-se como instrumento de coleta de dados, informações
secundárias obtidas pelos registros dos prontuários das crianças internadas.
Resultados: evidenciou-se que as causas de internação da população
infantil estiveram associadas, majoritariamente, às doenças respiratórias com o percentual de 23,4% do total de internações, seguidas
das doenças reumatológicas e do sistema ósteomuscular que ocuparam 13%. Em terceiro lugar apareceram as doenças infecciosas e
parasitárias (9,7%).
Conclusão: Verificou-se, dentre as patologias respiratórias, a maior
incidência de pneumonias e asmas, relacionadas, possivelmente, a
sazonalidade desta patologia e à concomitante predisposição da população infantil. Dentre às doenças reumatológica e ósteomuscular,
o Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) apareceu como a patologia
que mais ocasiona internações. No tocante a idade, constatou-se
que a faixa etária predominante das crianças internadas no HOSPED está entre 1-4 anos (30%), seguida das de 5-9 anos (25%) e
menores de 1 ano (22%). De todas as crianças internadas, 48%
pertenciam ao sexo feminino e 52% eram do sexo masculino. Em
relação a procedência, observou-se que 58% das crianças eram provenientes da Grande Natal, ao passo que 42% advinham de diferentes municípios do Rio Grande do Norte. Destacando o HOSPED
como referência para todo o Estado.

PO – 136
Visão interdisciplinar da mobilização precoce na
unidade de terapia intensiva
Pedro Henrique Marques Barbosa; Helena França Correia Reis;
Antonio Fernando Machado; Thiago Rios Soares; Leonardo
Pamponet; Mônica Lajana Almeida; Sydney Agareno.
Instituto Sócrates Guanaes, ISG, Salvador, Bahia, Brasil
Objetivo: Descrever a análise e a concordância entre médicos, fisioterapeutas e enfermeiros em relação à mobilização precoce na UTI.
Métodos: Estudo observacional, prospectivo e analítico, com amostra composta por todos os profissionais assistenciais médicos, fisioterapeutas e enfermeiros da UTI do Hospital da Cidade, submetidos a
um questionário à beira do leito, a fim de liberar ou restringir técnicas
de mobilização precoce na UTI em relação aos pacientes internados.
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Resultados: A amostra consistiu num total de 261 questionários divididos entre médicos, fisioterapeutas e enfermeiras, na qual a liberação para a retirada do leito ocorreu em mais de 60% da amostra.
Os resultados mostraram uma concordância grande (kappa= 0,60
a 0,79) para as técnicas de deambulação e ortostase, entre todos os
profissionais. Nas técnicas de sedestração em poltrona e sedestração
com MMII pendentes foi visto uma concordância moderada (kappa= 0,40 a 0,59) entre fisioterapeutas e enfermagem. As técnicas
de elevação de tórax acima de 30 graus tiveram concordância ausente (kappa <0) entre fisioterapeutas X enfermeiras e enfermeiras
X médicos.
Conclusão: Os resultados do nosso estudo demonstraram uma visão favorável dos profissionais entrevistados em relação à mobilização precoce do paciente na UTI, bem como uma concordância.

PO – 137
Residência de enfermagem em terapia intensiva:
qualidade, ensino e pesquisa
Jorgas Marques Rodrigues; Sebastião de Oliveira Jr.
Instituto Sócrates Guanas - ISG e Hospital da Cidade - HC,
Salvador, BA, Brasil.
Objetivo: Apresentar ações acerca da importância da pesquisa e
da educação na construção do conhecimento e sua influência no
processo de qualidade dos serviços de enfermagem em Terapia Intensiva, considerando, entre outros, a melhoria da qualidade da assistência.
Metodologia: Trata-se de uma Pesquisa exploratória, na modalidade de Pesquisa de campo, quanto à forma de abordagem: Quantiqualitativa, com utilização de dados primários e como instrumentos
de pesquisa a observação dos autores. Por cumprir todas as exigências dos órgãos regulamentadores e adotar métodos de diferenciados
de conduta do enfermeiro, o programa de pós-graduação sob forma
de residência de enfermagem em terapia intensiva, é um importante
referencial para o Ensino, a Pesquisa e a Qualidade Assistencial.
Resultados: Decorridos sete anos de execução do projeto temos um
total até janeiro de 2009, de cento e treze (113) enfermeiros que
concluíram o programa com êxito, garantindo assim a sua titulação
de Especialista em Terapia Intensiva, dez (10) foram incorporados
ao programa como preceptores de campo de estágio, apoiando assim na formação de novos residentes, cinco (05) deles atuam hoje
como coordenadores de unidades de Terapia / Cuidados Intensivos
ou Semi Intensivos e cem por cento (100%) que finalizaram o programa estão inseridos no mercado de trabalho, atuando em Hospitais de referência em Salvador e na Bahia. Já na produção científica
temos, cento e treze (113) trabalhos de conclusão de curso-TCC,
cento e sessenta e oito (178) estudos de caso, apresentados em sessões científicas, sete (07) seminários de pesquisa para apresentação
dos TCC’s e ainda apresentações em congressos no Brasil, temas
livres, pôster, painel e etc.
Conclusão: Considerando a crescente demanda de pacientes críticos nos Hospitais Gerais Públicos e Privados, e a carência no mercado de enfermeiros especialistas com conhecimentos científicos aprofundados e habilidades necessárias para assistir ao paciente crítico e
família, o programa de Pós-Graduação sob forma de Residência de
Enfermagem em Terapia Intensiva do Instituto Sócrates Guanaes ISG, consolida-se em um importante referencial para o Ensino, a
Pesquisa e principalmente a Qualidade Assistencial.

PO – 138
Complicações que acometem idosos em unidades de
terapia intensiva
Castro, G; Andrade, K.L; Gonçalves, M.T.P; Gonçalves, M.R.P;
Siqueira, L.S; Rodrigues, C.N.
Hospital Centro Médico Maranhense, São Luís (MA), Brasil
Objetivos: Identificar as principais complicações sofridas por pacientes
idosos, internados em unidade de terapia intensiva (UTI).
Método: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e retrospectivo,
realizado em duas UTIs, uma privada e outra pública, através da consulta
dos protuários dos pacientes. O critério de inclusão para a pesquisa foi
idade acima de 60 anos A amostra foi definida por conveniência, e foram
analisados os prontuários de quarenta pacientes em cada uma das UTIs.
Resultados: De acordo com resultados obtidos verificou-se que a maioria dos pacientes internados na UTI pública eram do sexo masculino
(57,5%), com predominância entre 71 a 80 anos de idade (45%). Entretanto, no hospital privado houve maior prevalência de internados do
sexo feminino (57,5%), com maior incidência na mesma faixa etária.
A internação cirúrgica predominou na UTI pública (55%), enquanto
no hospital privado foram as internações clínicas (55%). As principais
complicações encontradas no hospital público foram, distensão abdominal (22%) e pneumonia (15%), enquanto no hospital privado foram
insuficiência respiratória aguda (25%) e pneumonia (17,5%).
Conclusão: A pneumonia foi uma complicação frequente nas UTIs. Observou-se uma predominância de distensão abdominal na UTI pública e
de insuficiência respiratória na privada Esta distribuição provavelmente
está relacionada ao tipo de paciente internado, clínico ou cirúrgico.

PO – 139
Perfil de pacientes de uma unidade de terapia intensiva:
estudo retrospectivo
Daniela da Silva Leal Diniz; Francismeuda Lima de Almeida; Taize
Muritiba Carneiro
Universidade Federal da Bahia – Salvador – BA
Objetivo: Descrever perfil de pacientes internados na UTI Geral de Hospital Universitário, de Salvador-Ba, que atende ao Sistema Único de Saúde.
Método: Trata-se de estudo de caso descritivo, quantitativo, realizado
na instituição escolhida considerando variáveis: idade, sexo, motivo de
internação, tempo de permanência, procedência, altas e óbitos. Utilizados usuários internados no período de janeiro-junho de 2009. Os dados
foram extraídos de censos mensais da unidade. O tratamento e análise
dos dados foram efetuados a partir de números absolutos e relativos.
Resultados: Foram admitidos 235 pacientes entre 04 e 95, com média
de 55 anos; 137 (58,3%) feminino e 98 (41,7%) masculino. Destes,
221 (94%) procedentes de unidades do hospital, e 14 (6%) da central
de leitos do estado. Das unidades da instituição, 101 (43%) da clínica
médica e 99 (42%) do centro cirúrgico. O tempo de permanência variou de 01 a 73, média de 10 dias. Do total 163 (69,4%) recebeu alta
e 68 (28,9%) evoluíram a óbito; quanto ao motivo de internação prevaleceu 70 (30%) cirurgia geral, 25 (10,6%) cirurgia cardiovascular, 10
(4,2%) neurocirurgia; por diagnóstico clínico, 11 (4,6%) gastroenterologia, 37 (15,7%) cardiovascular, 29 (12,3%) nefrologia e 53 (22,5%)
outras especialidades.
Conclusão: Essa investigação possibilitou conhecer o perfil da unidade. Os resultados estão em concordância com estudos encontrados e
constitui ferramenta importante para tomada de decisões.
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PO – 140
Qualidade de vida do enfermeiro que atua em unidades
de terapia intensiva privadas, por meio da escala de
qualidade de vida de Flanagan
Adriana Garlet; Alex Sander Da Silva Azevedo; Fernanda
Marina Alves Silveira; Moises Dias Nunes, França Renata
Universidade Catolica de Goias e Centro de Estudos de Enfermagem
e Nutrição
Objetivo: O objetivo deste estudo foi identificar e analisar a qualidade de vida do profissional enfermeiro que atua em UTI privadas, por meio da Escala de Qualidade de Vida de Flanagan.
Método: Estudo descritivo e quantitativo, com 17 enfermeiros no
período de junho a julho de 2007 em dois hospitais privados de
Brasília (DF).
Resultados: Apontam um escore de 74,5 pontos na qualidade de
vida dos enfermeiros pesquisados.
Conclusão: Considerando que o escore máximo atinge 105 pontos, avaliamos que a amostra pesquisada está relativamente satisfeita com o sua QV. Descritores: Enfermagem, UTI, Qualidade
de Vida.

PO – 141
Avaliação do perfil epidemiológico dos pacientes
admitidos em unidade de terapia intensiva no
primeiro ano de funcionamento
Katia de Miranda Avena; Flávia Milholo Olivieri; Sydney
Agareno de Souza Filho; Jaqueline Moraes Maia de Oliveira;
Vânia Lúcia de Sales Pedreira
Hospital Unimed, Lauro de Freitas, Bahia, Brasil
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital da rede
privada da cidade de Salvador/BA, em 01 ano de funcionamento.
Métodos: Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo. Foram
incluídos pacientes admitidos na UTI no período de 01/fevereiro/2008 a 31/março/2009. Os pacientes foram caracterizados
quanto à idade, gênero, diagnóstico admissional e tempo de permanência na UTI. Quanto ao diagnóstico admissional, os pacientes foram agrupados de acordo com a patologia que desencadeou a
internação na UTI (doenças cardiovasculares, pulmonares, metabólicas, geniturinárias, gastrohepáticas e intestinais, neurológicas,
ortopédicas, hematológicas, oncológicas, reumatológicas) ou com
o procedimento cirúrgico realizado.
Resultados: No primeiro ano de funcionamento da UTI foram
atendidos 479 pacientes. Observou-se que houve predomínio de
mulheres (59%) e que a média de idade da amostra foi de 60,1+/2,9 anos. Evidenciou-se a presença de pacientes clínicos (79%),
com disfunção respiratória (23%), cardiovascular (19%), neurológica (10%), ortopédica (10%); e pacientes cirúrgicos (21%). O tempo
de permanência na UTI foi de 5,4 dias. A mortalidade foi de 10%.
Conclusão: Os dados obtidos servirão de base para que a equipe
que atua nesta UTI tenha conhecimento prévio sobre a sua população alvo. Considerando que a Unidade de Terapia Intensiva visa
prover o cuidado ideal aos pacientes criticamente enfermos, é de
fundamental importância o conhecimento do perfil da população
de pacientes atendidos.

PO – 142
Diagnóstco de enfermagem: uma realidade?
Renata Andrea Pietro Pereira Viana; Maria Aparecida Oliveira
Batista; Alex David Pietro Pereira; Francisco Diunicio Soares
Araujo; Ederlon Alves de Carvalho Rezende
Hospital do Servidor Público Estadual, HSPE, São Paulo, SP, Brasil
Objetivo: Identificar os diagnósticos de enfermagem frente a ventilação
mecânica. Segundo NANDA (North American Nursing Association,
reservas de energias diminuídas resultam em uma incapacidade do indivíduo em manter a respiração adequada para sustentar a vida, ou
seja, é a ventilação espontânea prejudicada. Mediante tal situação, fazse necessária a ventilação mecânica, que requer profissionais treinados
e capacitados para executarem os cuidados de enfermagem. Elaborar
um plano de cuidados que possibilitem assistir, atuar e melhorar a assistência de enfermagem frente a ventilação mecânica gera um cuidado
de excelência.
Métodos: Estudo descritivo através do levantamento das definições e
classificações da Taxonomia de enfermagem segundo NANDA, baseado em suas características e fatores de risco.
Resultados: Foram identificados 15 diagnósticos de enfermagem,
como por exemplo, o risco para aspiração. Os diagnósticos permitiram
definir um plano de cuidado visando: manutenção da ventilação mecânica adequada; cuidados especializados e holístico; auxiliar e previnir
possíveis pneumonias nasocomiais.
Conclusão: Pacientes sob ventilação mecânica necessitam da elaboração de um plano de cuidados, onde as ações e condutas baseados
no diagnóstico de enfermagem, tornam mais fácil a visualização dos
principais problemas e agravantes, permitindo que a assistência de enfermagem vá além do cuidar, previnindo complicações e garantindo a
segurança do paciente.

PO – 143
Índices prognósticos utilizados em pacientes graves
Lidia Pillo Gonçalves; Ivete Pillo Gonçalves; Viviane Carniato
Franco; Ivana Dias de Almeida Pinto; Lívia Fernanda dos Santos
Rajão; Rodrigo Martins Vinha.
Centro Universitário Serra dos Órgãos - UNIFESO - Teresópolis (RJ),
Brasil
Objetivos: Comparar os índices prognósticos utilizados nas Unidades
de Terapia Intensiva - UTI.
Métodos: Revisão de literatura – utilizando a base de dados PUBMED
a partir da combinação dos descritores “prognosis”, “mortality”, “intesive care units” e “APACHE”, datados a partir de 2004, além de livros
textos relacionados.
Resultados: Foram encontradas 249 citações aos termos empregados.
Os índices de prognóstico têm como objetivo quantificar a gravidade
dos pacientes admitidos nas UTI e estimar o risco de óbito.
Conclusão: O Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II
(APACHE II) é o método mais difundido no Brasil em virtude de sua
praticidade de execução e por não utilizar exames laboratoriais diferentes daqueles já feitos rotineiramente no paciente grave. Apresenta como
falha o fato de não valorizar alterações cardiológicas, estado nutricional,
uso de drogas vasoativas e sedação do paciente, bem com não prever
evolução para insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. Sua versão
posterior, APACHE III tentou superar tais falhas, porem tornou-se
complexo demais para o uso rotineiro. Ambos necessitam de 24 horas
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de internação para sua aplicação. O Simplified Acute Physiology Score
3 (SAPS 3) tem a vantagem de ter seus dados coletados no momento
da internação, valoriza condições prévias do paciente, as características
da internação, uso de drogas vasoativas, presença de infecções, alem
das variáveis abordadas pelos demais escores. Além da complexidade, a
necessidade de exames não rotineiros limita sua utilização nos hospitais
brasileiros.
O APACHE II é mais pratico que o SAPS 3, porem não utiliza variáveis
importantes.

PO – 144
Ocorrencias iatrogenicas e cuidados de enfermagem na
terapia intensiva
Patricia Helena Coelho Sena, Elizangela Oliveira, Geralda Rocha,
Rosileia Maria Rosa, Cristiani Torres
Hospital Espanhol – RJ
Objetivo: Identificar as Ocorrências Iatrogênicas (OIs) mais freqüentes
nas UTI de um hospital privado do Rio de Janeiro e descrever a conduta dos enfermeiros diante das OIs.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de análise
qualitativa.
Resultado: Os resultados apontam que as OI mais freqüentes nas UTI
estão relacionadas com os cuidados de enfermagem como obstrução de
cateter enteral por descuido na lavagem do mesmo, falha nos registros
das intercorrências. Ainda confirmaram que todos os enfermeiros são
conhecedores das OI, onde relataram que estas estão presentes em seu
cotidiano, porém observamos que a maioria refere uma conduta definida em relação à OI, e que há uma grande preocupação em promover
educação continuada.
Conclusão: Percebemos a necessidade que o enfermeiro busque teorizar as suas práticas identificando as OIs, e que trabalhe através da educação sistematizada e continua com a sua equipe, a discussão das OIs,
para assim propor uma melhor solução para o problema, objetivando
prestar uma assistência de enfermagem de qualidade livre de riscos ao
paciente.

PO – 145
Síndrome “DRESS” induzida por fenitoína evoluindo
com hepatite fulminante
Aécio Flávio Teixeira de Góis; Cristiano Guedes Bezerra; Edienny
Tocantins Viana Lobato; Eduardo Brandão Elkhoury; Lauro
Figueira Pinto
Disciplina de Medicina de Urgência, Universidade Federal de São Paulo
- UNIFESP, São Paulo (SP), Brasil
A síndrome DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic
Symptoms), também chamada de síndrome de hipersensibilidade a
drogas, tem importância em nosso meio por tratar-se de uma reação
adversa idiossincrática grave a medicações amplamente usadas na
prática médica, como os anticonvulsivantes aromáticos. Os sinto-

mas clássicos são: exantema, febre, linfadenopatia, ocorrendo envolvimento visceral (hepatite, nefrite, miocardite e pneumonite). Paciente de 28 anos foi internado com quadro de rash cutâneo, febre,
linfadenopatia e insuficiência hepática aguda, sendo feita hipótese
diagnóstica de síndrome “DRESS” uma vez que o paciente havia
usado fenitoína há duas semanas devido a trauma crânio encefálico leve por acidente automobilísitico. Evoluiu apresentando ascite,
convulsões sendo iniciada ventilação mecânica por rebaixamento de
nível de consciência e proteção de vias aéreas. Evoluiu com insuficiência renal aguda e insuficiência hepática fulminante, foi introduzida prednisona 1mg/Kg, iniciada terapia substitutiva renal, sendo
indicado transplante hepático que foi postergado devido a melhora
discreta da função hepática. Apresentou instabilidade hemodinâmica, atribuída a sepse grave e choque séptico por acinetobacter baumanni isolado em hemocultura, evoluindo para óbito. As sorologias
para hepatite A,B,C, herpes vírus e provas reumatológicas foram
negativas. Foi realizado estudo de necrópsia. Neste relato de caso,
revisaremos esta reação adversa grave a um anticonvulsivante e suas
complicações em unidade de terapia intensiva.

PO – 146
Acertividade do peso de pacientes em uma unidade
de terapia intensiva adulto (UTI) sob a ótica dos
profissionais de saúde
Ligeíze Ferreira Lins; Gisele Brocco Magnan; Vinícius Faleiro
Martins; Karla Roberta Mendonça; Marcelo de Oliveira Maia
Hospital Santa Luzia - HSL, Brasília/DF, Brasil
Objetivo: 1) Mensurar a acertividade do peso estimado dos pacientes pelos profissionais de saúde. 2) Identificar o desvio médio entre
o peso real e o peso estimado dos pacientes.
Método: Estudo prospectivo, coorte-transversal em uma hora, realizado na UTI Adulto de um Hospital Privado do Distrito Federal. Participaram do estudo 14 profissionais de diferencias áreas de
atuação. Foram classificados aleatoriamente 5 pacientes, pesados
no mesmo dia através de equipamento de pesagem industrial, em
mesmo decúbito (dorsal). Foi entregu e aos avaliadores uma ficha
para preenchimento de informações (profissão, tempo de atuação e
sexo dos avaliadores e decúbito, idade, sexo e peso dos pacientes). A
avaliação foi realizada com todos os participantes conjuntamente, a
beira do leito. As informações obtidas foram lançadas em planilha
Excel Office 2007, e feita análise estatística dos dados.
Resultados: Foram realizadas cinco pesagens e sugeridas setenta
medidas pelos avaliadores (equipe multidisciplinar).A acertividade
foi de 14,3%, considerando válida a diferença < 1Kg, maior nos avaliadores do sexo feminino e 51,4% estimou sobrepeso.A estimativa
de peso para pacientes obesos apresentou um desvio maior(10,70).
Conclusão: Torna-se necessário mensurar o peso dos pacientes com
equipamentos específicos para adequar condutas terapêuticas na prática assistencial diária, pois a acertividade do peso estimado foi pouco
representativa. A estimativa do peso pode implicar em subdoses ou em
tratamentos danosos pela falta de precisão quantitativa do mesmo.
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PO – 147
Uso de rituximab na púrpura trombocitopênica
trombótica em puérpera refratária a plasmaférese
terapêutica
Marcus Vinicius Albernaz Leitão; Kátia de Miranda Avena; Sydney
Agareno de Souza Filho; Flávia Milholo Olivieri; Luiza Cardoso
Câmara; Magno Cezar Souza Junior; Marcia Boukai Leitão; Luiz
Vianna de Oliveira.
Hospital Unimed, Lauro de Freitas (BA) – Brasil
A púrpura trombocitopênica trombótica (PTT) é uma doença rara e
grave, caracterizada por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, febre, sintomas neurológicos e disfunção renal. O diagnóstico e tratamento precoce com plasmaférese terapêutica levam a redução
da taxa de mortalidade em até 90%. Apresentamos uma puérpera de
32 anos, que iniciou quadro de febre, episódios de confusão mental e
parestesias em face, com Hb 4,9, Plq 12.000, LDH 2048 e 4 esquizócitos por campo. Foi iniciada plasmaférese terapêutica prontamente,
inicialmente com melhora clínica, porém a partir da 5ª sessão de aférese
voltou a cursar com aumento do LDH e piora da plaquetopenia, apesar
do uso de corticoterapia associada. Realizadas 23 sessões de aférese, sem
sucesso. A paciente cursou com piora clínica importante, insuficiência
respiratória, disfunção renal, choque séptico, ventilação mecânica prolongada, e posteriormente com distúrbio de coagulação por consumo.
Iniciado, então, Rituximab 375mg/m2/dia/semana por 04 semanas.
Em menos de uma semana houve melhora do padrão hemolítico e do
nível de plaquetas, tendo alta da UTI após 57 dias de internação, com
remissão completa da doença há 06 meses. Encontra-se assintomática,
e foi desencorajada a novas gestações. Nesse caso, o uso de Rituximab
foi muito importante para controle da doença, porém ensaios clínicos
randomizados ainda são necessários.

PO – 148
Papel de anticorpos antifosfolipídeos no prognóstico de
pacientes gravemente enfermos com câncer
Maira Rosolem; Ligia Rabello; Juliana Vassalo leal; Marcio Soares;
Jorge I. F. Salluh; Ernesto de Meis
UTI. Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro. Praça da Cruz
Vermelha, 23, 10o andar. Centro, Rio de Janeiro, Brasil. CEP 20230-130.
Objetivo: Descrever o impacto de anticorpos antifosfolipídeos (aPL)
no desfecho clínico de pacientes gravemente enfermos com câncer.
Métodos: Pacientes consecutivos com internação >48h na UTI foram
incluídos prospectivamente (agosto a novembro de 2008). Dados clínicos, de coagulação e aPL foram avaliados. Resultados são apresentados
em mediana (IIQ25-75%). P-valor<0.05 foi considerado significativo.
Resultados: 95 pacientes com idade 63 (51-71) anos foram incluídos.
60(63%) pacientes receberam ventilação mecânica (VM), 59 (62%)
vasopressores e 25 (26%) suporte renal. 58(61%) dos pacientes apresentavam aPL positivo. A mortalidade (20,34% apl+ e 14,37% apl-,
P=0.82) e o os eventos trombóticos foram semelhantes nos grupos. Uso
de VM (38,66% apl+ e 22,59% apl-, P=0.66) e vasopressores (38,66%
aPL+ e 21,56% aPL-, P=0.66) foi semelhante. aPL+ necessitaram mais
frequentemente de suporte renal (20,34% apl+ e 5,13% apl-, P=0.03).

e tinham mais infecção na admissão (31,53% apl+ e 13,35% apl-,
P=0.09).Nos aPL+ alterações de coagulação foram mais graves: Antitrombina (68% (51-82)+ e 84 (65-98)apl-, P=0,005), d-dímero (456
(297-887)apl+ e 312 (172-732)apl-, P=0,04) e proteínaC (65% (4389)apl+ e 93 (56-136)apl-, P=0,008).
Conclusão: aPL são freqüentes, mas não parecem influenciar a mortalidade de pacientes críticos com câncer, contudo este grupo de pacientes
apresenta com maior freqüência distúrbios de coagulação e disfunção
renal. Análises de subgrupos e biomarcadores devem ser realizadas para
definir o papel patogênico destes anticorpos.

PO – 149
Transfusão de concentrado de hemácias em doentes
críticos: prática em um centro brasileiro
Arthur Vianna; Gabriel Pereira; Gustavo Cabral; Joana Burrowes;
Eduardo Prezzi; Nathalia Pestana; Andrea Aguiar; Alessandra
Alves
Clínica São Vicente - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil
Objetivo: O estudo busca avaliar a prática transfusional de concentrado de hemácias (CHA) em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
brasileira, correlacionando dados da literatura, e identificando fatores
associados ao desfecho.
Métodos: Estudo retrospectivo, em uma UTI clínico-cirúrgica brasileira, entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2008. Analisaram-se parâmetros clínicos e laboratoriais na admissão e evolução, assim como
desfecho.
Resultados: Dos 698 pacientes, 235 (33,66%) foram transfundidos.
A idade média foi 68,3 ± 17,9 anos. 59,1% (139 pacientes) eram do
sexo feminino. APACHE II médio foi de 15,6 ± 7,0. Entre os pacientes
estudados, 118 (50,2%) necessitaram de ventilação mecânica invasiva
(VM), 126 (53,8%) de aminas vasoativas e 68 (29,1%) de hemodiálise.
Sepse ocorreu em 46,6% (109). A hemoglobina média na admissão
foi 9,8 ± 2,1 g/dL, e pré-transfusional 7,8 ± 1,3 g/dL. A média foi de
4,3 ± 5,63 CHA por paciente. As principais indicações foram anemia
(47,7%) e hemorragia (32,8%). A média de internação foi 20,78 ±
26,63 dias. A mortalidade deste grupo na UTI foi 23,8%. Fatores independentes relacionados à mortalidade: hemodiálise (p < 0,0001), VM
(p < 0,0001) e idade (p = 0,005).
Conclusão: A transfusão de CHA é freqüente na UTI. O limiar transfusional foi menor em relação à literatura, sinalizando uma estratégia
restritiva. Pacientes idosos, sob VM e necessitando de hemodiálise
apresentaram maior mortalidade.

PO – 150
Profilaxia para tromboembolismo venoso em pacientes
internados em unidade de terapia intensiva
Camila Loureiro; Fernanda Bomfim; Luisa Barros; Valdir
Cerqueira; Igor Lobão; Verena Juncal; Octavio Messeder; Eduardo
Vieira Ponte
Hospital Português, Salvador - Bahia, Brasil
Objetivo: Descrever a frequência, as características e o prognóstico dos
pacientes que não fizeram profilaxia para tromboembolismo venoso
(TEV) nas primeiras 24 horas da admissão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Métodos: Foram incluídos pacientes internados na UTI de um hospi-
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tal privado de Salvador. Foram colhidos dados clínicos das primeiras 24
horas da admissão e avaliado o estado vital no momento da alta. Foi
considerada profilaxia adequada para TEV o uso de heparina subcutânea ou meia elástica.
Resultados: Foram avaliados 155 paciente consecutivos. A mediana de
idade foi 68 (55-79) anos, 49% eram do sexo feminino, 25% foram
admitidos em pós operatório de cirurgia e 13% tinham disturbio de
coagulação na admissão. Quarenta e nove (32%) pacientes não fizeram profilaxia para TEV nas primeiras 24 horas da admissão na UTI.
As características clínicas e demográficas no momento da admissão na
UTI foram semelhantes entre pacientes com e sem profilaxia para TEV
(p>0,05). Também não houve diferença de prognóstico entre os grupos:
tempo de internação em UTI, tempo de internação hospitalar, mortalidade na UTI e mortalidade hospitalar foram semelhantes (p>0,05).
Conclusão: A ausência de profilaxia para TEV na admissão em UTI é
elevada, indicando a necessidade de medidas educacionais e de controle
de qualidade. Não foi possível identificar pior prognóstico nos pacientes que não fizeram uso de profilaxia para TEV, talvez porque o uso de
profilaxia foi avaliado apenas nas primeiras 24 horas. Muitos pacientes
podem ter iniciado a profilaxia nos dias subsequentes.

PO – 151
Uso não referenciado do fator VIIa recombinante em
criança com choque séptico e coagulação intravascular
disseminada
Marina Pereira Gonçalves; Andrea Maria Cordeiro Ventura; Shieh
Huei Hsin; Albert Bousso; Josiane de Carvalho Simas
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo – USP – São Paulo (SP), Brasil.
Sepse grave é a principal causa de mortalidade em unidades de terapia intensiva (UTI) podendo ser complicada por coagulação intravascular disseminada (CIVD) em 35% dos casos. CIVD é caracterizada por ativação sistêmica da coagulação manifestada por
trombose vascular e sangramento. O uso de agentes prohemostáticos em pacientes com CIVD não é rotineiramente recomendado e
poucos relatos de sucesso do seu uso, principalmente do fator VIIa
recombinate (FVIIar) em pacientes com CIVD e sangramento que
ameaçam a vida. Relatamos o caso de LOP, 13 anos, masculino,
internado na UTI do Hospital Universitário da USP, história de
trauma em perna esquerda com progressão para pioartrite e choque séptico. Evoluiu com empastamento de panturrilha associado
à dispnéia súbita, necessitando de ventilação mecânica. Confirmado por ultrassonografia, trombo em veias poplíteas, tibial anterior
e posterior esquerdas, e, na tomografia computadorizada de tórax,
êmbolos na periferia de ambos os pulmões. Iniciado antibioticoterapia, droga vasoativa devido a instabilidade hemodinâmica. Após
fasciotomia, introduzido enoxaparina (2mg/Kg/dia). Evoluiu com
CIVD, apresentando sangramento pulmonar profuso e na fasciotomia mesmo com a reposição maciça de hemoderivados. Apesar
da trombose venosa profunda, optado pela introdução de FVIIar
devido a hemorragia descontrolada. Recebeu duas doses do FVIIar
permitindo sutura da ferida operatória pela melhora do sangramento. Alta da UTI em 20 dias. Apesar do predomínio de ativação prócoagulante na sepse (geração de trombina, supressão de fibrinólise,
piora das vias de anticoagulação), a ativação sistêmica da CIVD
pode levar a estados sangrantes não responsivos à terapia habitual,
podendo beneficiar-se de FVIIar em casos selecionados.

PO – 152
Obstrução intestinal com plaquetopenia e enteropatia
perdedora de proteina: hemangioendotelioma
kaposiforme com fenômeno de Kasabach-Merritt
Ana Tereza V S Oliveira; Edmo D Franco; Sheyla Neto; Ana M O
Correa; Jose L. Carvalho
Hospital de Clínicas Mário Lioni, Duque de Caxias, Rio de Janeiro
Lactente admitido por quadro de enterorragia, com ascite e plaquetopenia (relato familiar de vômitos biliosos desde o nascimento, com fezes escurecidas). Dosagem fecal elevada de alfa 1 anttripsina, hipoalbuminemia, tomografia de abdome com imagem
sugestiva de espessamento ileal. Paracentese de alívio com líquido
serohemorrágico. Submetida a endoscopia digestiva que evidenciou duodenite/ lingangiectasia e aspecto sugestivo de hiperplasia
nodular de retosigmoide. Inciado tratamento com somatostatina,
sem melhora. Ascite mantida (apesar de 3 paracenteses de alívio).
Rastreamento infeccioso inicial negativo. Sepsis fúngica na segunda semana de internação. Plaquetopenia persistente até 45 dias
de evolução - mielograma inespecífico/ sugestivo de processo autoimune (fez uso de corticoide e imunoglobulina). Tentativas de
realimentação sem sucesso, por persistência de fezes sanguinolentas e distensão abdominal. Trânsito intestinal na sexta semana de
internação evidenciou distensão de delgado com dificuldade de
progressão do contraste sugerindo semioclusão intestinal. Laparotomia exploradora com 45 dias de internação, mostrou segmento ileal equimótico e rígido, que foi ressecado. Estudo anátomo
patológico: hemangioendotelioma kaposiforme. Com a retirada
da massa, houve normalização das plaquetas, desaparecimento de
ascite e tolerância à reintrodução de dieta enteral, com ganho de
peso. Hemangioendotelioma kaposiforme é uma entidade rara na
infância, que pode cursar com plaquetopenia grave e persistente por destruição de plaquetas na massa tumoral (fenômeno de
Kassabach Merrit). Quando atinge o intestino delgado é causa de
obstrução, e deve ser pensado nas situações com semiobstrução intestinal desde o nascimento. A retirada completa da massa quando
possível é curativa.

PO – 153
Hemorragia pulmonar como manifestação de poliangeíte
microscópica em uma paciente internada na UTI
Marques ID; Fernandes TM; Conceição MCBS; Júnioir ES; Falcão E
Hospital Naval Marcílio Dias - Rio de Janeiro
O objetivo foi relatar o caso de uma mulher de 46 anos, que apresentou quadro de Poliangeíte Microscópica de evolução atípica, uma
vez que teve acometimento renal tardio e brando além de hemorragia pulmonar maciça. Paciente branca, obesa e hipertensa com
diagnóstico de Artrite Reumatóide aventado em 2000, devido ao
quadro de artrite periférica em mãos associado a episódios repetidos
de hemoptóicos, não sendo possível investigação da sintomatologia
pulmonar devido a recusa da paciente. Na ocasião apresentou boa
resposta ao tratamento com prednisona em altas doses, associado
ao metotrexate. Evolutivamente no ano de 2007, apresentou sinusiopatia com hemoptóicos, artralgia periférica, úlceras orais/genitais intermitentes e posteriormente lesões cutâneas purpúricas de
membro inferior esquerdo. Foi submetida a biópsia cutânea com
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resultado histopatológico inconclusivo. A Paciente foi internada
com quadro de infecção pulmonar associada a hemoptise de pequena monta, dispnéia e hipoxemia respondendo parcialmente a
antibioticoterapia venosa de amplo espectro e oxigenioterapia sob
máscara. Realizada tomografia computadorizada de tórax que evidenciou infiltrado reticular em “vidro fosco” nos segmentos anterior
e posterior de lobo superior direito e difuso no lobo inferior direito.
Por conta do quadro clínico e alteração no exame de imagem foi
submetida a fibrobroncoscopia, com resultado de broncoaspirado
que demonstrou na histopatologia: processo inflamatório com predomínio de macrófagos, freqüêntes hemácias, bactérias, hifas fúngicas e ausência de malignidade no material. Durante a internação, a
paciente apresentou hemorragia pulmonar maciça sendo internada
na UTI e iniciado protocolo de pulsoterapia com metilprednisolona. Respondeu satisfatoriamente a terapêutica instituída sendo
programa biópsia pulmonar a céu aberto. O estudo histopatológico revelou fragmentos de parênquima pulmonar com alvéolos distendidos e congestos, permeados por septos com discreta fibrose e
infiltrado inflamatório linfoplasmocitário onde chamava a atenção
o espessamento de pequenos vasos e parede alveolar com estrututa
fibro-mixóide, além de leve infiltrado inflamatório mononoclear;
laudo compatível com Poliangeíte Microscópica. Os autores atentam quanto ao diagnóstico diferencial de vasculite pulmonar como
causa de insuficiência respiratória aguda em pacientes internados na
UTI e a importância da biópsia pulmonar para o seu diagnóstico,
uma vez que o BAL apresentou flora polimicrobiana e foi inconclusivo. O diagnóstico preciso a partir da análise histopatológica, foi
fundamental para o tratamento adequado e o desfecho satisfatório
deste caso.

PO – 154
Vasculite pulmonar em um paciente internado na UTI
Marques ID; Fernandes TM; Conceição MCBS; Carvalho LFC;
Falcão E
Hospital Naval Marcílio Dias - Rio de Janeiro
O objetivo foi relatar o caso de um paciente que apresentou pseudotumor
de órbita como primeira manifestação de um quadro de vasculite autoimune e que evolui com insuficiência respiratória por conta de hemorragia
pulmonar maciça. Enfocar a importância de se considerar o diagnóstico de
vasculite auto-imune em pacientes internados na UTI. Os autores relatam
o caso de paciente de 46 anos, sem co-morbidades com história de sinusopatia de repetição associada a episclerite/esclerite em olho esquerdo.Desenvolveu pseudotumor de órbita esquerda não responsivo à corticoterapia
oral com rápida evolução para esclerite necrotizante e proptose. Evolui com
glomerulonefrite rapidamente progressiva e infecção secundária no sítio da
lesão ocular, sendo submetido a enucleação unilateral com programação de
pulsoterapia mista com ciclofosfamida e metilprednisolona. Em doze horas
de pós-operatório evolui com hemorragia pulmonar maciça e insuficiência
respiratória aguda necessitando de intubação oro-traqueal e ventilação mecânica. Foi realizado pulsoterapia com corticóide venoso sendo associado
imunossupressor no terceiro dia. A despeito da terapêutica instituída evolui
para óbito no quarto dia de pós-operatório. O histopatológico do tecido
ocular demonstrou processo inflamatório granulomatoso necrotizante confirmando o diagnóstico de Granulomatose de Wegener. Os autores atentam quanto ao diagnóstico diferencial de pseudotumor de órbita com o
comprometimento ocular da Granulomatose de Wegener e a necessidade
de início precoce de terapêutica imunossupressora específica, pois a forma
local e limitada da doença pode tornar-se rapidamente sistêmica, com curso grave e até mesmo letal.
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Apresentação oral
AO – 016
Imaging early events in acute lung injury
Fernando A. Bozza; Rosana S. Rodrigues; Li-Ming Wang, Jonh
M. Hoffman; Andrew Weyrich; Guy Zimmerman; Kathryn A.
Morton
CTI, Instituto Evandro Chagas, FIOCRUZ, Rio de Janeiro Serviço de
Raiologia, HUCFF, UFRJ Radiology Department, University o Utah
Objetives: The purpose of this project was to define the early time course
and structures responsible for glucose uptake following administration of
bacterial endotoxin lipopolysaccharide (LPS).
Methods: Sprague Dawley male rats were injected intraperitoneally with
LPS (10 mg/kg). Lung uptake of 2-deoxyglucose (2DG) analogs were measured by microPET (18F-FDG), digital autoradiography (14C-2DG)
digital fluorescence(NBDG) at baseline, and at 0, 2, 6 and 24 hours post
LPS injection. Neutrophil influx was measured by myeloperoxidase assay
at all time points. Structures responsible for glucose uptake were identified
by confocal microscopy of NBDG. Lung attenuation was measured by
microCT.
Results: Within the lungs, significant uptake of all glucose analogs occurred
as early as 2h following LPS, and progressively increased to 24h. Myeloperoxidase content of the lungs paralleled that of glucose uptake, suggesting
a component of neutrophil influx. By confocal microcopy, structures responsible for glucose uptake in the lungs included alveolar tissue, bronchial
epithelial cells, and microvascular cellular aggregates, either representing
regions of microvascular thromobosis or marginating leukocytes. No differences in lung attenuation were observed by microCT in LPS-challenged
rats, compared to controls.
Conclusions: Systemic LPS administration, a model of sepsis-induced
ALI, results in very early uptake of glucose analogs by multiple structures within the lungs. These finding may indicate the 18F-FDG PET may
provide a potential mechanism for the early diagnosis and therapeutic assessment of ALI.

AO – 017
Complicações das vias aéreas superiores e a utilização de
cânula com balonete em pediatria
Soraia Coêlho Libório, Werther Brunow de Carvalho, Cíntia
Johnston, Priscila Rondão
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina
Objetivo: Identificar e comparar as complicações associadas à intubação traqueal com cânula com e sem balonete em crianças de uma UTI
Pediátrica.
Método: Estudo retrospectivo realizado no período de 01/2007 a 12/2007
com coleta de dados dos prontuários. Foram incluídas todas as crianças
intubadas neste período com idade entre zero e 18 anos. Critérios de exclusão: traqueostomizadas, intubadas antes da admissão na UTI e óbitos
antes da extubação. Foram consideradas apenas as complicações precoces
(até 48h após a extubação) relatadas nos prontuários. Estudo aprovado pelo
Comitê de Ética da instituição. Análise estatística: as variáveis paramétricas
foram analisadas com o teste t de Student e as correlações e as variáveis não
paramétricas através do teste de qui-quadrado de Pearson.
Resultados: Neste período 160 crianças foram intubadas, sendo 44 incluídas no estudo, destas 74,4% foram intubadas com cânulas com balonete e
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25,6% sem balonete. O estridor laríngeo foi a complicação mais freqüente
(38,6%) relatada 48h após a extubação. Não houve correlação entre esta
complicação e a utilização de cânulas com ou sem balonete (P= 0,397).
Idade média das crianças com estridor laríngeo: 3,1±3,5 anos; tempo médio de ventilação pulmonar mecânica destas crianças: 6,0±4,7 dias.
Conclusão: Nesta amostra a intubação traqueal com ou sem balonete não
esteve associada com o aumento dos riscos de estridor laríngeo ou de outras
complicações das VAS 48h após a extubação.

AO – 018
Análise comparativa entre o cálculo de peep complacência
e ards network em pacientes submetidos à ventilação
mecânica
Ana Paula F.Kojoroski; Fabiane Girotto; Tatiane K.Rhoden;
Esperidião Elias Aquim; Manoel Luiz de Cerqueira Neto, Ana Paula
Rodrigues
Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde - Inspirar; Assistência Fisioterápica
- Profisio; Centro de Estudos Pesquisa em Terapia Intensiva - CEPETI Curitiba (PR), Brasil
Objetivo: A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) apresenta alta taxa de mortalidade, sendo a ventilação mecânica decisiva para a
sobrevivência da maioria desses pacientes. A PEEP é utilizada para aumentar a proporção de pulmão não aerado, com incremento da oxigenação.
O objetivo deste estudo foi verificar a compatibilidade de dois modos de
cálculo de PEEP ideal: PEEP x COMPLACÊNCIA E TABELA ARDS
NETWORK (alta peep, baixa FiO2) através da ánalise dos dados gasométricos, do nível de oxigenação e correlacão dos valores encontrados em
pacientes com SDRA submetidos aos dois métodos.
Método: Foram analisados 30 pacientes com critérios para SDRA, com
faixa etária de 54,05 anos ± 20,49 que foram incluídos de forma randomizada nos dois protocolos.
Resultados: Os resultados mostraram que os valores da PEEP ideal através
do cálculo da PEEP x complacência (12,53 cmH20 ± 3,05) e da Tabela
ARDS Network (14,83 cmH20 ± 3,38), independente da ordem de aplicação na amostra, apresentaram diferença significativa quando comparados
entre si. A Relação PaO2/FiO2 após a aplicação de PEEP x complacência e
tabela ARDS NETWORK mostrou um aumento significativo (p= 0,006
e p= 0,001 respectivamente) e para PaO2 (p=0,02) somente no PEEP x
complacência.
Conclusão: Concluimos que existe diferença significativa entre os valores
de PEEP, não havendo compatibilidade entre os dois modos.

AO – 019
Efeitos cardiopulmonares da PEEP em modelo
experimental de hipertensão intra-abdominal e lesão
pulmonar aguda
Juliana Almeida; Fábio Machado; Guilherme Schettino; Marcelo
Park; Luciano Azevedo
Instituto de Ensino e Pesquisa, Hospital Sírio-Libanês.
Objetivos: Avaliar as repercussões hemodinâmicas e respiratórias da hipertensão intra-abdominal (HIA) durante a Lesão Pulmonar Aguda (LPA) e
os efeitos cardiopulmonares do ajuste da PEEP igual à pressão abdominal
em modelo experimental de HIA e LPA concomitantes.
Métodos: Oito porcos anestesiados (35-42 Kg) foram submetidos a HIA
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(20mmHg por 30 minutos) por pneumoperitôneo com insuflador de
CO2. A seguir, a LPA foi induzida por lavagem pulmonar com salina
(3mL/Kg) + Tween (2,5%). Dados hemodinâmicos e respiratórios foram
colhidos e foram realizadas curvas Pressão x Volume (PxV) respiratórias durante a HIA, LPA e em ambas as condições, com identificação dos pontos
de inflexão inferiores inspiratório e expiratório. A PEEP foi então ajustada
para 27 cmH2O por 30 minutos.
Resultados: A HIA diminuiu a complacência pulmonar e do sistema respiratório e aumentou o gradiente alvéolo-arterial de oxigênio. A HIA + LPA
aumentou a resistência das vias aéreas, com piora adicional na mecânica
respiratória. A HIA aumentou os pontos de inflexão da curva PXV mais
que a LPA isolada e HIA + LPA não induziu alteração significativa dos
pontos de inflexão. O aumento da PEEP melhorou a oxigenação e a mecânica respiratória, e houve manutenção do débito cardíaco nesta fase por
aumento compensatório da frequência cardíaca. Contudo, PEEP elevada
por 30 min causou uma redução significante no índice sistólico.
Conclusão: HIA e LPA produzem limitações significativas na mecânica
respiratória. O ajuste da PEEP igual à pressão abdominal pode melhorar a
mecânica respiratória e a oxigenação, porém com efeitos hemodinâmicos
secundários deletérios.

AO – 020
Fatores de risco para complicações respiratórias em
pacientes submetidos a cirurgias não-cardíacas de grande
porte
Cássia Toledo, Ederlon Rezende, Marcus Freitas knibel, Nilton
Brandão da Silva, José Antônio Páramo, Flávio Nácul, Ciro Leite
Mendes, Suzana Margareth Lobo
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP – São José do
Rio Preto (SP) Brasil
Objetivos: Complicações respiratórias são frequentes após cirurgias de grande
porte e consideradas como um dos principais determinantes de aumento no
tempo de hospitalização, morbidade e mortalidade. Esse estudo teve como
objetivo avaliar a incidência de complicações respiratórias após cirurgias não
cardíacas de grande porte e caracterizar seus preditores de risco.
Método: Estudo prospectivo, observacional, de coorte, realizado em 21
UTIs brasileiras, com um total de 581 pacientes adultos submetidos a cirurgias não-cardíacas e admitidos em UTIs. A presença de pneumonia,
edema agudo de pulmão e atelectasias no período pós-operatório foram
consideradas como complicações respiratórias. A incidência destas complicações e seus fatores de risco foram analisados.
Resultados: Um total de 19% dos pacientes apresentou alguma complicação respiratória no pós-operatório. Pacientes com complicações respiratórias apresentaram níveis significativamente mais elevados de freqüência
cardíaca e pressão venosa central nas primeiras 24 horas após a admissão
na UTI (p<0,001 ambos) e receberam maior volume de cristalóides do que
pacientes sem complicações respiratórias. Uma baixa capacidade funcional
avaliada de forma subjetiva (RR: 4,59), alcoolismo (RR: 3,33), instabilidade hemodinâmica pré-operatória (RR: 3,45) complexidade da cirurgia
(RR: 3,61), tipo de cirurgia (RR: 2,31), SOFA escore (RR: 1,11) e PVC
elevada (RR: 1,08) foram preditivos de complicações respiratórias na análise de regressão logística. A taxa de mortalidade foi 61,8% em pacientes
com complicações respiratórias em comparação a 10,83% em pacientes
sem estas complicações (p<0,0001).
Conclusão: Complicações respiratórias são frequentes no pós operatório
de cirurgias não-cardíacas de grande porte. Fatores de risco pré e per-operatório foram identificados.

Apresentação pôster
PO – 155
Ventilação mecânica não-invasiva no pós-operatório
imediato de derivação gastro-jejunal
Pessoa, K.C; Castro. G; de Araujo, G.F; Pinheiro, A.N; Ramos,
M.R.S; Maia, S.C; Lima, W.L.
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), São Luís (MA), Brasil
Objetivo: Este estudo avaliou o efeito da ventilação mecânica não invasiva com dois níveis pressóricos (BiPAP) na função pulmonar, a incidência de complicações pulmonares no pós-operatório imediato e o desenvolvimento de deiscência de anastomoses em pacientes obesos mórbidos submetidos a derivação gastro-jejunal em Y-de-Roux (RYGB).
Método: Estudo analítico, ensaio clínico envolvendo pacientes submetidos à RYGB, com índice de massa corpórea de pelo menos 40
kg/cm2, randomizados para receber BiPAP (estudo) ou terapia padrão
com oxigênio (controle), nas primeiras quatro horas de pós-operatório.
Não foram incluídos pacientes com doença pulmonar aguda ou crônica, ou que necessitaram de ventilação mecânica invasiva ao término da
cirurgia. Capacidade vital, pressão inspiratória e expiratória máxima,
gasometria arterial foram mensurados no pré-operatório e no 1º pósoperatório; radiografia de tórax foi realizada no 3º pós-operatório.
Resultados: Dezoito pacientes foram incluídos no estudo, 10 receberam BiPAP e 8 terapia padrão com oxigênio. O grupo do estudo teve
melhor pressão parcial de oxigênio e menor pressão expiratória máxima no pós-operatório que o controle. Não foi observado deiscência
de anastomose em nenhum grupo. Não houve diferença significante
entre o grupo controle e o do estudo com relação à perda da capacidade
vital, pressão inspiratória máxima no pós-operatório e incidência de
atelectasias.
Conclusão: – O BiPAP no pós-operatório de Gastroplastia foi útil em
melhorar a oxigenação, não aumentando incidência de deiscência de
anastomose.

PO – 156
Impacto sobre tempo de ventilação mecânica invasiva
após introdução de protocolo para desmame
Marcelo Moock; Tatiana Ortiz; Miguel Rodrigues; Ali Awada;
Flaviana Ávila; Renato Montenegro; Danielle Gregori; Renata
Pereira.
Hospital Geral de Pedreira, HGP, São Paulo, SP, Brasil
Objetivo: Avaliar impacto sobre tempo de ventilação mecânica invasiva
(VMI) após introdução de protocolo para desmame.
Métodos: Estudo controlado, incluiu 87 pacientes que receberam VMI
em UTI geral de adultos, antes e após introdução de protocolo de desmame, com interrupção diária da sedação, análise diária dos parâmetros
clínicos e respiratórios e aplicação de teste de respiração espontânea. O
grupo estudo incluiu 28; o controle 56 pacientes (pareamento 2:1) com
características clínicas e demográficas semelhantes. O desfecho primário foi o tempo de VMI e o secundário foi a taxa de mortalidade, nos
pacientes submetidos a VMI antes e depois do protocolo.
Resultados: A mediana da duração da VMI no grupo estudo foi de 4,5
dias contra 6,5 dias no grupo controle (p=0,17). O teste da mediana
revelou que nos pacientes com VMI prolongada (maior que 5 dias) o
grupo estudo exibiu tempo de ventilação significantemente menor que
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o grupo controle (9 versus 13 dias p=0,006). A taxa de mortalidade nos
pacientes ventilados não mostrou diferença significante (51,35% versus
47,43% p=0,651).
Conclusão: A introdução do protocolo de desmame reduziu o tempo
de ventilação mecânica. Este efeito foi significante apenas nos pacientes
com VMI prolongada. As razões para tanto se devem ou ao pequeno
tamanho da amostra, ou por que este efeito é relevante apenas naqueles
pacientes com VMI prolongada. Como não há indicadores que prevejam VMI prolongada, os resultados sustentam a utilização do protocolo
para todos os pacientes submetidos a VMI acima de 24 horas.

PO – 157
Duração da ventilação mecânica invasiva em idosos
Roberta Negrelly Nogueira; Priscilla Magalhães Parreira de
Carvalho; Ricardo Eiras; R
Hospital Prontocor, Rio de Janeiro (RJ), Brasil Universidade Federal
Objetivo: Analisar a correlação entre a duração da ventilação mecânica
(VM) e características dos idosos submetidos à VM na UTI.
Métodos: Coorte prospectiva de pacientes de UTI clínica com idade³65
anos em VM >24 horas. Analisou-se: varáveis clínicas, laboratoriais e
APACHEII, SOFA nos dias 1,3,5,7,14,28, quality of life, índice de
comorbidades de Charlson e escala de performance funcional de Katz
e Lawton. Empregou-se o coeficiente de Spearman e o teste de MannWhitney para a associação entre as variáveis com nível de significância
de 5%.
Resultados: A mediana da idade, nos 59 pacientes, foi 83 anos
(Q1=78,Q3=90), do tempo de internação 23 dias (Q1=11,Q3=45) e
da VM=9 (Q1=6,Q3=19). 64% eram do sexo feminino. 24% tiveram
alta da UTI e 17% do hospital. Sepse pulmonar foi o diagnóstico mais
freqüente (37%). As medianas observadas foram: Lawton=9 (Q1=3,
Q3=12), Katz=3 (Q1=0, Q3=6, QOL=7,5 (Q1=2, Q3=13,7), APACHEII=21 (Q1=17, Q3=24), Charlson= 2 (Q1=1, Q3=4), e SOFA
no D1=7 (Q1=5, Q3=10). A maioria foi sedada com midazolan, associando-se analgesia com fentanil em 44%. 22% necessitaram de VM
prolongada (>20 dias).As variáveis correlacionadas positivamente com
a duração da VM foram:doenças cardiovasculares prévias (p<0,001),
APACHEII (p=0,03), pneumonia VM induzida (p=0,03), evolução
com choque séptico (p=0,05), albumina (p= 0,01), índices hematiméricos (p= 0,03), calcemia (p=0,01) e PACO2 (p<0,01)no Dia1 e bastonemia dos dias 3 (p=0,02) e 5 (p=0,04). Houve correlação negativa
com: TAP e PaO2 no dia7 (p=0,02), segmentados no dia5 (p=0,02)
PCR nos dias 5 (p=0,02) e 7 (p=0,03).
Conclusão: A duração da VM nos idosos está correlacionada com condições cardiovasculares prévias e processo infeccioso decorrente da VM.
O percentual de idosos em VM prolongada é relevante.

PO – 158
Aplicação da mistura hélio e oxigênio nas crianças com
obstrução das vias aéreas superiores após a extubação
Cíntia Johnston, Werther Brunow de Carvalho, Nathalia
Mendonça Zanetti
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina
Objetivos: Avaliar a freqüência respiratória (FR), freqüência cardíaca (FC), saturação de pulso de oxigênio (SpO2) e escore de Westley
de crianças com obstrução das vias aéreas superiores (OVAS) após a
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extubação submetidas a inalação com mistura gás Hélio e Oxigênio
(HeO2).
Método: Estudo piloto prospectivo realizado no período de julho a
outubro de 2008 em UTI Pediátrica. Inclusas todas as crianças com
escore de Westley ≥ 8 após a extubação (Comitê de Ética 795/08).
Protocolo de inalação: HeO2 70:30% fluxo 10L/min fornecido
por cilindros Grab’n Go Heliox® 580 L e máscaras faciais não reinalantes. Os sinais vitais e o escore de OVAS foram avaliados antes
da inalação e até 30min após. Análise estatística: descritiva com resultados em freqüência, percentual, média ± dp, mediana (mínimomáximo).
Resultados: Inclusas 6 crianças com idade 27,2±24,3 meses; peso
10±5,2 Kg, FR, FC, SpO2 e Escore de Westley antes vs 15min vs
30min após as inalações, respectivamente: 42,7±9,1 vs 39,8±11,7 vs
33±5,8 ipm; 147±8 vs 137,8±20,2 vs 127,8±13,2 bpm; 94,3±4,8 vs
95,7±2,5 vs 95,7±5,3 %; 10,5 (9-13) vs 5 (2-11) vs 2,5 (0-10).
Conclusão: A aplicação do HeO2 em crianças com OVAS após a extubação reduziu o trabalho ventilatório, melhorou a SpO2 e o escore de
Westley. Não houve necessidade de reintubação ou de outras terapêuticas medicamentosas até 30 min após a extubação.

PO – 159
Fisioterapia respiratória 24 horas e tempo de ventilação
mecânica (VM) em pacientes pós operatório de cirurgia
cardíaca
Janaíne Candida da Silva; Silvana Carvalho Ribeiro Rezende;
Lílian Aparecida Santos; Priscila Sales de Campos; Maria Alice
Mello, Mauricéia Cavalcante Vaz; Silvana Alves Pereira
Serviço de Fisioterapia, Hospital Santa Lucia – DF /Brasilia, Brasil.
Objetivo: Verificar a influência da fisioterapia 24horas no tempo de
VM, tempo em desmame e taxa de mortalidade no paciente em pós
operatório de cirurgia cardíaca.
Métodos: Foi realizado um estudo comparativo, prospectivo no período de 04/2005 a 02/2009 na UTI de um Hospital de Brasilia. Os dados
foram divididos em GI (sem Fisioterapia 24 horas) e GII (com Fisioterapia 24horas). Foi considerado desmame a mudança de modalidade
ventilatória de Assisto Controlada para Pressão de Suporte. Para análise
estatística foram realizadas testes de correlação e comparação.
Resultados: Foram avaliados 137 prontuários e 114 foram inclusos na
pesquisa, 66 do GrupoI e 67do GrupoII. Não houve diferenças significativas entre idade, IMC e sexo entre os dois grupos. O tempo para
ínicio de desmame entre os dois grupos foi semelhante (3:10minGI
e 2:50minGII,p>0.05), porém o tempo em desmame foi diferente,
8:30minutos GI e 2:50minutos GII (p<0.01), consequentemente, o
tempo de VM foi maior em GI,11:40 minutos e 5:00minutosGII. A
hipoxemia e a baixa complacência pulmonar foram as causas de retardo
para extubação em 10 pacientes do GI e 3 GII (p<0.05). As taxas de
mortalidades foram similares entre os dois grupos (6 óbitos em GI e 4
GII – p>0.05).
Conclusão: A Fisioterapia 24horas foi capaz de influenciar no tempo
da VM e parece ter influenciado na redução das complicações pulmonares no GII. O tempo para ínicio de desmame não foi diferente entre
os dois grupos, porém o tempo em desmame foi maior no grupo sem
Fisioterapia 24 hs. O fisioterapeuta 24 horas possibilitou uma menor
dependência do ventilador mecânico em pacientes pós-operatórios de
cirurgia cardíaca, bem como reduziu o custo hospitalar durante a internação.
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PO – 160
Repercussão das falhas no protocolo de desmame
ventilatório na pneumonia associada à ventilação mecânica
Cintia Teixeira Rossato Mora; Christiane Riedi
Hospital Ministro Costa Cavalcanti, HMCC, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil
Objetivo: Verificar se as falhas encontradas no protocolo de desmame
da ventilação mecânica (VM) influenciam na presença de pneumonia
associada à ventilação mecânica (PAV).
Método: Foram avaliados durante 3 meses, 139 pacientes em ventilação mecânica invasiva por mais de 24 horas. Estes foram acompanhados através de
uma ficha controle do protocolo que constava de quatro etapas: desligamento da sedação, progressão para ventilação assistida, extubação e indicação de
ventilação não invasiva. Após a coleta dos dados, estes foram cruzados com os
dados de PAV da comissão de controle de infecção hospitalar.
Resultados: Dos pacientes em ventilação mecânica 17 evoluíram com
PAV. Foi observado 30 falhas no protocolo, com média de 5,33 falhas na
etapa 1, 3 na etapa 2, 1,6 na etapa 3, e nenhuma falha na etapa 4, valor
este não significativo. Quando cruzado os dados com a PAV, observou-se
que os pacientes com PAV com e sem falhas na VM foram 6% cada, já
13% dos pacientes com falhas no desmame não apresentaram e 75% dos
pacientes não tiveram nem PAV e nem falhas no desmame, valor este
estatisticamente significativo, p= 0,0041.
Conclusão: Neste estudo quando comparado os pacientes com e sem
falhas no protocolo de desmame que evoluíram com PAV não foi observado diferença estatística, esta somente ocorreu quando comparado com
os pacientes sem PAV.

PO – 161
Correlação entre tempo de ventilação mecânica (VM) e
circulação extra-corpórea (CEC)
Janaíne Candida da Silva; Silvana Carvalho Ribeiro Rezende; Lílian
Aparecida Santos; Priscila Sales de Campos; Maria Alice Mello,
Mauricéia Cavalcante Vaz; Silvana Alves Pereira
Serviço de Fisioterapia, Hospital Santa Lucia – DF /Brasilia, Brasil.
Objetivo: Alguns fatores podem influenciar diretamente o tempo de VM,
tais como, comorbidades, idade e CEC. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência da CEC no período de ventilação mecânica.
Método: Foi realizado um estudo comparativo, prospectivo no período
de 04/2005 a 02/2009 na UTI de um Hospital de Brasilia. Foram avaliados prontuários de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca e divididos
em grupo G1 (com CEC), grupo G2 (com mini-CEC) e grupo G3 (sem
CEC). Os grupos foram avaliados quanto ao início de desmame e tempo
de VM, para correlação entre os dados foi utilizado o teste t de student.
Resultados: Foram avaliados 137 prontuários e 75 foram considerados
no estudo, 56 fizeram uso de CEC (G1), 11 de mini-CEC (G2) e 8 não
fizeram uso de CEC (G3). O tempo de CEC entre os grupos 1 e 2 não
apresentou diferença estatística (109minutos vs 83 minutos -p=0,15). O
início de desmame ocorreu mais rapidamente no G3 (72 minutos), nos
grupo G2 e G1 os tempos foram respectivamente 138 e 182 minutos.
No entanto, ocorreu diferença estatística apenas entre os grupos G1 e
G3 (p=0,016). O tempo de VM foi menor nos pacientes do G3 (98
minutos). O G2 apresentou tempo de 142 minutos e o grupo G1 apresentou 379 minutos, havendo diferença estatísca entre os grupos G1 e
G2 (p=0,015) e G1 e G3 (p=0,012).
Conclusão: Pode-se observar que existe correlação direta entre tempo de
CEC e o tempo em que o paciente permanece na VM. Este fato talvez

possa se explicar pelas evidências de que o aumento do volume do circuito da CEC e a trasfusão de derivados do sangue acentuam a resposta
inflamatória e aumentam a disfunção miocárdica e pulmonar.

PO – 162
Comparação entre Sp02/FiO2 e PaO2/FiO2 em doentes
com necessidade de ventilação mecânica por mais de 24
horas em unidade de terapia intensiva geral adulto
Daniel Crepaldi Esposito; José Antonio Manetta; Isac de Castro;
Ana Paula Mascarelli do Amaral; Marielze Pereira da Silva;
Carolina Maria Camata; Sílvio Luis Folco; Sérgio Oliveira
Cardoso
Disciplina de Medicina de Urgência da Faculdade de Medicina do ABC
– FMABC – Santo André (SP), Brasil
Objetivo: Correlacionar SpO2/FiO2 (S/F) com PaO2/FiO2 (P/F) em
doentes que evoluíram com insuficiência respiratória aguda dependentes de ventilação mecânica.
Métodos: Foi ajustado um modelo de regressão não-linear de segunda
ordem para avaliar o modelo preditor, ajustando-se posteriormente os
valores de S/F e P/F ao modelo de Haines-Woolf para obtenção de
melhor linearidade. Foi considerado para o estudo p<0,05.
Resultados: De 85 pacientes que estiveram intubados e mantidos em PCV
por pelo menos 24 horas foram avaliadas: idade mediana (68 anos), taxa de
óbito na unidade de terapia intensiva (42%), valor mediano de APACHE III
de 61 (47-34). As comorbidades associadas foram: sepse (73%), necessidade de vasopressores (74%), insuficiência cardiovascular (55%), insuficiência
renal (48%) e SDRA (6%). Em função dos dados foi criado um modelo de
correlação máxima a partir de um modelo polinomial de segunda ordem,
descrito pela equação P/F = 78,6 + 0,93(S/F) – 0,00106(S/F)2, com baixa
linearidade (r2 = 0,267). Para o aumento da linearidade foi utilizado o modelo de Haines-Woolf e derivada uma nova equação: P/F = 0,5 + 0,0016(S/F)
- 1,70 10-6 (S/F)2. Avaliando-se a capacidade diagnóstica da S/F frente aos
óbitos observamos uma acurácia significante (p=0,003), com AUC de 0,69.
Conclusão: A S/F é um bom preditor para óbito sendo possível predizer a S/F a partir de valores da P/F, mesmo naqueles pacientes com
instabilidade hemodinâmica e gravemente enfermos.

PO – 163
Broncoscopia flexível na unidade de terapia intensiva
Arthur Vianna; Gabriel Pereira; Gustavo Cabral; Eduardo Prezzi;
Nathalia Pestana; Andrea Aguiar; Alessandra Alves
Clínica São Vicente - Rio de Janeiro - RJ – Brasil
Objetivos: Descrever a experiência com broncoscopia flexível (BFC)
em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) brasileira privada.
Métodos: Estudo retrospectivo, em UTI clínico-cirúrgica, com pacientes
submetidos à BFC durante a internação na UTI, entre janeiro de 2007 e
dezembro de 2008. Foram analisados parâmetros clínico-laboratoriais na
admissão e durante a internação, incluindo desfecho na UTI. Observamos também dados referentes ao procedimento e suas complicações.
Resultados: Foram incluídos 142 pacientes. A idade média foi 64,4 ± 21
anos. 51,06% eram do sexo masculino. O APACHE II médio foi 17,79
± 7,2. Dentre os pacientes estudados, 88,65% necessitaram de aminas
vasoativas, 50,35% de hemodiálise e 95,74% de ventilação mecânica invasiva (VM), com tempo médio de VM de 26,60 ± 21,33 dias. Sepse
ocorreu em 82,97% dos pacientes. Dentre os procedimentos, 51,77%
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das BFC foram terapêuticas, 44,68% foram diagnósticas e 3,54% diagnósticas e terapêuticas. As principais indicações foram coleta de material,
TQT percutânea, atelectasia e IOT difícil. A taxa de complicação foi de
4,25%, ocorrendo sangramento em 3,54% dos procedimentos. O tempo médio de internação 43,46 ± 36,70 dias. A taxa de mortalidade foi
41,13%. Nenhum óbito foi diretamente relacionado ao procedimento.
Conclusão: A BFC é um procedimento seguro que pode ser realizado
à beira do leito, com baixa taxa de complicações. A maioria dos procedimentos foi terapêutico, sendo a indicação mais frequente a coleta de
material para cultura.

PO – 164
Grau de independência nas atividades de vida diária
(AVDs) e tempo de ventilação mecânica em idosos
Sandra Lisboa; Christine Pereira Gonçalves; Floriano César
Araújo; Ricardo Eiras; Gláucia Maria Moraes de Oliveira; Cid
Marcos Nascimento David
Prontocor Lagoa e Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Objetivo: avaliar a influência do grau de independência nas AVDs e o
tempo de ventilação mecânica invasiva (VMI) de idosos internados em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Métodos: foram incluídos pacientes internados em UTIs, com idade a
65 anos, que necessitaram de VMI>24h. Na admissão foram colhidos
dados sobre idade, escore de APACHE II e diagnóstico clínico. O grau
de independência funcional nas AVDs foi avaliado pela escala de Katz
que, pela soma dos pontos classifica o indivíduo em independente para
AVD’s, dependente parcial ou completamente dependente. Todos os
participantes foram acompanhados diariamente e dados como tempo
de ventilação mecânica e de internação hospitalar e complicações foram
coletados. Para a análise estatística utilizou-se o teste t.
Resultados: participaram do estudo 48 idosos, com idade entre 65 e
100 anos, que foram divididos em 2 grupos, conforme a classificação
na escala de Katz: indepente ou dependente para as AVDs. O escore de
APACHE foi semelhante entre os dois grupos. A idade foi mais elevada
no grupo dependente (79,8±8,0 x 85,9±9,4 anos para o grupo indepente e dependente, respectivamente (p<0,05). O tempo de ventilação
mecânica do grupo independente foi semelhante ao do dependente
(16,3 x 13,9 dias, p>0,05), mesmo após o ajuste para a idade.
Conclusão: Neste fase do estudo parece que o grau de independência
funcional prévio a internação não é determinante do tempo de necessidade de ventilação mecânica de idosos internados em UTIs.

PO – 165
Impacto do reforço positivo nas mensurações da
capacidade vital de indivíduos saudáveis
Vanessa Sales Logrado; Erili Sena, Renato Matos; Tássia Silva;
Tuliane Oliveira, Gabriel Ribeiro; Kristine Menezes Barberino
Mendes; Katia de Miranda Avena
Centro Universitário Jorge Amado, UNIJORGE, Salvador (BA) – Brasil
Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar a interferência do reforço
positivo (RP) nas mensurações de capacidade vital (CV).
Métodos: Foram avaliados 105 indivíduos saudáveis, alocados randomicamente em dois grupos: Controle (G1) e Intervenção (G2). Ambos os grupos
realizaram a mensuração de capacidade vital (CV1) e após 15 dias foram reavaliados (CV2), entretanto apenas o grupo G2 recebeu o reforço positivo.
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Resultados: Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes quanto às características basais dos voluntários entre os grupos. Houve
predomínio do sexo feminino em ambos os grupos. Observou-se aumento
da CV2 em ambos os grupos (p<0,01), sendo que no Grupo Intervenção a
CV2 foi significativamente maior do que no Grupo Controle (p<0,01).
Conclusão: A utilização do reforço positivo como técnica de estimulação aumenta a probabilidade da resposta. Este estudo demonstrou
que a utilização de reforço positivo foi eficaz durante a avaliação da
capacidade vital em indivíduos saudáveis, confirmando a importância
da estratégia comportamental associada à conduta terapêutica para obtenção de melhores resultados.

PO – 166
Teste de permeabilidade de vias aéreas pré-extubação no
controle da obstrução de vias aéreas superiores
Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna; Patrícia Carla de Paula
Miranda; Miléa Mara Lourenço da Silva; Antônio Marcos Barbosa
da Silva
Centro Universitário Claretiano de Batatais (CEUCLAR) e Hospital
Major Antônio Cândido-Santa Casa de Misericórdia de Batatais,
Batatais, SP, Brasil.
Objetivos: Verificar a eficácia do teste de permeabilidade das vias aéreas
(TPVA) em predizer obstrução de vias aéreas superiores e necessidade
de reintubação.
Métodos: Estudo prospectivo, pseudo-transversal com 8 pacientes, sendo 4
homens e 4 mulheres com média de idade de 56 ± 13,77 anos. Foram incluídos somente pacientes que preenchiam todos os critérios de desmame preconizados pelo III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica (CBVM). Após
preparação para o procedimento de extubação, o TPVA foi realizado com
o paciente em posição semi-sentada (45°), medindo-se o volume corrente
exalado (VTe) lido no display do respirador Dixtal-DX 3010® antes e após a
desinsuflação completa do cuff por meio de uma seringa de 20ml. O volume
de vazamento foi obtido pela diferença entre a média do VTe de cinco ciclos
respiratórios antes e após desinsuflação do cuff.
Resultados: Dos 8 pacientes estudados, 7 apresentaram TPAV negativo para detecção de edema de laringe, com diferença significativa do
VTe antes e após a desinsuflação do cuff (p= 0,001), com índice de
escape de 349,2 ± 144ml e taxa de vazamento de 69,2% ± 30%, como
preconizado em outros estudos e recomendado pelo III CBVM. Apenas 1 paciente apresentou teste positivo, sendo reintubado antes de 48
horas, confirmando o insucesso do desmame.
Conclusão: A generalização dos resultados é limitada devido ao tamanho da amostra, mas podemos propor que o teste seja utilizado como
índice preditivo de sucesso e insucesso no desmame, útil na tentativa de
minimizar o número de pacientes submetidos à reintubação.

PO – 167
Análise da mecânica respiratória antes e após
procedimento de traqueostomia em pacientes com
suporte ventilatório
Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna; Camila Alves Lara;
Ivaneide de Paula Barros Lemos.
Centro Universitário Claretiano de Batatais, CEUCLAR, Batatais, SP, Brasil.
Objetivos: Avaliar a mecânica respiratória e o retorno à respiração espontânea de pacientes submetidos a traqueostomia.
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Métodos: Estudo prospectivo, pseudo-transversal com 13 pacientes de ambos
os sexos, idade média 67,54±12,53 anos, intubados em ventilação mecânica
(VM) na modalidade PSV por mais de 48 horas. As variáveis: complacência
dinâmica, complacência estática, resistência das vias aéreas, volume corrente,
volume minuto, freqüência respiratória e índice de Tobim, foram mensuradas no display do respirador modelo Savina (Dräger®) e as pressões respiratórias máximas por um manovacuômetro analógico (Gerar®) devidamente calibrado adaptado a uma válvula unidirecional conectado diretamente no tubo
orotraqueal e posteriormente na cânula de traqueostomia por um conector
universal; usando voz de comando o pesquisador solicitava uma inspiração
máxima e uma expiração máxima, mediante oclusão do ramo expiratório
da válvula. Foi considerando o valor máximo obtido entre três medidas em
todas as variáveis estudadas. A análise dos dados foi realizada pelo programa
Minitabe através do Teste t de Student com nível de significância de 5%.
Resultados: Não ocorreu diferença estatisticamente significante ao se comparar os valores das variáveis estudadas antes e após traqueostomia. O retorno
à respiração espontânea em menos de 72 horas ocorreu em 69,2% dos pacientes e 30,8% permaneceram dependentes da VM por mais de 6 dias.
Conclusão: A traqueostomia considerada precoce neste estudo possibilitou
o retorno mais rápido à respiração espontânea sem prejuízos na mecânica
respiratória.

PO – 168
Tuberculose e insuficiência respiratória aguda em pacientes
admitidos em uma unidade de terapia intensiva de referência
Talita Maciel Bezerra; Samuel Ximenes Feijão; Flávio Deulefeu;
Marcelo Alcantara Holanda
Universidade Federal do Ceará - UFC - Fortaleza (CE), Brasil
Objetivos: conhecer o impacto da Tuberculose (TB) ativa, seqüela de TB e
insuficiência respiratória aguda (IRA) na evolução de pacientes internados
numa unidade de terapia intensiva(UTI) respiratória.
Métodos: estudo retrospectivo por análise de prontuários dos pacientes admitidos em UTI Respiratória, cujo critério de inclusão é o diagnóstico de
TB ativa ou seqüela de TB. Dados coletados referente ao período de abril
a julho de 2009: características demográficas (idade, sexo, procedência), comorbidades, motivo da admissão na UTI, APACHE II, necessidade de VM,
resolução do internamento (óbito, alta).
Resultados: 50 pacientes com TB foram incluídos (20 mulheres), com idades entre 21 e 90 anos, o que representa 17% do total de pacientes admitidos
na UTI. Destes, 19 pacientes apresentavam TB ativa e 31, seqüela de TB.
Foram registrados 22 óbitos. A taxa de mortalidade intra-hospitalar foi de
44%; constatamos a prevalência de pacientes do sexo masculino (60%) e a
ocorrência de seqüela de TB em pacientes de idade mais avançada.
Conclusão: Podemos observar a relação de maior gravidade na evolução desses pacientes, por isso a importância de um acompanhamento dos doentes
assintomáticos para evitar ou minimizar as possíveis exacerbações.

PO – 169
Análise da ventilometria como preditivo no desmame da
ventilação mecânica em doentes neurocríticos
Renata Cardoso Romagosa; Juliana Gamo Storni; Lucas Del sarto
Silva; Fabiano Hirata; Tatiana Silva Mirarchi; Nilza Aparecida A
Carvalho; Paulo Antônio Chiavone; José Carlos Esteves Veiga
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, SP – Brasil.
Objetivo: A freqüência e o ritmo respiratório são controlados por

centros respiratórios. Pacientes neurocríticos apresentam alterações
nesses parâmetros, dependendo da área lesionada, tornando-os com
um perfil diferenciado e característico. Esse estudo tem como objetivo analisar a ventilometria e a força muscular como preditivo no
desmame ventilatório nessa população.
Métodos: Estudo prospectivo, com Escala de Coma de Glasgow
(GLW) maior que 8 pontos. Os doentes foram divididos em dois
grupos: Grupo 1 (G1) como sucesso no desmame da VM 48 horas
após a interrupção da VM; no Grupo 2 (G2) como insucesso se o
retorno à VM antes das 48h. Foram realizadas as medidas de ventilometria e Pimáx nas fases pré-desmame; nas 24h, 48h e quinto dia
(D5) pós-desmame.
Resultados: Vinte doentes adultos, sendo 60% masculino com idade média de 38,16±14,98 anos e 40% feminino com idade média
de 54,25±17,06 anos. A média do APACHE II foi 20,01±5,62 e
Risco de óbito 17,52±3,80%; a média da GLW foi 9,4±1,4 pontos. Ao compararmos as variáveis da ventilometria em G1 com G2
foram significantes o Vmin e f nas 48h pós-desmame (p=0,0102
e p=0,0384). Já a Pimáx de G1xG2 foi signficânte nas 24h pósdesmame (p= 0,0406). Os doentes em sucesso foram comparadas
as medidas da ventilometria na fase pré-desmame com outras fases
(24h, 48h e D5 pós-desmame), sendo significante o índice Tobin
em relação ao D5 pós-desmame (p=0,0304). O sucesso foi 85% e
15% insucesso.
Conclusão: O sucesso no desmame foi elevado e sugere um diferencial nas análises da ventilometria para essa população.

PO – 170
Ventilação mecânica em pacientes internados em
unidades de terapia intensiva na Baixada Cuiabana –
perfil epidemiológico
Fábio Liberali Weissheimer; Weiler Rezende Mendonça;
Luthiane Francisco Breijão Antunes; Márcia Valéria Bley,
Huark Douglas Correa, Talitha Mariela Farah Vassoler.
Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Cuiabá, MT, Brasil
Universidade de Cuiabá, UNIC, Cuiabá, MT, Brasil
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI) do SUS submetidos à
ventilação mecânica em Cuiabá e Várzea Grande.
Métodos: Estudo de corte transversal, realizado nas UTIs do SUS
de Cuiabá e Várzea Grande, com levantamento de dados de prontuário. Foram incluídos no estudo todos os pacientes que no momento da pesquisa estavam em VM.
Resultados: Estavam internados nas UTIs 71 pacientes, 51
(71,83%) em VM. Nos pacientes em VM: 74,5% homens e 25,4%
mulheres, média de idade de 52 anos, 66,6% de Cuiabá e Várzea
Grande e 33,3% do interior de MT. Tempo médio de internação de
25,2 dias; 98% portadores de infecção, destas 80% eram Pneumonia e 37% tinham choque séptico. O tempo médio de VM de 24,6
dias e a modalidade ventilatória mais prevalente foi PCV (70,5%),
seguida de PSV (23,5%) e VCV (5,8%).
Conclusão: A prevalência de infecção em pacientes em VM
mostrou-se alarmante, muito próxima de 100%, e a Pneumonia
confirmou-se a mais prevalente entre as infecções. Obtivemos
predomínio de gênero nos homens e idade média alta. Tempo de
internação e de VM também foram altíssimos, mostrando baixa
rotatividade.
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PO – 171
Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) como
causa de disfunção respiratória em pacientes queimados
Cíntia M. C. Grion; Erika C. M. Mimura; Lucienne T. Q.
Cardoso; Edna Y. Itakussu; Angela A. Hoshino; Adriana C. F.
Bocate; Margarete A. Andrade
Universidade Estadual de Londrina, Paraná, Brasil
Objetivos: O presente estudo tem por objetivo descrever a freqüência
de SDRA em pacientes queimados, internados na UTI do CTQ do
HU (UEL) no período de maio de 2007 a julho de 2009.
Métodos: Estudo retrospectivo (série de casos), através de coleta de
dados do CTQ, com levantamento de pacientes que necessitaram de
ventilação mecânica e que desenvolveram SDRA, no período de maio
de 2007 a julho de 2009.
Resultados: Durante o período de estudo, 83 pacientes necessitaram
de ventilação mecânica e destes, 19 (22,89%) desenvolveram SARA.
Os pacientes que desenvolveram SDRA tinham em média 45,27 +/19,7 anos, sendo 9 (47,36%) homens. A média de superfície corporal
queimada foi de 26,65 +/- 14,9% e a causa mais freqüente da queimadura foi fogo. O diagnóstico de SDRA ocorreu em média 5,94 +/- 6,1
dias após o início da ventilação mecânica. A mortalidade observada
nestes pacientes foi de 68,42%. Analisando os pacientes sobreviventes
(6) e não sobreviventes (13), foi observado que os não sobreviventes
eram mais velhos (51,46 +/- 19,0 e 29,2 +/- 10,8 anos, p = 0,02) e
permaneceram menos tempo em ventilação mecânica e menor tempo
de internação na UTI.
Conclusão: O diagnóstico de SDRA foi freqüente (22,89%) nesta
amostra de pacientes queimados e se associou com elevada mortalidade
(68,42%). Os pacientes não sobreviventes eram mais velhos e a mortalidade foi precoce, resultando em menor tempo de ventilação mecânica
e menor tempo de permanência na UTI.

PO – 172
Desmame da ventilação mecânica nas unidades de
terapia intensiva, de São Luís do Maranhão: técnica
Castro, G; Ribeiro, F.R; Lima, W.L; Lima, E.V.N.C.L; Ferreira,
P.R; Pessoa, K.C; Jinkings, F.M.C.
Hospital Centro Médico Maranhense, São Luís (MA), Brasil
Objetivos: Identificar a utilização de protocolos, técnicas e critérios
utilizados para desmame nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em
pacientes mecanicamente ventilados
Método: Realizamos uma pesquisa descritiva com fisioterapeutas que
atuam nas UTIs de São Luís. Os hospitais foram escolhidos pelos dados
do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Os fisioterapeutas das UTIs configuraram a população estudada.. A coleta de
dados foi realizada através de questionário desenvolvido pelos autores.
Resultados: Nossa pesquisa mostrou que em relação aos protocolos de
desmame a grande maioria (91,67%) afirmaram utilizá-los. Os critérios
utilizados por 96% dos pesquisados para eleição dos pacientes ao teste
de ventilação espontânea, foram oxigenação adequada, melhora clínica
e estabilidade hemodinâmica. Apenas 4% responderam que o único
critério era melhora clínica. Dentre os testes de ventilação espontânea
utilizados, PSV de 7 cm H2O foi encontrado em 56%, tubo T em
25% e CPAP de 5 em 18,75%. Em relação as técnicas de desmame,
observou-se que redução gradual da PSV foi a mais utilizada (42,55%),
seguida pelo Tubo T (25,53%), CPAP (14,89%). Menos de 20% utili-
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zam a técnica abrupta (10,64%), e SIMV + PSV (6,38%). Ressalta-se
que SIMV sozinha não era utilizada por nenhum dos entrevistados.
Conclusão: O nosso trabalho demonstrou que a maioria dos hospitais
utilizam um protocolo no desmame dos paciente em VM. A técnica
mais utilizada foi a redução gradual da PSV.

PO – 173
Perfil epidemiológico e fatores de risco para mortalidade
em idosos com disfunção respiratória
Daniela V Silva; George C Ximenes; João M Silva Jr; Alexandre
Ísola; Ederlon Rezende; Amanda MRR Oliveira, Diogo Oliveira
Toledo, Emanuelle Austoni Jr
Serviço de Terapia Intensiva do Hospital do Servidor Público Estadual,
IAMSPE- HSPE, São Paulo-SP, Brasil
Objetivos: Descrever uma população de pacientes idosos em relação a
jovens em ventilação mecânica e analisar fatores de risco para mortalidade neste grupo.
Métodos: Estudo prospectivo observacional de coorte, de pacientes
com idade acima de 18 anos, admitidos na UTI durante o período de
01 ano. Os pacientes foram divididos retrospectivamente em dois grupos de acordo com a idade e necessidade de ventilação mecânica (VM):
Grupo 1 pacientes acima de 65 anos que necessitaram de VM e Grupo
2 com idade menor ou igual a 65 anos e VM.
Resultados: Foram incluídos no estudo 81 pacientes, sendo 62 idosos
e 19 pacientes mais jovens em VM. A média de idade dos idosos com
VM foi 76 anos, enquanto o grupo mais jovem sob VM apresentou
idade média de 56 anos. Idosos sob VM, em comparação ao Controle, apresentaram maiores tempos de VM, além de maior mortalidade
na UTI e no hospital: 63,1% versus 26,3% e 74,2% versus 47,4%
(p<0,05), respectivamente. Alem disso, idosos em VM apresentaram
maiores taxas de falências de desintubações, desmame ventilatório difícil e óbitos diretamente relacionados à disfunção respiratória. O tempo
de VM foi fator de risco independente de morte em pacientes idosos
sob VM (OR= 2,7, p=0,02).
Conclusão: Pacientes com idade acima de 65 anos que necessitam de
VM apresentam pior prognostico que os pacientes mais jovens e quanto maior o tempo de VM, maior a mortalidade nos pacientes com mais
de 65 anos.

PO – 174
O enfermeiro na aspiração traqueal dos pacientes em uso
de ventilação mecânica
Castro, G; Rodrigues, C.N; Câmara, A.P.B; Sousa, L.B; Andrade
K.L; Sauaia, R.Y.P.
Centro Universitário do Maranhão (UNICEUMA), São Luís (MA), Brasil
Objetivos: Descrever o conhecimento e as ações dos enfermeiros quanto à aspiração traqueal nos pacientes em uso de ventilação mecânica
(VM), que atuam em unidade de terapia intensiva (UTI).
Método: Tratou-se de um estudo descritivo, prospectivo, de campo e
com variáveis quantitativas, realizado em duas UTIs, sendo um da rede
pública e outra privada, localizadas em São Luís – MA. O estudo foi
realizado nos meses de agosto e setembro de 2008, em todos os dias da
semana e nos turnos matutino, vespertino e noturno. Foram pesquisados dezoito enfermeiros, dos quais seis da rede pública e doze da privada, que atuam nas referidas unidades. Como instrumento de coleta
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de dados, aplicou-se um questionário semi-estruturado elaborado pelos
pesquisadores, com base em bibliografias específicas.
Resultados: Em relação ao tempo de aspiração traqueal constatou-se
que 83% da rede pública e 50% da privada acertaram corretamente os
questionamentos. Quando se referiu as indicações de aspiração traqueal
67% dos enfermeiros da rede pública e privada responderam corretamente. Quanto a manipulação da nutrição enteral em pacientes que
precisam ser aspirados, 83% da rede pública e 58% da rede privada faziam de maneira adequada. E em se tratando da atribuição da aspiração
100% dos enfermeiros da rede pública e 67% da privada acham que é
atribuição do profissional enfermeiro.
Conclusão: Os dados revelados apontam a necessidade de uma maior
conscientização e treinamento por parte dos enfermeiros em relação à
importância do seu papel durante a avaliação e realização da aspiração
dos pacientes em VM.

PO – 175
Aspiração traqueal um marcador de qualidade na terapia
intensiva
Laura Cristina Molinaro; Deyse da Conceição Santoro; Lilian
Behring; Maria Luiza Gomes Monteiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual
do Rio de Janeiro – Hospital São Lucas-RJ
Objetivos: Elaborar uma revisão conceitual sobre a prática de aspiração
endotraqueal realizada pela equipe de enfermagem e analisar os fatores
de ordem técnica que interferem na qualidade deste procedimento.
Métodos: Trata-se de um estudo exploratório, quantitativo, cujo instrumento de pesquisa utilizado um formulário com escala Likert aplicado ao corpo de enfermagem de uma unidade de terapia intensiva de
grande porte de uma instituição privada, sendo garantido aos mesmos,
os preceitos éticos e legais cabíveis.
Resultados: Participaram 43 enfermeiros e 82 técnicos de enfermagem, perfazendo um total de 66,12% do grupo do serviço de terapia
intensiva, nos quais encontramos um perfil de enfermagem feminina
e jovem. Foram observados resultados extremamente relevantes sobre
o assunto, como a não definição da responsabilidade técnica sobre o
procedimento entre enfermeiro e equipe de enfermagem, ocorrência de
alterações oxi-hemodinâmicas tanto nos pacientes aspirados com sistema aberto quanto fechado, a insegurança dos profissionais na execução
do procedimento, entre outros aspectos que interferem na qualidade
do procedimento.
Conclusão: Realizar técnica de forma sistemática, fundamentada no
diagnóstico de enfermagem, tendo como norte deste processo a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) contribui significativamente para a qualidade da assistência. Cabe uma reflexão sobre a aspiração
enfocando a cientificidade, autonomia profissional e espaço para cuidar.

PO – 176
Variação da pressão de cuff de pacientes sob ventilação
mecânica após aspiração traqueal (resultados preliminares)
Gabriel Victor Guimarães Rapello; José Tadeu dos Santos; Arthur
Medeiros; Janice Helena Fava; Renato Silva Nacer; Adson Pereira
Cabral; Baldomero Antonio Kato da Silva; Anna Sarah Moraes.
Hospital Unimed Campo Grande, Campo Grande, MS, Brasil
Objetivo: Verificar a variação da pressão de Cuff (Pcuff) de cânulas tra-

queais de pacientes ventilados artificialmente, prévia e posteriormente
a aspiração traqueal realizada por sistema aberto.
Método: Foram incluídos no estudo 34 pacientes adultos (20 do sexo
feminino e 14 do sexo masculino), em ventilação mecânica invasiva
via tubo orotraqueal. Os pacientes foram posicionados em decúbito
dorsal elevado à 30° e submetidos à coleta da Pcuff inicial através de
um mensurador manual da marca VBM à extremidade do balonete.
Após a mensuração, a Pcuff era ajustada em 30 cmH2O e em seguida
os pacientes eram submetidos a uma aspiração traqueal, com tempo
inferior a 20 segundos. Um minuto após a realização do procedimento,
uma nova mensuração era feita (Pcuff final). Para a análise estatística
considerou-se a diferença entre Pcuff-i e a Pcuff-f. Os valores da Pcuff-i
também foram analisados e comparados com os valores de normalidade.
Resultados: A média de Pcuff inicial (17,6±4,9 cmH2O) foi 41,3%
inferior ao valor ajustado (30 cmH2O). Após a aspiração, observou-se
média de Pcuff (29,5%) inferior ao valor ajustado (21,1±2,2 cmH2O).
O teste t de Student mostrou diferença significante entre as médias
iniciais e finais da Pcuff nos pacientes avaliados (p<0,0001). As duas
medidas de Pcuff (inicial e final) mostraram-se significantemente inferiores em relação aos valores ajustados (p<0,0001).
Conclusão: o procedimento de aspiração traqueal interfere significativamente na Pcuff de cânulas traqueais. Os resultados demonstram
que o controle da Pcuff deve ser realizado criteriosamente, objetivando
reduzir incidência de complicações relacionadas a ajustes inadequados.

PO – 177
Perfil da ventilação mecânica em UTI pediátrica
Dhiuli Gomes Rossetto; Nilânder Franco dos Santos Júnior;
Vanessa L. Baptista de Queiroz; Esperidião Elias Aquim; Juliana
Thiemy Librelato; Manoel Luiz de Cerqueira Neto
Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde - Inspirar; Assistência
Fisioterápica - Profisio; Centro de Estudos Pesquisa em Terapia Intensiva CEPETI - Curitiba (PR), Brasil
Objetivo: A ventilação mecânica pulmonar na criança é uma das
bases terapêuticas da pediatria moderna. Nas últimas décadas, verificou-se um avanço importante no conhecimento médico referente
ao atendimento de pacientes criticamente doentes. Este estudo teve
como objetivo analisar o perfil da ventilação mecânica utilizada nos
pacientes admitidos na UTI pediátrica no período de maio de 2007
à maio 2009.
Método: Para a realização do presente estudo foram analisadas fichas de ventilação mecânica e prontuários médicos totalizando 55
pacientes.
Resultados: Analisando os modos ventilatórios no inicio da ventilação mecânica invasiva, observou-se os seguintes modos: 47% de
Ciclado a Tempo/Limitado à Pressão (CTLP) e 22% de Ventilação
Mandatória Intermitente Sincronizada (SIMV) associado à Ventilação por Pressão de Suporte (PSV). No desmame do suporte ventilatório o modo mais utilizado foi SIMV associado PSV – 49% com
100% de sucesso, seguido por Pressão Positiva Contínua nas Vias
Aéreas (CPAP) – 24% que apresentou sucesso de 92,3%, PSV – 7%
resultando em 75% e SIMV não associado a PSV – 2% com 100%
de sucesso no desmame.
Conclusão: Sendo assim, conclui-se que há uma maior segurança pela
equipe em admitir os pacientes em CTLP e SIMV + PSV, bem como
realizar o desmame em SIMV + PSV e CPAP.
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PO – 178
A influência dos decúbitos na saturação periférica de
oxigênio, freqüência cardíaca e respiratória em recémnascidos pré-termo
Ana Cristina de Medeiros Garcia Maciel; Rosa Maria Vaz; Viviane
Borges Araújo
Maternidade Escola Januário Cicco - Universidade Federal do Rio
Grande do Norte - MEJC/UFRN - Natal/RN - Brasil
Objetivos: Esse estudo teve como objetivo avaliar a influência dos decúbitos na saturação de oxigênio, freqüência cardíaca/respiratória em
recém-nascidos pré-termo.
Métodos: O trabalho foi caracterizado como de campo de natureza descritiva. A amostra constituída de 20 neonatos pré-termos com diagnóstico de desconforto respiratório internados na UTI-Neo da Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC/UFRN. Foram utilizados oxímetro,
cronômetro e ficha para controle de variáveis. Os dados foram coletas
nos decúbitos dorsal, lateral esquerdo e direito e ventral, a cada 1 hora,
sendo coletada a saturação de oxigênio, freqüência cardíaca e respiratória
no 1º, 30º e 60º minutos em cada decúbito. Os dados foram avaliados
por Análise de Variância em uma direção, com separação de médias por
Diferença Mínima Significativa ao nível de significância de 5%.
Resultados: A idade gestacional variou entre 28/34 semanas e o peso
entre 760/ 2120 gramas. Não foi observado significância estatística em
relação à variação de freqüência cardíaca/respiratória. Sobre a saturação
de oxigênio percebeu-se que no decúbito ventral ocorreram os melhores desempenhos, o decúbito lateral esquerdo revelou discreta vantagem
em relação ao direito, porém sem diferença estatística e o decúbito dorsal foi o que menos se destacou.
Conclusão: O posicionamento pode ser usado como aliado no tratamento de recém-nascidos pré-termo, visto que ocorreu alteração da
saturação de oxigênio na amostra estudada.

PO – 179
Análise por tomografia de impedância elétrica do
comportamento ventilatório de um recém-nascido
prematuro extremo durante a mamada
Cristiane do Prado; Ana Cristina Zanon Yagui; Luciana Assis Pires
Andrade Vale; Luciana Branco Haddad
Hospital Israelita Albert Einstein
Avanços com relação à sobrevida de recém-nascidos (RN) prematuros
extremos vieram acompanhados de maior morbidade e agravantes a
qualidade de vida, especialmente, as complicações pulmonares, como o
desenvolvimento da displasia broncopulmonar. Esta pode estar relacionada à necessidade de suplementação de oxigênio principalmente durante o sono profundo e situações de maior esforço, como mamadas, o
que pode comprometer o tempo de permanência na UTI neonatal. A
tomografia de impedância elétrica (TIE) é uma técnica de captação de
imagens a beira leito, em tempo real, utilizada para monitorar distúrbios
ventilatórios. A TIE é capaz de identificar por imagem a distribuição do
volume corrente dentro dos pulmões, através da mudança da impedância
nas regiões pulmonares, avaliando a cada ciclo respiratório, não apenas a
quantidade de ar que efetivamente entra e sai dos pulmões como também
sua distribuição. RN 25 semanas, 800g, Apgar 4/7, parto cesárea, em
sofrimento fetal sendo necessária intubação em sala de parto e surfactante. Necessitou de 2 dias em ventilação mecânica, 34 em CPAP e 40
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de oxigênio. Na fase de desmame de oxigênio, apresentava episódios de
queda de saturação frequentes durante as mamadas, com necessidade de
suplementação de oxigênio. Foi interrogado se o RN ainda apresentava
apneias e estudado por TIE durante este período. Portanto, foi possível
analisar visualmente e em tempo real, a distribuição do ar entrando e
saindo dos pulmões e confirmar que ele ainda apresentava apneias com
períodos importantes de diminuição de volume pulmonar caracterizando
colapso alveolar total repercutindo em queda de saturação.

PO – 180
Efeitos da eletroestimulação periférica na saturação
venosa de oxigênio, na glicemia, no lactato e proteína C
reativa em pacientes sub ventilação mecânica invasiva
Ariane Quadros Vaurof; Rafael Scapol do Carmo; Renata Ribeiro
Rodrigues; Alexandre M. Ìsola; Ederlon Rezende; Fábia Leme
Silva; Marta Damasceno; Solange Guizilini
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo -HSPE - Saõ Paulo (SP)
Objetivo: Avaliar os efeitos da eletroestimulação (ELT) periférica na
saturação venosa de oxigênio (SvO2), glicemia, lactato e proteína C reativa (PCR), em pacientes sob ventilação mecânica invasiva (VMI).
Método: Prospectivamente Trinta pacientes que estavam em VMI por
mais de 48 horas foram submetidos a um protocolo de ELT, com equipamento de oito canais (marca IBRAMED). A estimulação foi realizada diariamente em decúbito dorsal, aplicada 2 vezes por dia em um
período de 5 dias, nos músculos quadríceps, tibial anterior e tríceps
sural, com um canal em cada músculo bilateralmente e posicionados
de acordo com o ponto motor do músculo. Foi coletado sangue do
cateter venoso central pré ELT, 30 min 2 horas após ELT para avaliação
da SvO2, lactato, glicemia e PCR. Também foram avaliados freqüência
cardíaca, pressão arterial média antes e após protocolo de ELT. Análise estatística: As variáveis foram descritas na forma de média e desvio
padrão e utilizados o teste ANOVA e o teste T pareado. O programa
utilizado foi o Prisma 3.0 da Empresa Graphpad (Illinois - USA) e
considerado estatisticamente significante p<0,05.
Resultados: As variáveis lactato, SvO2, glicemia, PCR, freqüência cardíaca e pressão arterial média, não apresentaram mudança significante
pré e pós protocolo de ELT (p>0,05).
Conclusão: A eletroestimulação não demonstrou prejuízo em aplicá-la,
podendo ser um recurso para pacientes de unidade de terapia intensiva
que permanecem acamados por tempo prolongado e desenvolvem a
síndrome do imobilismo.

PO – 181
Traq-Rio: perfil das traqueostomias realizadas nas
UTIs do Rio de Janeiro
Arthur Vianna; Gustavo Cabral; Renato Azambuja; Guilherme
Carleti; Thais Balbi; Gabriel Pereira; Alessandra Alves; Andrea Aguiar
Clínica São Vicente - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil
Objetivo: Estudar os aspectos da realização da traqueostomia (TQT)
nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do município do Rio de Janeiro e correlacionar com a literatura médica.
Métodos: Foi elaborado um questionário e enviado por correspondência eletrônica aos coordenadores de todas UTIs da cidade do Rio de
Janeiro no período de julho a agosto de 2008.
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Resultados: Das 87 UTIs do município, 39 (44,82%) unidades responderam o questionário, sendo 36 (92,3%) unidades clínico-cirúrgicas.
A decisão da realização do procedimento foi da equipe da UTI em 32
unidades (82%). A TQT é realizada por cirurgião em 36 (92,3%) unidades. O procedimento é feito na beira do leito em 35 UTIs (89,7%). As
principais indicações de TQT foram: perspectiva de ventilação mecânica
prolongada, coma e proteção de vias aéreas. Das TQTs realizadas, 53,8%
são obtidas entre e primeira e segunda semana de ventilação mecânica
e 41% entre a segunda e terceira. A técnica cirúrgica era disponível em
todas as unidades estudadas. Somente 17,9% delas realizavam a técnica
percutânea. Os motivos para essa diferença são a indisponibilidade de
equipe capacitada para a realização da TQT percutânea ou de material
para sua confecção. O follow-up tardio é realizado em 38,5% das UTIs.
Conclusão: Houve grande diferença nas rotinas referentes à TQT nos
hospitais do Rio de Janeiro em comparação aos trabalhos na literatura
médica, destacando-se o uso pouco difundido da técnica percutânea
em nosso meio.

PO – 182
Avaliação das modalidades ventilatórias em UTIs de São
Luís – MA
Castro, G; Landim, W.G; Sousa, J.G; Andrade, K.L; Sousa, K.C.
Faculdade Santa Terezinha (CEST), São Luís (MA), Brasil
Objetivos: Identificar os modos ventilatórios utilizados durante a ventilação mecânica invasiva (VMI) e as principais patologias em pacientes
em VMI nas unidades de terapia intensiva (UTIs) de São Luís – MA.
Método: O Estudo teve caráter descritivo, transversal onde foram coletados os modos ventilatórios utilizados em pacientes que estão em
VMI, que se encontravam internados em sete UTI’s na cidade de São
Luís-MA. A amostra estudada foi composta por 33 pacientes, incluindo
19 do sexo masculino e 14 do sexo feminino. Os dados foram obtidos
através do preenchimento de uma ficha questionário coletando dados
dos modos ventilatórios utilizados. A pesquisa foi realizada em um único dia, 10 de junho de 2009, pois as UTIs estudadas encontravam-se
com mais de 50% dos leitos com pacientes ventilados.
Resultados: Observou-se uma predominância do sexo feminino 19
(57,57%), em relação ao sexo masculino 14 (42,42%). A idade predominante dos pacientes ventilados encontrava-se acima de 60 anos
25 (75,75%). Quanto ao modo ventilatório utilizado constatou-se que
16 (48,48%) encontravam-se no modo VCV, 12 (36,36%) no modo
PCV, 3 (9,09%) no modo SIMV+PSV, 2 (6,06%) no modo PSV. As
principais patologias que levaram os pacientes a VMI foram insuficiência respiratória aguda em 11 (33,33%) e acidente vascular cerebral em
8 (24,24%).
Conclusão: A modalidade ventilatória mais utilizada em nossas UTIs
foi a VCV, mas encontrou-se muitos pacientes ventilados a PCV, não
explicado pelas patologias ventiladas.

PO – 183
Ventilação mecânica não invasiva no desmame da
ventilação invasiva
Castro, G; Andrade, K.L; Gonçalves, V.C; Gomes, C.M; Salazar,
R.M; Sauaia, R.Y.P; Ferreira, P.R.
Centro Universitário do Maranhão (UNICEUMA), São Luís (MA), Brasil
Objetivos: Avaliar o conhecimento de médicos e fisioterapeutas

na aplicação da ventilação não invasiva (VNI), no desmame da
ventilação mecânica invasiva (VMI) em unidade de terapia intensiva (UTI).
Método: Tratou-se de estudo descritivo, prospectivo, de campo,
com variáveis quantitativas, realizado em seis UTIs, sendo 3 públicas e 3 privadas, no período de junho de 2009. A coleta de dados
foi realizada através de questionário semi-estruturado elaborado
pelos pesquisadores.
Resultados: Foram pesquisados 44 profissionais, sendo 22 (50%),
médicos e 22 (50%) fisioterapeutas. Quando perguntado se utilizavam VNI no desmame da VMI, responderam sim 16 (72,7%)
dos médicos e 18 (81,8%) dos fisioterapeutas. A indicação da VNI
foi relatada ser na prevenção da insuficiência respiratória aguda
(IRpA) pós desmame em 9 (56,2%) dos médicos e 14 (77,8%)
dos fisioterapeutas, e para impedir a intubação traqueal (IT)
após a IRpA já estabelecida em 2 (12,5%) para os médicos e em
3 (16,7%) para os fisioterapeutas. O tempo de espera até a IT
deveria ser até 2h para 12 (75%) dos médicos e 12 (66.6%) dos
fisioterapeutas. A opção pela interface foi entre os médicos oral 7
(43,7%), facial total 7 (43,7%) e facial total ou oral 2 (12,6%).
Entre os fisioterapeutas 7 (38,9%) máscara oral, 7 (38,9) facial, e
oral ou facial em 4 (22,2%).
Conclusão: Observamos que a maioria dos médicos e fisioterapeutas responderam que utilizam a VNI no desmame da VMI, e a
indicação, o momento para IT, e a interface escolhida estão dentro
do estabelecido pelas evidências atuais.

PO – 184
Perfil das crianças traqueostomizadas de uma
enfermaria pediátrica
Birelo Ferreira Santos, Werther Brunow de Carvalho, Cíntia
Johnston, Leandro Guimarães Peyheau, Rosângela da Silva,
Priscila Rodão de Freitas Nunes, Roseli Monteiro Robles
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina
Objetivo: Identificar o perfil das crianças traqueostomizadas
(TQT) internadas em enfermaria pediátrica.
Método: Estudo transversal retrospectivo através de coleta de dados dos prontuários (período de janeiro de 2007 a dezembro de
2008) incluindo todas as crianças TQT com idade entre um mês
e 18 anos internadas em um hospital universitário. Análise estatística: descritiva com os resultados demonstrados em média ±
desvio padrão (dp) e percentual. Aprovado pelo Comitê de Ética
da instituição.
Resultados: Foram incluídas 20 crianças TQT com idade de
5,40±5,37 anos (75% do gênero masculino), 95% com TQT plástica (80% com balonete e 75% deles, insuflados), sendo 90% delas
dependentes de oxigenoterapia. Doença de base prevalente: 50%
doenças neurológicas, 15% cardiopatias, 9% doenças gástricas e
26% outras. Em 20% dos casos foi indicada a TQT devido a estenose subglótica, nos demais casos não havia descrição da indicação
nos prontuários. Complicações relatadas nos prontuários após a
TQT: 50% das crianças apresentou sangramento pela TQT, não
foram relatados outras complicações.
Conclusão: O perfil desta amostra é o de crianças com média de
5,40±5,37 anos de idade, do gênero masculino, com doença neurológica, utilizando TQT do tipo plástica com balonete insuflado
devido a estenose subglótica, dependentes de oxigenoterapia.
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PO – 185
Repercussões da reabilitação pulmonar através de
atividades lúdicas na capacidade funcional de crianças
com fibrose cística
Kelly Barreto; Dayane Pereira; Adnice Conceição; Elian Siméia
Bastos; Anna Lúcia Diniz; Gabriel Ribeiro; Kristine Menezes
Barberino Mendes; Katia de Miranda Avena
Centro Universitário Jorge Amado, UNIJORGE, Salvador (BA) – Brasil;
Hospital Especializado Octavio Mangabeira, HEOM, Salvador (BA) – Brasil.
Objetivo: Avaliar o impacto da reabilitação pulmonar realizada através
de atividades lúdicas sobre a capacidade funcional de crianças com fibrose cística (FC).
Métodos: Foram selecionadas 14 crianças com FC, distribuídas randomicamente em dois grupos: Controle (GC), que realizou fisioterapia
respiratória, e Intervenção (GI), que realizou fisioterapia respiratória e
RP através de atividades lúdicas. A resposta à reabilitação foi avaliada
através do Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6).
Resultados: O GC apresentou diminuição significativa da distância
percorrida (p=0,02) e o GI obteve diminuição da freqüência respiratória (p=0,02), pressão arterial (p=0,05), da percepção de dispnéia
na escala BORG (p=0,04) e aumento da distância percorrida no TC6
(p=0,02). Foi observada, no GI, aumento da distância percorrida na
reavaliação (p=0,02).
Conclusão: A reabilitação pulmonar através de atividades lúdicas em
crianças com fibrose cística, com maior enfoque para exercícios resistidos para membros inferiores, promoveu melhora da capacidade funcional verificada pelo aumento da distância percorrida no TC6.

PO – 186
Influência do incremento da pressão inspiratória sobre o
volume corrente e complacência pulmonar dinâmica de
pacientes ventilados no modo pressão controlada
Gabriel Victor Guimarães Rapello; Baldomero Antonio Kato da
Silva; José Tadeu dos Santos; Cláudia Massolim Brancaglion;
Daniel Martins Pereira; Renato Silva Nacer; Suellen Abdel Jalil;
Adson Pereira Cabral
Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do
Pantanal, UNIDERP Anahnguera, Campo Grande, MS, Brasil
Objetivo: avaliar a influência da alteração dos níveis de pressão inspiratória sobre o volume corrente e complacência pulmonar dinâmica de
pacientes ventilados mecanicamente no modo pressão controlada.
Método: foram incluídos no estudo 10 pacientes adultos (2 do sexo
feminino e 8 do sexo masculino) submetidos à ventilação mecânica
invasiva. Os pacientes foram posicionados em decúbito dorsal elevado
a 30° e submetidos à coleta do volume corrente através do acoplamento de um ventilômetro de Wrigth no ramo expiratório do circuito do
ventilador. Foi considerado como volume corrente o quociente entre o
volume minuto e a freqüência respiratória. A complacência pulmonar
dinâmica foi colhida com a PEEP em valor constante de 5 cmH2O e
a pressão inspiratória foi ajustada em 20, 25 e 30 cmH2O respectivamente, com intervalo de cinco minutos entre cada ajuste pressórico.
Resultados: a idade dos pacientes variou de 20 a 74 anos (55,4±19,2).
A freqüência respiratória observada foi de 13,1±1,4 irpm, com variação de 10 a 14 irpm. As médias de volume corrente médio observadas
foram: 20 cmH2O = 672,8±183,7 ml; 25 cmH2O = 855,4±246,3 ml;
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30 cmH2O = 1034,8±274,9 ml. Foi observada significância estatística
entre o cruzamento dos volumes correntes entre os grupos (ANOVA,
p = 0,008). A análise dos valores de complacência pulmonar dinâmica
não mostrou diferença significante entre as pressões respiratórias estudadas (ANOVA, p=0,811).
Conclusão: a mudança dos níveis de pressão inspiratória tem influência
sobre o volume corrente ofertado aos pacientes mecanicamente ventilados,
porém seu incremento não altera a complacência pulmonar dinâmica.

PO – 187
Avaliação da freqüência e causas da falência de extubação
em um hospital universitário
Suely Mariko Ogasawara; Rafael Castanho Silva; Erica Fernanda
Osaku; Kelly Cristina Yano; Marcelo Jun Imai; Péricles Almeida
Delfino Duarte; Reywerson Lopes Ozorio Cavalheiro; Zildamara
Bezerra Lima
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel,
Paraná-BR Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP
Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar a freqüência e as causas
da falência de extubação, nos pacientes em ventilação mecânica invasiva (VMI) internados na unidade de terapia intensiva - adulto (UTI) de
um hospital universitário (HU).
Métodos: Estudo retrospectivo com análise do banco de dados (controle
ventilatório da fisioterapia) de todos os pacientes admitidos na UTI do
HUOP, no período de junho a dezembro de 2007, que foram submetidos à VMI ≥ 24 horas e que apresentaram falência de extubação. Os
dados foram descritos através de freqüência (quando qualitativos), média
e desvio padrão ou mediana e intervalos (quando quantitativos).
Resultados: Nesse período 87 pacientes permaneceram em VMI ≥ 24h,
sendo que 13 (15%) apresentaram falência de extubação. Destas falências, 11 (84%) foram programadas, 1 (8%) acidental e 1 (8%) autoextubação, antes do evento (77%) dos pacientes estavam em desmame
da VMI. Dos pacientes, 9 (69%) foram reintubados 1 vez, 3 (23%) duas
vezes e 1 (8%) três vezes. A causa principal de reintubação foi falência respiratória (taquipnéia, hipoxemia [PaO2,< 60 ou SatO2 < 90%],cianose
e uso musculatura acessória (44%). O principal diagnóstico na admissão
foi pneumonia (37%) seguida por traumatismo crânio-encefálico (15%).
Ao desfecho clínico, 25% destes pacientes foram a óbito.
Conclusão: A principal causa da falência de extubação e reintubação
foi insuficiência respiratória, os dados obtidos acerca das variáveis corroboram com a literatura.

PO – 188
Índices de sucesso e insucesso de desmame ventilatório em
unidade de terapia intensiva privada do Distrito Federal
José Aires de Araújo Neto; Gunther Francisco Amaral; Saint Clair
Gomes Bernardes; Aline Carvalho Gouveia; Fernando Beserra
Lima; Fernando Viegas do Monte; Roberta Fernandes Bomfim;
Marcelo de Oliveira Maia.
Hospital Santa Luzia – HSL – Brasília-DF - Brasil
Objetivo: Identificar os índices de sucesso e insucesso de desmame
ventilatório em Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Luzia,
Brasília-DF.
Métodos: O estudo foi realizado no período de 01 de Janeiro de
2009 a 30 de Junho de 2009. O protocolo de desmame é guia-
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do pela equipe de fisioterapeutas que atua 24 horas/dia nessa UTI.
Nesse protocolo preconiza-se, principalmente, a busca ativa de pacientes elegíveis ao desmame, a mensuração de pressões máximas,
ventilometria, teste de respiração rápida e superficial, PaO2/FiO2 e
nível de consciência. Nesse período 148 pacientes foram submetidos à VMI. Desta população 79 pacientes evoluíram para protocolo
de desmame.
Resultados: Dos 148 pacientes que usaram VMI, foram excluídos
05 pacientes devido à extubação acidental. Dos 79 pacientes submetidos ao protocolo de desmame, 40 (51%) do sexo feminino. A taxa
de sucesso de desmame foi de 89,97% (71 pacientes). A média do
APACHE II foi maior no grupo que obteve insucesso de desmame
(12,39 ± 7,01 x 17,75 ± 9,31, p=0,05). O tempo médio de VM foi
de 2,95 ± 3,39 dias, e a média do tempo de desmame foi de 19,09
± 29,67 horas.
Conclusão: Concluímos que os indicadores assistenciais de desmame são satisfatórios. A utilização de protocolos de desmame
associada à assistência de fisioterapia 24 horas com monitorização
respiratória contínua e busca ativa dos pacientes elegíveis ao desmame, através de condutas baseadas em evidências corroboram esse
resultado.

PO – 189
Avaliação de índices preditores de sucesso ou
insucesso no desmame da ventilação mecânica invasiva
José Aires de Araújo Neto; Gunther Francisco Amaral; Saint
Clair Gomes Bernardes; Aline Carvalho Gouveia; Fernando
Beserra Lima; Fernando Viegas do Monte; Roberta Fernandes
Bomfim; Marcelo de Oliveira Maia
Hospital Santa Luzia – HSL – Brasília-DF - Brasil
Objetivo: Verificar a taxa de sucesso de desmame ventilatório e
os índices preditores associados em UTI do Hospital Santa Luzia,
Brasília-DF.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo onde foram analisados
148 prontuários, no período de 01 de Janeiro a 30 de Junho de
2009. Foram incluídos no estudo 79 pacientes que evoluíram para
desmame da VM. Foram coletados os dados demográficos e clínicos, além dos seguintes índices: sucesso e o insucesso de desmame,
Pressão Inspiratória Máxima (Pimáx), Pressão Expiratória Máxima
(Pemáx), Índice de Respiração Rápida e Superficial (IRRS), PaO2/
FiO2.
Resultados: Da população estudada, 40 pacientes (51%) do sexo
feminino. A taxa de sucesso de desmame ventilatório foi de 89,87%
(n=71). A média do APACHE II e o tempo de desmame foram
maiores no grupo que obteve insucesso de desmame (12,39±7,01
x 17,75±9,31, p=0,05) e (16,90±27,71 x 38,53±40,63, p=0,05),
respectivamente. Dentre os índices preditores foi observado correlação positiva apenas com o IRRS (r=0,50; p=0,04). Encontramos
diferença estatística em relação ao tempo de desmame (2,73±3,22
x 4,9±4,46, p=0,08) Não houve diferença significativa entre o grupo de sucesso e o grupo de insucesso em relação ao tempo de VM
(2,73±3,22 x 4,9±4,46, p=0,08) e o tempo de desmame (2,73±3,22
x 4,9±4,46, p=0,08).
Conclusão: Dentre os índices preditores de desmame encontramos correlação positiva apenas com o IRRS. Os pacientes do grupo
de insucesso foram os que tiveram maior gravidade e que tiveram
maior tempo de desmame.

PO – 190
Fatores associados à ventilação mecânica prolongada em
unidade de terapia intensiva
José Aires de Araújo Neto; Gunther Francisco Amaral; Saint Clair
Gomes Bernardes; Aline Carvalho Gouveia; Fernando Beserra
Lima; Fernando Viegas do Monte; Roberta Fernandes Bomfim;
Marcelo de Oliveira Maia
Hospital Santa Luzia – HSL – Brasília-DF - Brasil
Objetivo: Verificar a taxa de VM prolongada e os fatores associados à
VM Prolongada na UTI do Hospital Santa Luzia, Brasília-DF.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo realizado no período de 01
de Janeiro a 30 de Junho de 2009. Nesse período 148 pacientes foram
submetidos à VMI. Desta população, 15 pacientes foram considerados
como VM prolongada, ou seja, tempo VM maior que 21 dias. Foram
consideradas as seguintes variáveis: APACHE II, SAPS II, Tempo de
VM, Tempo de Internação.
Resultados: Na amostra avaliada houve predominância do sexo masculino
(73,33%). A taxa de VM prolongada foi de 10,13%. A Pneumonia foi o
diagnóstico predominante (30,4%), seguido de AVCI (13%), SIDA (8,7%),
Politrauma (8,7%) e outros (39,2%). A média do APACHE II foi maior no
grupo com VM prolongada (17,47±7,25 x 12,94±7,39, p=0,03). A média
do SAPS II não foi diferente entre os grupos (42,53±13,26 x 36,94±13,15,
p=0,13). O tempo médio do grupo de VM prolongada foi de 36,87±11,18
dias, a média do tempo de internação foi 109,87±71,82 horas. A taxa de
óbito foi de 60% dos pacientes. O tempo de VM e de internação não teve
diferença entre os grupos de óbito e que não foram a óbito.
Conclusão: Concluímos que a taxa de ventilação prolongada foi de 15%
e o índice de gravidade APACHE II foi maior nesse grupo de pacientes.

PO – 191
Perfil epidemiológico de pacientes traqueostomizados
em uma unidade de terapia intensiva
Suely Mariko Ogasawara; Kelly Cristina Yano; Cláudia Rejane
Lima de Macedo Costa; Erica Fernanda Osaku; Marcelo Jun Imai;
Rafael Castanho Silva; Reywerson Lopes Ozorio Cavalheiro;
Zildamara Bezerra Lima
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Cascavel –
PR – Brasil Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP
Objetivo: analisar o perfil epidemiológico dos pacientes traqueostomizados submetidos à ventilação mecânica invasiva.
Métodos: Analisar através do banco de dados da Fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Universitário o perfil de pacientes traqueostomizados no período de junho a dezembro de 2007.
Resultados: 89 pacientes internados na unidade de terapia intensiva
ficaram em ventilação mecânica invasiva, destes, 32 (35,95%) foram
traqueostomizados, a média de idade foi de 44 anos (±19,09), a maioria com diagnóstico de pneumonia associada a comunidade (21,8%),
seguido de traumatismo cranioencefálico (18,75%) ficaram em média
23 dias em ventilação mecânica invasiva, com média pré de 10 dias
(±3,53) e pós de 13 dias (±5,65), sendo que destes, 31,25% decanulou
sem a necessidade de retornar a ventilação mecânica invasiva.
Conclusão: a traqueostomia é uma técnica utilizada no paciente em
desmame da ventilação mecânica invasiva na unidade de terapia intensiva. Um ponto controverso na literatura é o momento para a realização
da traqueostomia, onde nesse estudo ocorreu após 10 dias de ventilação
mecânica invasiva.
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PO – 192
Experiência na utilização da ventilação mecânica com dois
níveis de pressão (bilevel) no desmame de pacientes em
unidade de cuidados intermediários
Valéria Papa; Débora Spechoto Basso; Gisele Cristina Francé; Patricia
Bellini Arantes Machado; Itana Crivelente Barbieri; Daniela Morales
Hospital São Francisco de Ribeirão Preto, Fundação Waldemar B. Pessoa. São
Paulo - Brasil
Objetivo: Relatar a experiência de cinco anos do serviço de fisioterapia
no auxilio do desmame ventilatório de pacientes hemodinamicamente estáveis, ventilados cronicamente, traqueostomizados e em uso de suporte
ventilatório bilevel, que tiveram alta do CTI para unidade de cuidados
intermediários.
Método: de julho de 2004 a junho de 2009, foram acompanhados pelo
serviço de fisioterapia e equipe multidisciplinar, 140 pacientes com idade
media de 75 anos, LODS (Logistic Organ Dysfunction System) médio
de 10, sendo 85% desses pacientes clínicos. Apresentavam diagnósticos
diversos e permaneceram sob ventilação mecânica prolongada evoluindo
para traqueostomia. Após um período em CTI, com quadro estável, foram
transferidos para unidade de cuidados intermediários usando BiPAP STD30® ajustados de acordo com as condições clínicas de cada paciente.
Resultados: do total 64 (45,7%) receberam alta hospitalar, sendo 20 pacientes decanulados, 31com traqueostomia e 13 encaminhados para homecare utilizando BiPAP STD-30®. Os pacientes que evoluíram para óbito
tiveram uma piora nas condições clínicas sendo que 40% destes retornaram para o CTI.
Conclusão: Pacientes que se recuperam lentamente e se mantêm estáveis
podem se beneficiar se transferidos para unidades de cuidados intermediários, pois se tem a percepção que essas unidades são mais bem adaptadas a
esse tipo de paciente e com um custo assistencial menor.

PO – 193
Correlação entre o índice de respiração rápida e superficial
(IRRS) obtido pelo ventilador mecânico e pelo ventilômetro
José Aires de Araújo Neto; Gunther Francisco Amaral; Saint Clair
Gomes Bernardes; Aline Carvalho Gouveia; Fernando Beserra Lima;
Fernando Viegas do Monte; Roberta Fernandes Bomfim; Marcelo de
Oliveira Maia
Hospital Santa Luzia – HSL – Brasília-DF - Brasil
Objetivo: Verificar se existe correlação entre o IRRS do ventilador mecânico (VM) e do ventilômetro de Writhe (VW).
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo onde foram
analisados 148 prontuários eletrônicos. Foram incluídos no estudo 79 pacientes adultos que evoluíram para o desmame da Ventilação Mecânica, no
período de 01 de Janeiro a 30 de Junho de 2009. Foram coletados os dados
de IRRS através do Ventilador Mecânico Puritan-Bennett 840 e através do
Ventilômetro de Writhe. As medidas foram realizadas consecutivamente,
primeiro no VM após o teste de respiração espontânea (PSV:7cmH2O,
PEEP:5cmH2O, 30 minutos) e a segunda obtida pelo ventilômetro. Foi
realizada a correlação de Pearson.
Resultados: Dos 148 pacientes que fizeram uso de VMI, foram excluídos
05 pacientes devido à extubação acidental. Dos 79 pacientes submetidos ao
protocolo de desmame, 40 pacientes (51%) do sexo feminino. A média do
APACHE II foi maior no grupo que obteve insucesso de desmame (12,39
± 7,01 x 17,75 ± 9,31, p=0,05). O tempo médio de VM foi de 2,95 ± 3,39
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dias, e a média do tempo de desmame foi de 19,09 ± 29,67 horas. Observamos forte correlação entre os dois métodos de medida (r=0,62; p<0,001).
Conclusão: A utilização do ventilador mecânico pode ser um método alternativo para aferição do IRRS.

PO – 194
Descrição do perfil clínico e epidemiológico de pacientes
submetidos a ventilação mecânica internados em unidade
de terapia intensiva cardiológica
Fernando Beserra Lima; Roberta Fernandes Bomfim; José Aires de
Araújo Neto; Bruno Santos de Moraes; Flavia Vieira Padilha; Daniele
Hossaka; Camilla Felipe Ando; Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr.
Hospital do Coração do Brasil - Brasília - DF
Objetivo: Caracterizar clínica e epidemiologicamente pacientes submetidos a ventilação mecânica (VM) internados na UTI Cardiológica do Hospital do Coração do Brasil, Brasília-DF.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, onde foram
avaliados prontuários eletrônicos dos pacientes submetidos a VM no período de 01 de março de 2009 a 31 de julho de 2009. As variáveis descritas foram sexo, idade, diagnóstico, tempo de VM, tempo de desmame da
VM, taxa diária de VM invasiva e desfecho da VM. Foi utilizado teste de
correlação de Pearson para as variáveis idade, tempo de desmame e tempo
de VM.
Resultados: Foram analisados 58 pacientes, 41 (70,7%) homens, com
média de idade 64,91 ± 14,33 anos. Pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea (CEC) foi a principal
causa que levou a VM (41,4%). O tempo médio de uso de VM foi de
52,02 ± 228,08 horas. O tempo médio de desmame foi de 14,32 ± 48,87
horas. A taxa diária de uso de VM de 9,99%. O principal desfecho da VM
foi o sucesso de extubação (81%). Houve correlação positiva entre tempo
de desmame e idade. Houve correlação positiva entre tempo de VM e tempo de desmame (r=0,94; p<0,01).
Conclusão: Conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes internados
fornece subsídios para gestão de processos, organização da assistência e melhoria na qualidade do atendimento.

PO – 195
Ventilação mecânica invasiva em pós-operatório de cirurgia
cardíaca
Fernando Beserra Lima; Roberta Fernandes Bomfim; José Aires
de Araújo Neto; Bruno Santos de Morais; Welber Melo Moreira;
Cristiana Soares dos Santos; Ana Lígia Araújo Gonçalves; Antônio
Aurélio de Paiva Fagundes Júnior
Hospital do Coração do Brasil - Brasília - DF
Objetivo: Analisar tempo e desfecho da ventilação mecânica (VM) nos
diferentes grupos de pacientes em pós-operatório (PO) de cirurgia cardíaca internados na UTI Cardiológica do Hospital do Coração do Brasil,
Brasília-DF.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, onde foram
avaliados prontuários eletrônicos dos pacientes em PO de cirurgia cardíaca
no período de 01 de março de 2009 a 31 de julho de 2009. As variáveis
descritas foram sexo, idade, procedimento cirúrgico realizado, tempo de
VM, tempo de desmame da VM e desfecho da VM. Foi utilizado o ANOVA para verificar as diferenças entre os grupos.
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Resultados: Foram analisados 34 pacientes, sendo 25 (73,5%) homens,
com média de idade de 62,3 ± 10,6 anos. PO de revascularização do miocárdio (RM) com circulação extracorpórea (CEC) foi a principal cirurgia
realizada (70,6%), seguida do PO de troca de válvula (20,6%) e PO de RM
sem CEC (8,8%). O tempo médio de uso de VM foi 5,76 ± 5,28 horas.
O tempo médio de desmame da VM foi 2,96 ± 3,73 horas. O principal
desfecho da VM foi o sucesso de extubação (97,1%). Tempo de desmame
e tempo de VM não foram diferentes entre os grupos estudados.
Conclusão: Tempo de VM e tempo de desmame da VM foram semelhantes
entre os grupos de pacientes em PO de cirurgia cardíaca. O sucesso de extubação configura-se como o principal desfecho da VM nestes pacientes.

PO – 196
Pressão intra-cuff nos pacientes em terapia intensiva
submetidos à fisioterapia
José Aires de Araújo Neto; Fernando Beserra Lima; Renato Barbosa
Pereira; Rafael Aquino; Filippe Vargas de Siqueira Campos; Marcelo
de Oliveira Maia; Valéria Sovat
Hospital Santa Luzia – HSL – Brasília-DF - Brasil
Objetivo: Analisar a variação da pressão intra-cuff (PCUFF) de pacientes
submetidos a tratamento fisioterapêutico, durante e após a intevenção, em
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Luzia, Brasília-DF. De forma complementar, busca-se ainda determinar qual procedimento provoca
maio alteração na PCUFF.
Métodos: Trata-se de um estudo observacional e transversal nas UTI de
um hospital de Brasília-DF. Para avaliar a PCUFF foi utilizado o cufômetro
Low Pressure Cuff Portex®. O estudo foi realizado no período de Abril a
Junho de 2009. Foram realizadas medidas imediatamente antes do início
do atendimento, no momento da aplicação de cada procedimento e após
02 minutos do término da sessão.
Resultados: A amostra foi constituída de 18 participantes, média de
idade 61,7+22,5 anos, sendo nove homens. As medianas (extremos) das
PCUFF’s encontradas no início, no final (PCUFFfinal), na aspiração traqueal sem tosse, na aspiração traqueal com tosse, na aspiração das vias aéreas e na mobilização passiva foram, respectivamente: 30 (80–18) cmH2O,
31 (80–14) cmH2O, 80 (120–16) cmH2O, 105 (120–70) cmH2O, 40
(74–20) cmH2O e 29 (64–18) cmH2O, não havendo diferença estatística
entre a inicial e a final (p=0,89).
Conclusão: Concluiu-se que a PCUFF na aspiração traqueal aumenta em
relação à inicial, podendo gerar redução da PCUFFfinal. Observou-se também quantitativo importante de participantes com PCUFF diferente dos
valores preconizados pela literatura.

PO – 197
Monitorização da pressão de cuff em uma unidade de
terapia intensiva de um hospital universitário
Suely Mariko Ogasawara; Zildamara Bezerra Lima; Cláudia
Rejane Lima de Macedo Costa; Erica Fernanda Osaku; Kelly
Cristina Yano; Marcelo Jun Imai; Rafael Castanho Silva;
Reywerson Lopes Ozorio Cavalheiro
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Cascavel, PR,
Brasil Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP
Objetivo: Avaliar a precisão da monitorização da pressão de cuff de pacientes em ventilação mecânica invasiva (VMI), internados na unidade
de terapia intensiva (UTI) de um hospital universitário.

Métodos: Fizeram parte do estudo, dados de 51 pacientes (homens e
mulheres) escolhidos de forma não aleatória. Compreendendo como
critérios de inclusão, a internação na UTI e terem sido submetidos
à VMI, por um período superior a 72 horas, entre janeiro e julho de
2009. As aferições foram realizadas pela equipe de fisioterapia, responsável pelo ajuste das pressões, quando se encontravam fora dos valores
considerados adequados. Para este trabalho foram consideradas mensurações dos primeiros três dias de VM, realizando-se quatro medidas
diárias durante o período matutino, vespertino e noturno, totalizando
doze avaliações para cada paciente.
Resultados: Foram avaliadas 612 medidas de pressão de cuff do tubo
endotraqueal e cânula de traqueostomia. O valor mínimo de pressão de
cuff encontrado foi de 0 mmHg e máximo de 120 mmHg. A média
encontrada dentre todas mensurações foi 21.60 mmHg (±5.27). Os
valores de cuff que apresentaram uma grande discrepância em relação a
média encontrada, foram mensurados durante a admissão do paciente
na UTI, intubação orotraqueal ou cuff furado.
Conclusão: Tais resultados, ressaltam a eficiência e importância do
trabalho da fisioterapia na UTI. A mensuração rotineira da pressão de
cuff, mantendo os valores dentro de um estreito intervalo terapêutico
entre 20-30 mmHg, como preconizado na literatura, garante a integridade anatômica e fisiológica da traquéia.

PO – 198
Treinamento muscular inspiratório em crianças com
leucemia aguda: resultados preliminares
Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça, Thalita Medeiros
Fernandes de Macedo, Kátia Myllene Costa Oliveira, Raissa
Oliveira Borja, Mariana Germano de Medeiros, Patrícia Angélica
de Miranda Silva Nogueira, Wilson Cleto de Medeiros Filho,
Talita Pascalle Macedo Diógenes
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Natal, RN, Brasil
Objetivo: Avaliar o efeito do Treinamento Muscular Inspiratório
(TMI) em crianças com leucemia aguda.
Métodos: Quatorze pacientes ambulatoriais com diagnóstico de leucemia aguda e idade entre 5 e 14 anos foram submetidos à avaliação
da força muscular respiratória e divididos em 2 grupos (A e B). Os
pacientes do grupo A realizaram TMI domiciliar por 15 minutos,
duas vezes por dia, através do aparelho Threshold®, com uma carga de
30% da pressão inspiratória máxima, reajustada após as reavaliações
a cada semana. O grupo controle realizou uma avaliação das pressões
respiratórias máximas inicialmente e após 10 semanas. Após teste de
normalidade utilizou-se o teste de t`Student não pareado para verificar diferenças entre a PImáx e PEmáx antes e ao final do TMI no
grupo A. O teste t`Student comparou a PImáx e PEmáx antes do
TMI com as 10 medidas posteriores. O teste de Correlação de Pearson analisou associações entre as medidas de PImáx e PEmáx com as
diferentes cargas utilizadas.
Resultados: Ocorreu ganho significativo de 35% na PImáx e PEmáx no
grupo A ao término do treinamento. Foi observada forte correlação positiva e significante entre os níveis de carga utilizada e a pressão inspiratória
máxima a partir da segunda semana de treinamento. A pressão expiratória máxima também apresentou correlação com a carga imposta.
Conclusão: O treinamento muscular inspiratório pode ser eficaz no
ganho de força muscular inspiratória na população estudada. Este poderá ser uma ferramenta útil por beneficiar, em curto prazo, crianças
em tratamento de leucemia aguda.
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PO – 199
Dificuldades vivenciadas por enfermeiras ao cuidar de
pacientes sob ventilação mecânica invasiva
Taize Muritiba Carneiro; Rafaela Sandes de Albuquerque
Universidade Católica do Salvador
Objetivo: conhecer as dificuldades vivenciadas pelas enfermeiras ao
cuidar de pacientes sob ventilação mecânica invasiva na unidade coronariana (UCO).
Método: trata-se de estudo exploratório, descritivo, com abordagem
qualitativa, realizado na UCO de hospital especializado em cardiologia da cidade de Salvador-Ba. Os dados foram coletados em 10/2008
através de roteiro de entrevista semiestruturado e analisados a partir da
análise de conteúdo. A população foi constituída por oito enfermeiras
assistenciais. Foram respeitados os princípios éticos recomendados pela
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
Resultados: os resultados evidenciaram que a dificuldade ao cuidar
desses pacientes está relacionada à comunicação verbal prejudicada, devido ao uso da prótese ventilatória mecânica.
Conclusão: A comunicação é essencial à humanidade e constitui ferramenta importante para o cuidado de enfermagem. Ao estabelecer o
processo de comunicação com o paciente, a enfermeira estará criando
uma relação de confiança que poderá ser responsável pelo bem-estar e
recuperação deste, e pela redução da ansiedade e do estresse na equipe. É
relevante encontrar estratégias para garantir a comunicação efetiva, para
que pacientes possam expressar suas queixas e necessidades e, a partir do
entendimento, a enfermeira possa promover o cuidado individualizado.

PO – 200
Falência de desmame da ventilação mecânica: um caso de
polimiosite aguda
Castro, G; Andrade, K.L; Cruz, K.R.S; Mota, V.B.R; Alves, A.A.G;
Sauaia, R.Y.P.
Hospital Centro Médico Maranhense, São Luís (MA), Brasil
Polimiosite é uma doença inflamatória a nível da musculatura estriada,
com predileção pela musculatura proximal, escapular e coxo-femural.
Existe predominância em mulheres aos homens, com dois picos de ocorrência. O primeiro entre 10 a 15 e o segundo de 45 a 54 anos. A apresentação clínica varia de uma forma leve de fraqueza muscular, até grave
comprometimento da força muscular e muitas outras manifestações dentre elas fibrose pulmonar intesticial, e alveolite. Apresentamos um caso
de uma paciente, 45anos, que internou-se no serviço de terapia intensiva
(STI) com diagnóstico de pneumonia comunitária grave (PCG), evoluindo com necessidade de ventilação mecânica (VM). Foi tratada com
esquema de antibioticoterapia estabelecido pelo protocolo de PCG do
STI. A Paciente teve evolução clínica e radiológica favorável, preenchendo os critérios para desmame da VM, sendo extubada. Mas apresentou
falência do desmame da VM duas vezes consecutivas,chamando atenção
a presença de hipercapnia importante. Na investigação da causa da falha
do desmame, evidenciou-se história de fraqueza muscular de predomínio
proximal, e fatigabilidade. A análise laboratorial apresentou níveis elevados de CPK e aldolase. O resultado da eletroneuromiografia (ENMG)
mostrou comprometimento miopático difuso, mas com marcante predomínio nos músculos proximais dos membros superiores e inferiores, estabelecendo o diagnóstico eletroneuromiográfico de polimiosite. Iniciou-se
corticoterapia como preconizado pelo serviço de reumatologia e optou-se
pela realização de traqueostomia. A paciente evolui com melhora lenta
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mas progressiva ainda necessitando de VM, por algum período de tempo.
Chamamos atenção para doenças neuromusculares como causa de falência de desmame da VM.

PO – 201
Capnografia como indicadora precoce da eficácia
trombolítica na embolia pulmonar
Renato Giuseppe Giovanni Terzi; Marcos Mello Moreira; Ilma
Aparecida Paschoal; Luiz Cláudio Martins; Antonio Luis Eiras Falcão
Unidade de Terapia Intensiva, Departamento de Cirurgia, Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp –
Campinas (SP) Brasil.
As variáveis da capnografia volumétrica (CV) quando associadas à gasometria arterial podem ser úteis tanto no auxílio diagnóstico quanto na eficácia
da terapêutica trombolítica na embolia pulmonar (EP) maciça. Os exames
clássicos de imagem nem sempre estão disponíveis, sobretudo em hospitais
secundários. Contrapondo-se a esta realidade, a capnografia volumétrica
(CV) é um exame não-invasivo, à beira do leito, disponível mesmo em
hospitais menores e que pode auxiliar no diagnóstico da EP, bem como
na eficácia da terapêutica trombolítica. Este estudo é o primeiro relato de
caso envolvendo uma paciente (24 anos) em pós-operatório tardio de neurocirurgia (PO 24) que foi submetida à trombólise química. Não sendo
possível transportar a paciente para angiotomografia helicoidal, dada a
instabilidade hemodinâmica com piora progressiva do quadro e risco iminente de morte, a equipe médica optou pelo tratamento trombolítico (alteplase endovenoso 100mg/2horas). Durante sete dias consecutivos, dados
clínicos, gasométricos e da CV foram registrados. A P(a-et)CO2 pré foi
de 46,4mmHg para 28,5mmHg no pós; a PetCO2, de 8,2mmHg (pré)
para 13,1mmHg (pós). Neste dramático relato de caso, pode-se observar
que, quando criteriosamente aplicada, a CV é útil no auxílio diagnóstico
de pacientes que estejam impossibilitados de realizarem exame de imagem.
Mostrou-se ainda uma ferramenta útil que corroborou na conduta médica
na fase inicial da avaliação do risco-benefício da terapêutica trombolítica,
bem como da evolução terapêutica, com a vantagem de ser não-invasiva,
à beira do leito, de baixo custo e risco. Posteriormente a paciente evoluiu
com alta da UTI e tardiamente com alta hospitalar.

PO – 202
Correlação de ventilação mecânica prolongada e
mortalidade
Yamashiro, G.C.; Mongelli, S.; Abechain, L.; Haag, F. F. Jr.
Centro de Terapia Intensiva do Hospital Cruz Azul de São Paulo
Objetivo: Analisar a correlação entre o tempo de ventilação mecânica e
a mortalidade encontrada em unidade de terapia intensiva adulto.
Métodos: Análise retrospectiva de janeiro a março de 2009 de pacientes
internados no CTI adulto, submetidos à ventilação mecânica invasiva prolongada durante a internação, independente da causa, Considerando-se
ventilação mecânica prolongada a dependência da assistência ventilatória
invasiva por mais de 6 h/dia por tempo superior a três semanas (21 dias),
Resultados: A média de idade foi de 74 anos e o tempo de ventilação
mecânica variou de 21 a 78 dias. Foram avaliados 15 pacientes submetidos ao uso de ventilação mecânica invasiva prolongada durante
sua internação no CTI, independente da causa. O tempo médio de
ventilação mecânica entre estes pacientes foi de 40 dias. Deste total,
temos 7 pacientes que receberam alta da CTI (47%) e 8 evoluíram a
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óbito (53%). Houve correlação do tempo de ventilação mecânica com
a mortalidade dos pacientes.
Conclusão: Pacientes que necessitam de ventilação mecânica prolongada necessitam de maior quantidade de sedativos e analgésicos para o
controle da agitação e ansiedade, podendo desenvolver maiores complicações como pnemonias, fraqueza muscular, e complicações infecciosas
gerais, aumentando a morbi/mortalidade. A pneumonia associada a
ventilação mecânica aumenta significativamente o tempo de intenação na CTI e representa, aproximadamente, 50% de todos os tipos de
infecção hospitalar adquiridas no CTI apresentando alta mortalidade,
com consequente aumento da internação hospitalar. O tempo de ventilação mecânica prolongado esta diretamente ligado a uma maior
morbidade e mortalidade em terapia intensiva.

PO – 203
Ventilação em pronação na síndrome do desconforto
respiratório agudo: revisão sistemática
Mara Ambrosina de Oliveira Vargas; Juliana Neves Marranghello
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS, Universidade
Corporativa Hospital Mãe de Deus, São Leopoldo e Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, Brasil
Objetivo: Analisar a produção científica sobre o decúbito prona na
síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), do período de
1996 a 2008.
Método: Revisão bibliográfica sistematizada, com dados coletados nas
bases: Lilacs, Medline, Sciello e Bdenf, em março de 2009. Utilizados
os unitermos: ventilação e prona, decúbito prona, prona e enfermagem,
síndrome da angústia respiratória aguda e prona, SARA e prona.
Resultados: Foram selecionados 20 artigos, 70% publicados no Brasil
e 30% em outros países da América Latina. Destes artigos, 50% eram
revisões bibliográficas. A temática mais pesquisada é o decúbito prona
como manejo da SDRA, seguida dos Aspectos fisiológicos do decúbito
prona na SDRA. A maioria dos trabalhos a esse respeito ainda são realizados por profissionais da medicina e fisioterapia.
Conclusão: A tomada de decisão pelo uso da terapia de posicionamento deverá ser pautada no conhecimento e na experiência clínica da
equipe multidisciplinar. A equipe de enfermagem deve ser esclarecida
da importância de tal prática, preparada para a sua realização e manutenção do paciente na posição. Observado que há escassez de estudo
com metodologia investigativa e sobre a implicação deste manejo para
a enfermagem.

PO – 204
Utilização da prancha ortostática como opção no
desmame difícil
Cintia Teixeira Rossato Mora; Christiane Riedi; Mônica Coutinho
Gimenes; Taíssa Driessen; Carla Regina Camargo; Cecília Keiko Miura
Hospital Ministro Costa Cavalcanti, HMCC, Foz do Iguaçu, Parana, Brasil
Objetivo: Verificar a influência da prancha ortostática no desmame difícil.
Método: Foram estudados cinco pacientes internados por diferentes
patologias com insucesso no protocolo padrão de desmame que utilizaram a prancha ortostática por um período de 1 a 4 horas como opção
de desmame cujos pacientes apresentavam-se crônicos, estáveis clinicamente e sob ventilação mecânica prolongada.
Resultados: Após seu uso, apesar de um óbito devido à complicações

clínicas, os demais pacientes evoluíram com um progresso de retirada
do suporte ventilatório em média de 2,5 dias e alta da UTI.
Conclusão: Sugere-se então o uso da prancha ortostática como uma
alternativa para pacientes em desmame difícil.

PO – 205
Análise do uso da interface Helmet em pacientes que não
se adaptaram à máscara facial
Helenice de Paula Vieira; Flávia Manzato Takematsu; José Fernando
G Seixas Jr; Valéria Pinheiro de Souza; Márcio José C Arruda
Hospital Paulistano São Paulo – Brasil
Objetivo: Analisar a tolerância à ventilação não invasiva (VNI) + dispositivo Helmet, variação da PaCO2 e sincronia paciente-ventilador,
em pacientes com desconforto respiratório que não tiveram boa adaptação à máscara facial.
Método: Estudo retrospectivo.
Resultados: Foram analisados 3 pacientes, com idade entre 94 e 99
anos, sendo 67% do sexo masculino. Diagnósticos casos 1 e 2: doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) descompensada + IRC (Insuficiência renal crônica) agudizada; caso 3: Broncopneumonia (BCP) + Insuficiência respiratória aguda pós extubação. O tempo médio contínuo
de tolerância da VNI + máscara facial e VNI + Helmet foi respectivamente de 30 min e 4 horas; variação média da PaCO2 38,53 e 38,93; e
melhora do padrão respiratório com uso da VNI + Helmet. Em todos
os casos utilizou-se a modalidade PSV, com PS média 10 cmH2O e
PEEP 9 cmH2O durante VNI + máscara e VNI + Helmet.
Conclusão: A tolerância à VNI + Helmet implicou maior conforto,
que pode ter tido relação direta com o sucesso da terapia. O aumento não significativo da PaCO2 diverge dos resultados de estudos anteriores. Houve sincronia paciente-ventilador. Considerar o uso desta
interface como alternativa para os casos em que não haja adaptação à
máscara facial é prudente, seguro e eficaz, desde que a sincronia paciente-ventilador e a PaCO2 sejam monitorizadas.

PO – 206
Utilização da eletroestimulação eletrica funcional em
pacientes críticos: um estudo piloto
João Batista Raposo Mazullo Filho; Vanessa Caroline Costa
Machado; Fabio Mesquita Camelo.
Hospital São Marcos, Faculdade Santo Agostinho - FSA, Teresina, PI
Os efeitos da imobilização são definidos como uma redução na capacidade funcional de todos os sistemas do organismo. O sistema Osteomuscular é um dos mais acometidos. A prevenção do imobilismo neste
sistema, por não causar limitações funcionais no inicio da imobilização
geralmente é negligenciada. A estimulação elétrica com fim terapêutico
refere-se à aplicação de corrente elétrica com intuito de produzir uma
contração funcionalmente útil. Buscou-se verificar a eficácia da eletroestimulação por FES na prevenção dos efeitos da imobilização em um
paciente internado na UTI do Hospital São Marcos. A eletroestimulação
de quadríceps e ísquiotibiais foi realizada por uma semana, uma vez por
dia com duração de 30 minutos. Os parâmetros usados foram: Tempo
de subida: 3seg; Tempo de descida: 3seg; Tempo de manutenção: 4seg; e
Tempo OFF: 12seg. O paciente foi avaliado, pré e pós-tratamento, através de perimetria, dosagem de Creatinofosfoquinase. Foi realizado Teste
de Força Muscular Manual para a musculatura tratada. A perimetria do
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membro inferior direito variou de 50,5cm a 52,5cm e do membro inferior esquerdo de 53 cm a 53,5cm, a Creatinofosfoquinase variou de
116 a 45 U/L, e o paciente apresentou grau 4 de força. Os dados coletados sugerem que a eletroestimulação trouxe benefícios ao paciente, pois
observou-se redução na taxa de Creatinofosfoquinase, aumento no valor
de perimetria, e grau 4 no Teste de Força Muscular Manual.

PO – 207
Uso da VMNI em complicação pulmonar por
leptospirose em serviço de emergência
Camila Molinari; Juliana Gamo Storni; Rodrigo Prestes Gomes;
Sarita Monteiro Garcia; Nilza A Carvalho; Sandra R S Sprovieri
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Objetivo: Analisar retrospectivamente, em prontuários, a evolução dos
pacientes com leptospirose que utilizaram VMNI no Serviço de Emergência da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Método: estudo de coorte retrospectiva realizado por análise de prontuários de pacientes com diagnóstico de leptospirose que utilizaram
VMNI quando aplesentaram IRpA, entre 2000 a 2007.
Resultados: Foram selecionados 39 prontuários, sendo 26 masculino e 13
feminino, com idade média de 54 anos. Dentre os sintomas mais freqüentes estavam: febre, cefaléia, mialgia, dor abdominal, vômitos e icterícia. As
complicações sistêmicas obtiveram maior incidência (51,28%) em relação ás
complicações pulmonares (15,38%) O número total de pacientes que utilizaram da VMNI foi 5 com uso PEEP em 6,8 cmH2O, todos evoluindo
para intubação orotraqueal IOT e Ventilação Mecânica, com 8,4 dias de permanecia de Ventilação Mecânica Invasiva. Todos os doentes evoluíram com
desmame ventilatório após estabilidade do quadro de IRpA, sem óbitos.
Conclusão: O perfil dos pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo não apresentou diferença em relação a pesquisas
anteriores. Quanto ao tratamento houve falha na utilização da VMNI,
entretanto a mortalidade dos pacientes foi zero (0%) havendo sucesso
no tratamento da doença.

PO – 208
Análise de dois protocolos de decanulação com equipe
interdisciplinar
Alice Maria Camillo de Aguiar, José Aires de Araújo Neto, Deise
Andrade Marinho Brandão, Marcelo de Oliveira Maia
Hospital Santa Luzia, Brasília, DF, Brasil
Objetivo: Analisar os resultados da implantação de dois protocolos de
decanulação para pacientes traqueostomizados na UTI do Hospital
Santa Luzia, Brasília-DF.
Métodos: Foram desenvolvidos dois protocolos de decanulação. Um
protocolo de decanulação rápida (PDR), e um protocolo de decanulação lenta-difícil (PDL). O PDR seguiu os seguintes critérios: aspiração
de saliva avaliado pelo teste Blue-Dye com cuff insuflado e desinsuflado,
teste Blue-Dye modificado, e tamponamento com embolo de seringa.
O PDL foi desenvolvido para aqueles pacientes que não apresentaram
sucesso no protocolo de decanulação rápida ou pacientes com doenças
neurológicas. Os protocolos são conduzidos pelas equipes de fonoaudiologia e fisioterapia. Trata-se de um estudo descritivo, restrospectivo,
realizado no período de 01 de Janeiro a 30 de Junho de 2009.
Resultados: Nesse período observamos 48 pacientes traqueostomizados, destes 14 (29,16%) foram submetidos ao protocolo de decanu-
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lação. No PDR participaram 07 (50%) pacientes, destes 05 (71,42%)
obtiveram sucesso de decanulação. Um paciente evoluiu para óbito. No
PDL foram incluídos 02 pacientes, um que evolui com insucesso no
PDR, retornou com a cânula de TQT, e o outro foi uma paciente com
lesão neurológica grave. A taxa de sucesso no PDL foi de 100%.
Conclusão: A implementação de dois protocolos de decanulação,
considerando as particularidades do paciente e baseados na interdisciplinariedade, pode contribuir para melhores resultados na assistência
dos pacientes traqueostomizados. Necessitamos de um número maior
pacientes para validação destes protocolos.

PO – 209
Avaliação de protocolo de desmame ventilatório em
terapia intensiva adulto de hospital privado
Yamashiro, G.C.; Mongelli, S.; Abechain, L.; Giusti, R.; Haag, F.F.Jr.
Centro de Terapia Intensiva do Hospital Cruz Azul de São Paulo
Objetivo: Avaliar o protocolo de extubação utilizado em unidades de
terapia intensiva adulto de um hospital e os seus resultados.
Métodos: Análise retrospectiva entre janeiro a março de 2009 de pacientes internados no CTI adulto submetidos a ventilação mecânica invasiva. Pacientes com condições clínicas favoráveis ao desmame foram
submetidos ao protocolo de desmame ventilatório. Foram considerados
insucessos os casos de extubação com necessidade de re-intubação em
até 48 horas pós extubação.
Resultados: A média de idade foi de 65 anos e o perfil dos pacientes
heterogenio. Foram realizadas 52 extubações com 3 (três) casos de insucesso. Dois casos tiveram como causa de re-intubação insuficiência respiratória aguda e um caso teve como causa o rebaixamento do nível de
consciência. Analisamos os resultados e obtivemos uma taxa de 5,77%
de reintubação. Dos três casos de re-intubação um paciente evoluiu a
óbito e dois receberam alta da unidade.
Conclusão: Falhas no desmame estão associadas a uma maior morbidade
e mortalidade, segundo o III Consenso de Ventilação Mecânica, estudos
mostraram uma taxa de re-intubação em torno de 15%. Quando o desmame é bem conduzido, observa-se melhora considerável na evolução
do paciente, como menor taxa de re-intubação, traqueostomias e menor
tempo de internação em terapia intensiva, com conseqüente redução nos
custos. O protocolo de desmame ventilatório utilizado nos traz mais próximos da redução da mortalidade e morbidade esperada pela literatura,
proporcionando resultados favoráveis quanto na abordagem de pacientes
submetidos a ventilação mecânica invasiva em terapia intensiva.

PO – 210
O uso da ventilação de alta freqüência oscilatória em
recém-nascido com enfisema lobar congênito
Daniela Silva Pais, Analice Soares Magalhaes, Wellington Luiz
Rodrigues Magalhaes, Fernanda Cardilo Lima, Karol Pereira Ruela
Hospital São José Do Avaí/ Itaperuna /RJ
O enfisema lobar congênito (ELC), doença rara, na qual as manifestações geralmente aparecem nos primeiros seis meses de idade. A clínica
é dificuldade respiratória, retrações costais e sibilância; na radiografia há
hiperinsuflação do lobo afetado, desvio do mediastino e atelectasia. O
tratamento é lobectomia. PSM, 25 dias, 2900 kg, foi admitida no serviço
de neonatologia do Hospital São José do Avaí, Itaperuna/RJ, com desconforto respiratório grave. Ao realizar Raio X suspeitou-se de ELC no
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lobo médio do pulmão direito confirmado pela tomografia helicoidal de
tórax. No segundo dia de internação houve piora do quadro iniciou ventilação mecânica convencional sem sucesso, decidiu-se pela Ventilação
de Alta Freqüência Oscilatória (VAFO) com parâmetros iniciais de FR
600irpm, FiO2 50% amplitude 29 e pressão de vias aéreas de 16. Realizado lobectomia e VAFO no pós-operatório com melhora progressiva.
Após 5 dias houve mudança para ventilação convencional e foi extubada
em 8 dias. Recebeu alta com discreta taquipnéia e foi encaminhada para
ambulatório de pediatria e fisioterapia para acompanhamento.No caso
relatado a VAFO por utilizar baixos volumes correntes e pressão média
de vias aéreas constantes permitiu a manutenção de um bom volume pulmonar sem hiperextensão da área doente no pré-operatório, como atuou
na reexpansão de áreas atelectasiadas no pós-operatório.

PO – 211
Linfangioleiomiomatose pulmonar
Thais Maria de Almeida Queiroz; Adriana Tiengo; Eliana Aleixo da
Rocha Pereira; Claudiney Cheli Lotufo, Cleber Eduardo Henrique
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira; Limeira, SP
A Linfangioleiomiomatose Pulmonar (LAM) é uma doença rara de etiologia desconhecida que afeta basicamente jovens em idade fértil e está
associado a níveis elevados de estrogênio. A doença acomete principalmente as vias aéreas, vasos linfáticos e vasos sanguíneos do pulmão, através da proliferação anormal de células do músculo liso no parênquima
pulmonar. Os sintomas mais freqüentes estão relacionados ao sistema respiratório, com presença de dispnéia progressiva, tosse seca, pneumotórax
espontânea, e menos comumente com hemoptise e quilotórax. Descrevemos um caso de paciente jovem (12 anos) branca, sexo feminino, que deu
entrada na emergência com quadro de dispnéia aos pequenos esforços,
escarros hemoptóicos, sudorese, desencadeados no período menstrual.
Exames laboratoriais com anemia hipocrômica e microcítica. Raio-x de
tórax com infiltrado reticulo nodular bilateral. Tomografia computadorizada de tórax com opacidades pulmonares em vidro fosco. Encaminhada
a Unidade de Terapia Intensiva por insuficiência respiratória aguda. Durante a sua internação realizou broncoscopia que demonstrou presença
de sangramento difuso em árvore respiratória, impossibilitando biópsia
trans-brônquica, realizado biópsia por toracotomia. Anatomopatológico
com achados consistentes de enfisema pulmonar e no estudo imuno-histoquimico mostrou positividade para antígenos actina muscular, CD20,
CD 3 e negativo para receptores de progesterona e para antígenos GP
100. A correlação clínica, laboratorial, radiológica e anatomopatológica
nos levou a concluir que diagnóstico mais provável seria LAM.

PO – 212
Síndrome intermediária
Thais Maria de Almeida Queiroz; Adriana Tiengo; Cleber Eduardo
Henrique; Claudiney Cheli Lotufo; Sônia Murad
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira, Limeira, SP.
A síndrome intermediária reversível foi primeiramente descrita como
uma entidade clínica distinta, que se desenvolve de 24 a 96h após crise colinérgica aguda, antes da neuropatia tardia. O maior efeito é a
fraqueza muscular que pode acometer os músculos responsáveis pela
respiração, durante esse período, com risco potencial de morte. Relatamos caso de paciente jovem do sexo masculino com intoxicação por
organofosforado (TamaronR BR) que foi admitido na emergência em

glasgow 3, pupilas mióticas, bradicardia, sudorese importante, exalação
de inseticida e sialorréia. Submetido a entubação orotraqueal iniciadas
medidas clínicas e encaminhado a Unidade de Terapia Intensiva. Mantido com atropinização evoluindo com melhora clínica, após 48h iniciado desmame da ventilação mecânica sem sucesso, devido a fraqueza
de musculatura respiratória. Permaneceu durante dez dias em suporte
ventilatório sendo realizado traqueostomia. Após duas semanas iniciou
melhora progressiva da força muscular com desmame ventilatório. Sendo liberado de alta para a enfermaria em torno do vigéssimo dia.

PO – 213
Impacto da aplicação da atividade física sobre a
funcionalidade em unidade de terapia intensiva
Esperidião Elias Aquim; Manoel Luiz de Cerqueira Neto; Cecília
Castelli De Luca; Amanda Lopes Vasconcelos; Darlan Nitz; Ana
Paula Rodrigues
Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde - Inspirar; Assistência
Fisioterápica - Profisio; Centro de Estudos Pesquisa em Terapia Intensiva CEPETI - Curitiba (PR), Brasil
Objetivo: Verificar a influência da atividade física sobre a funcionalidade de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
e seu impacto clínico.
Método: A amostra constitui-se de 21 pacientes, sendo 11 do grupo experimental, que realizaram protocolo de atividade física e 10 do grupo
controle, que realizaram atendimentos fisioterapêuticos de rotina. Foram
incluídos pacientes com escala de coma glasgow 15 e que estavam aptos
para deambular. Foram excluídos pacientes com instabilidade hemodinâmica, pós-operatório de cirurgia cardíaca, distúrbios mentais, doenças
cerebrovasculares, polineuropatias, esclerose múltipla e lateral amiotrófica. Os pacientes inclusos tiveram seus dados coletados em uma ficha de
avaliação e sua independência funcional avaliada no início e no final das
intervenções, por meio da Medida de Independência Funcional (MIF)
modificada, Escala de Borg (dispnéia e esforço muscular percebido) e
submetidos ao Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6M), sendo o
mesmo aplicado no início e ao final das intervenções.
Resultados: Obteve-se incremento significativo em ambos os grupos
na MIF, bem como no Teste de Caminhada de Seis Minutos, onde a
maior significância foi no grupo experimental. Quanto ao impacto clínico, houve aumento significativo da freqüência cardíaca e freqüência
respiratória no grupo experimental; porém sem alterações significativas
de pressão arterial média.
Conclusão: A atividade física teve influência sobre a funcionalidade
dos pacientes de UTI, sendo sua aplicação segura, visto que não gerou
instabilidade hemodinâmica e desconforto na amostra.

PO – 214
Eletroestimulação em pacientes internados em unidade
de terapia intensiva
Esperidião Elias Aquim; Manoel Luiz de Cerqueira Neto; Vanessa
Fogaça; Maitê Pereira; Rodrigo Pantoja Primo Rebelo; Wladir
Ferraz do Vale Neto; Ana Paula Rodrigues
Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde - Inspirar; Assistência
Fisioterápica - Profisio; Centro de Estudos Pesquisa em Terapia Intensiva CEPETI - Curitiba (PR), Brasil
Objetivo: Verificar se a eletroestimulação funcional (FES) associada a ci-
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nesioterapia prevene e/ou minimizar os efeitos da imobilização no leito.
Método: A amostra foi composta por 10 pacientes no grupo experimental que receberam cinesioterapia e FES nos membros inferiores
(MMII) 2 vezes ao dia, a FES foi aplicada com uma frequência de
50 Hz durante 30 minutos por 3 dias; e por 10 pacientes no grupo
controle que receberam cinesioterapia 2 vezes ao dia por três dias. A
circunferência dos MMII foi avaliada através da perimetria em ambos
os grupos pré e pós pesquisa.
Resultado: Comparando os momentos pré e pós pesquisa o grupo
experimental apresentou um aumento significativo da perimetria (p ≤
0,0248). A FES associada a cinesioterapia é um dos recursos mais utilizados no fortalecimento muscular, prevenção de atrofia e dos efeitos da
imobilização, aumento do fluxo circulatório local e diminuição da fadiga muscular. Num estudo utilizaram a eletroestimulação com uma frequência de 50 Hz por 30 minutos em músculos de coelhos, verificou-se
prevenção da atrofia muscular. Em outra pesquisa utilizando a FES em
cães observou-se aumento da perimetria da coxa e retorno funcional.
Um estudo demonstrou que a FES associada a mobilização restabelece
as propriedades mecânicas muscular. Na presente pesquisa observou-se
um aumento da perimetria dos MMII o que sugere um aumento do
trofismo muscular corroborando com estudos.
Conclusão: A FES mostrou-se como um método adequado para prevenir hipotrofia e atrofia muscular em curto prazo.

PO – 215
Efeitos fisiológicos da aspiração com contenção em
prematuros: dados preliminares
Flavia da Silva Pacheco; Renato Batista dos Reis; Marcela Caixeta;
Fabiane Alves de Carvalho; Gilberto Vieira Junior; Silvana Alves Pereira
Serviço de Fisioterapia, Hospital da Criança– Goiânia/GO, Brasil.
Objetivo: Há evidências científicas demonstrando que o neonato não
só sente dor durante a aspiração traqueal, mas que a dor pode ter repercussões orgânicas que comprometem o seu bem-estar. Por isso o
objetivo de nosso estudo é avaliar os efeitos fisiológicos da aspiração
com contenção em recém-nascidos prematuros (RNPT).
Métodos: Foram inclusos no estudo, RN com idade gestacional
(IG)≤30semanas, intubados, sem uso de sedação e estáveis hemodinâmicamente. Foram excluídos RNPT com má formações e uso de drogas vasoativas. Cada RNPT realizou dois procedimentos de aspiração com intervalo
de 4a6horas entre elas. Um procedimento foi realizado de acordo com a
rotina do setor (sem contenção) e o outro realizado com contenção, ou
seja, o RNPT era colocado em decúbito lateral e envolvido pelas mãos do
auxiliar-uma mão sobre a cabeça e a outra mão sobre os membros inferiores, enquanto o terapeuta realizava o procedimento de aspiração traqueal.
Antes e após os procedimentos foram avaliados: Frequencia Cardíaca (FC),
Frequencia Respiratória (FR) e Saturação Periférica de Oxigênio(Sat).
Resultados: Foram avaliados 7 RNPT, porém apenas 4 foram inclusos no estudo. A IG e o peso de nascimento médios foram de 28semanas(±1,5) e 798gramas(±228), respectivamente. A variabilidade da
FC, FR e da Sat não foram significativas na aspiração com contenção
(p=0.446, 0.475 e 0.275, respectivamente).
Conclusão: Estudos demonstram que entre os adultos a aspiração traquel é um dos procedimentos mais estressantes relembrados por eles
durante o período de internação.Parece que a aspiração com contenção
em RNPT não altera o estado hemodinâmico do RNPT, consequentemente minimiza o estresse e a dor ocasionadas pelo procedimento.
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PO – 216
Avaliação ambulatorial da PImáx de pacientes com e
sem SARA que estiveram internados em uma unidade de
terapia intensiva
Suely Mariko Ogasawara; Marcelo Jun Imai; Cláudia Rejane Lima
de Macedo Costa; Erica Fernanda Osaku; Kelly Cristina Yano;
Rafael Castanho Silva; Reywerson Lopes Ozorio Cavalheiro;
Zildamara Bezerra Lima
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE - Cascavel,
PR, Brasil Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP
Objetivos: avaliar a diferença da força dos músculos inspiratórios através da pressão inspiratória máxima (PImáx) em pacientes submetidos
a ventilação mecânica que estiveram internados na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) de um hospital universitário.
Métodos: Participaram desse estudo, no período de fevereiro a abril de
2009, pacientes que estiveram internados na UTI e haviam recebido
alta desta, há pelo menos um mês. Estes foram divididos em 2 grupos,
pacientes com (15) e sem (17) SARA. Os quais realizaram, no ambulatório do hospital universitário, quatro medidas de PImáx, sendo a
melhor delas comparada com a última PImáx realizada na UTI. Todos
os participantes leram e assinaram o termo de consentimento.
Resultados: A PImáx obtida pelo grupo sem SARA na UTI e no ambulatório, foi de 29,41±11,58 e 91,18±41,18, demonstrando uma melhora estatisticamente significante (P<0.0001) após a alta da UTI. Já o
grupo com SARA obteve uma PImáx de 29,67±11,57 e 89,67±33,19,
também demonstrando uma melhora estatisticamente significante
(P<0.0001) após a alta da UTI. A média de idade do grupo com e sem
SARA, foi de 41,93±17,42 e 38,18±21,70, respectivamente. O período, em dias, entre a alta da UTI e a avaliação dos grupos foi similar,
85,87±32,84 e 84,82±32,62, respectivamente. Quando comparamos
entre os grupos a melhora da PImáx após a alta da UTI, não foi observado diferença significativa (P = 0,9002).
Conclusão: Os grupos com e sem SARA apresentaram uma melhora estatisticamente significante da PImáx após alta da UTI. No entanto, quando
comparados entre si, essa melhora não teve diferença significativa.

PO – 217
Avaliação ambulatorial da força muscular de pacientes
que estiveram internados em uma unidade de terapia
intensiva
Suely Mariko Ogasawara; Marcelo Jun Imai; Amaury Cezar Jorge;
Caroline Aparecida Leindecker; Cláudia Rejane Lima de Macedo
Costa; Erica Fernanda Osaku; Olívia Teixeira Fernandes; Péricles
Almeida Delfino Duarte
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Cascavel –
PR-Brasil Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP
Objetivos: Avaliar a diferença da força muscular de pacientes neurológicos e não-neurológicos que estiveram internados na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) de um Hospital Universitário.
Métodos: Participaram desse estudo, no período de fevereiro a julho
de 2009, pacientes que estiveram internados na UTI e tiveram alta há
pelo menos 1 mês. Estes divididos em 2 grupos, pacientes neurológicos
(30) e não-neurológicos (42). Estes compareceram ao ambulatório do
HU onde foi realizado um teste para avaliar a força muscular dos membros superiores (MMSS) e inferiores (MMII). A graduação foi realizada
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através de uma escala de força de 0 a 5, a qual 0 é ausência de força e 5 é
força normal. Antes de participar do estudo, os indivíduos tiveram que
assinar um termo de consentimento livre e esclarecido.
Resultados: Na avaliação do grupo neurológico, observamos que a força muscular do membro superior direito, membro superior esquerdo,
membro inferior direito e membro inferior esquerdo foi de 4,40±0,86,
3,86±1,41, 4,20±0,92 e 4,13±0,97, respectivamente. Já o grupo nãoneurológico, apresentou uma força muscular de 4,81±0,40, 4,71±0,60,
4,76±0,43 e 4,74±0,45, respectivamente.
Conclusão: O grupo de pacientes neurológicos apresentou uma força
muscular menor tanto nos MMSS quanto nos MMII. Isto devido a um
maior comprometimento motor, havendo necessidade de um maior
tempo de internação hospitalar, conseqüentemente maior imobilidade
no leito e maior atrofia muscular.

PO – 218
Saturação de oxigênio na altitude e seus efeitos fisiológicos
Jorge Newton Coelho de Souza
Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL, Palhoça, Brasil.
Objetivos: Realizar oximetria em grandes altitudes e verificar seus efeitos em andinistas. Relacionar os dados coletados com atitudes tomadas
pelo médico à beira-do-leito.
Método: Numa expedição de seis andinistas ao nevado Huayna Potosi
(6088 metros sobre o nível do mar) foram coletados dados fornecidos
por um oxímetro portátil, preenchido um formulário individual (Lake
Louise Mountain Sickness Questionnaire) e feita uma avaliação clinica
por médico.
Resultados: Em 4700 msnm todos os participantes apresentaram sinais
ou sintomas não incapacitantes do mal das alturas. Em 5300 msnm todos os andinistas tiveram a saturação de oxigênio diminuída em mais
de 10% do valor normal e sintomas incapacitantes em dois andinistas
que abandonaram a expedição. No cume registramos SO2 de 72% e
134 bpms em um participante. (gráficos)
Conclusão: A medicina ambiental não tem o destaque que a realidade
planetária do novo século exige. Os médicos podem colaborar reportando dados de fisiologia em suas pesquisas. Este trabalho permite relacionar
dados coletados na pesquisa de campo com as atitudes tomadas à beirado-leito. Ficou demonstrada a relação entre a diminuição da saturação de
oxigênio e o agravamento dos sinais e sintomas do mal das alturas nos
voluntários. Todavia níveis de SO2 de 80% a 90% não impediram que
quatro andinistas alcançassem o cume demonstrando que a oximetria
isoladamente não pode ser parâmetro para suporte ventilatório artificial.

PO – 219
Estudo comparativo da mobilidade torácica e força
muscular respiratória entre crianças e adolescentes com
leucemia aguda e escolares saudáveis
Karla Morganna Pereira Pinto de Mendonça, Kátia Myllene
Costa Oliveira, Thalita Medeiros Fernandes de Macedo, Raissa
Oliveira Borja, Janiara Borges da Costa Melo, Patrícia Angélica de
Miranda Silva Nogueira, Wilson Cleto de Medeiros Filho, Talita
Pascalle Macedo Diógenes
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Natal, RN, Brasil
Objetivo: Comparar, entre crianças e adolescentes com leucemia aguda
na fase de manutenção da quimioterapia e indivíduos saudáveis, a força

dos músculos respiratórios e a mobilidade da caixa torácica.
Métodos: Participaram do estudo 48 sujeitos, onde 16 crianças e adolescentes com leucemia aguda compuseram o grupo A e 32 escolares
saudáveis pareados de acordo com gênero, idade e índice de massa corporal formaram o grupo B. Foi realizada a cirtometria torácica, manovacuometria e a avaliação antropométrica de todos os participantes.
Posteriormente à análise descritiva, a prova de Kolmogorov-Smirnov
identificou as variáveis com distribuição normal. Estas foram comparadas através do teste t`Student pareado e, as demais, através do teste de
Mann-Whitney. Atribuiu-se nível de significância p<0,05.
Resultados: a análise descritiva demonstrou que dentre as 12 crianças
do grupo A que apresentavam valores de referência para a sua faixa etária, 10 apresentavam uma redução da pressão inspiratória máxima em
relação aos valores preditos para a normalidade. Ao analisar os dados
de todos os participantes do estudo observou-se diferença significativa
entre as pressões inspiratórias máximas, retração axilar, expansão e retração xifoidiana nos grupos A e B.
Conclusão: O déficit na mobilidade torácica e na força dos músculos respiratórios em crianças na fase de manutenção do tratamento
quimioterápico para a leucemia aguda apontam para a necessidade de
avaliar e monitorar de forma rotineira a ocorrência de possíveis danos
à musculatura respiratória desta população, o que permitiria uma intervenção precoce.

PO – 220
Perfil da conduta fisioterápica na UTIN: prática e
evidência cientifica
Flavia da Silva Pacheco; Mariane Vieira Chagas; Helton Fabricio
de Mello; Rafael Siqueira; Maria Alice Mello; Mauricéia
Cavalcante Vaz; Silvana Alves Pereira
Serviço de Fisioterapia, Hospital Santa Lucia – DF /Brasilia, Brasil.
Objetivo: Com o objetivo de adequar a assistência prestada ao recém nascido
(RN) internado na terapia intensiva o objetivo de nosso estudo é apresentar
um perfil das condutas fisioterápicas utilizadas na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um hospital nível terciário de Brasilia/DF.
Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo com base nos prontuários de todos os recém nascidos atendidos pelo serviço de Fisioterapia
Neonatal no período de Fevereiro/07 a Feveiro/08. Foram inclusos dados como: Idade Gestacional (IG), Peso de Nascimento (PN), Diagnóstico, Tempo de internação, Incidência de alta, óbito, transferência
para outro hospital e Características do Suporte Ventilatório.
Resultados: Foram avaliados 220 prontuários e 116 (53%) foram
inclusos no estudo. A IG e PN médios foram de 33 semanas e 2047
gramas,respectivamente. O tempo médio de internação na UTIN foi de
19 dias e a Fisioterapia acompanhou este RN por 15 dias. Dos 116 RNs
acompanhados pela Fisioterapia 70% receberam alta, 15% foram transferidas para outro Hospital, 10% foram a óbito e 5%foram suspensos da
Fisioterapia, 70% foram diagnosticados como Sindrome do Desconforto
Respiratório (SDR) e 10% como Cardiopatas, 46 (39%) foram admitidos em Ventilação Mecânica (VM) e permaneceram em média por 17
dias, 31 em CPAP, 11 em HOOD e 28 em aa. Dos 31 RNs admitidos
em CPAP, 16tinham IG ≤ 30semanas e apenas 4foram intubados.
Conclusão: O serviço de Fisioterapia Neonatal tem um bom acompanhamento durante o período de internação (79%), dos RNs prematuros e de baixo peso. A SDR foi o principal diagnóstico entre os
RNs avaliados, o tempo de suporte ventilatório foi pequeno e a taxa de
insucesso no desmame foi baixa (3%).
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PO – 221
Ventilação mecânica não invasiva em pacientes com
diagnóstico de pneumocistose internados no pronto socorro
da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Camila Vitelli Molinari; Lilia Marques Silva;Tatiane Cristina
de Almeida; Fernanda Moreira; Cintia Paiva; Juliana Miguel
Padovezi; Nilza A Carvalho, Sandra R S Sprovieri
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, SP
Objetivo: Avaliar a utilização da Ventilação Mecânica Não Invasiva
(VMNI) em pacientes com diagnóstico de pneumocistose.
Métodos: Estudo retrospectivo, realizado através da análise de prontuários de pacientes internados com diagnóstico de pneumocistose
entre janeiro de 2005 a junho de 2008, com idade igual ou superior
a 18 anos, com histórico de SIDA, sinais de desconforto respiratório,
imagem radiográfica de tórax com infiltrados intersticiais bilaterais e
secreção traqueal com presença do agente Pneumociste carinii, que utilizaram VMNI.
Resultados: Foram encontrados 6 pacientes apresentaram IRpA por
pneumocistose, com critérios para uso de VMNI, 1 paciente não
aceitou o uso da máscara. 5 pacientes utilizaram VMNI e foram
analisados de acordo com sucesso ou insucesso, 3 pacientes apresentaram insucesso com APACHE II de 20±2 pontos, sendo necessário suporte ventilatório invasivo e 2 apresentaram sucesso com
APACHE II 17,5±2 pontos. O período de internação dos pacientes
que apresentaram insucesso foi 32±2 dias e dos que apresentaram
sucesso 8±4 dias.
Conclusão: VMNI é um método seguro e pode ser utilizada no tratamento de pacientes com IRpA por pneumocistose, com sucesso para
pacientes com menor gravidade, com melhora dos sinais de desconforto respiratório e redução dos dias de internação para os que apresentaram resposta a este recurso ventilatório.
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PO – 222
Principais causas de reintubação e implicações no tempo
de ventilação mecânica
Ana Beatriz Francioso de Oliveira, Olivia Meira Dias, Marcos
Moreira Mello, Carolina Kosour, Luciana Castilho de Figueiredo,
Sebastião Araújo, Desanka Dragosavac, Antônio Luis Eiras Falcão
Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas –
Universidade Estadual de Campinas – Campinas – São Paulo – Brasil
Objetivo: Analisar as causas de reintubação e implicações no tempo de
ventilação mecânica.
Métodos: Participaram deste estudo todos os pacientes admitidos consecutivamente na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital das
Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (HC-UNICAMP), em
um período de seis meses, e que permaneceram sob ventilação mecânica por mais de 24 horas. Tempo prolongado de ventilação mecânica foi
considerado como sendo maior ou igual a sete dias.
Resultados: Foram incluídos 210 pacientes, 61,4% homens e 38,6%
mulheres, com idade média de 53,8±18,0 anos. Trinta e três pacientes
(15,7%) foram reintubados tendo como principais causas: obstrução de
vias aéreas superiores (15,1%); hipoxemia (18,2%); aumento do trabalho respiratório (39,4%); diminuição do nível de consciência (15,1%);
re-operação (3,1%) e outras (9,1%). Neste grupo, 78,1% evoluíram
com ventilação mecânica prolongada (OR 9,14, 95% IC 3,72-22,48,
p<0,0001)
Conclusão: As reintubações (falhas na extubação) podem prolongar o
tempo de ventilação mecânica e o tempo de internação na UTI, acarretando maior probabilidade de complicações na evolução dos pacientes. Protocolos de desmame ventilatório devem ser revistos pela equipe
multidisciplinar para maior sucesso na extubação, redução nos dias de
ventilação mecânica e no tempo de permanência na UTI, com conseqüente redução nos custos hospitalares.
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Apresentação oral
AO – 021
Cardiac output augmentation with fluid resuscitation
improves brain tissue oxygenation after severe brain injury
Pedro Kurtz, Raimund Helbok, Jan Claassen, Neeraj Badjatia,
Stephan A. Mayer, Kiwon Lee
Columbia University Medical Center, New York, NY, USA Casa de
Saude Sao Jose, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Objective: In critically-ill neurological patients, cerebral perfusion
may be optimized by manipulating cerebral perfusion pressure and
cardiac output. The objective of this study was to investigate the relationship between cardiac output (CO) response to a fluid challenge
and changes in brain tissue oxygen pressure (PbtO2) in patients with
severe brain injury.
Methods: Prospective observational study conducted in a neurological intensive care unit of a university hospital. Normal saline
(500mL) or albumin 5% (250mL) boluses were given according to a
standardized fluid management protocol.
Results: We studied 78 fluid challenges administered to 17 consecutive comatose patients that underwent multimodality monitoring
with CO, intracranial pressure (ICP), and PbtO2. Diagnoses included
subarachnoid hemorrhage, intracerebral hemorrhage, cardiac arrest,
traumatic brain injury and status epilepticus. The relationship between
CO and PbtO2 was analyzed using generalized estimating equations
with an exchangeable correlation structure. Of the 78 fluid boluses
analyzed, 34 (44%) resulted in a ≥10% increase in CO. Median absolute (+5.4vs+0.7 mmHg) and percent (20% vs 3%) changes in PbtO2
were greater in CO responders than in non-responders. In a multivariable model, a CO response was independently associated with PbtO2
response (adjusted OR 15.4, 95%CI 1.9–122.0, P=0.01) after adjusting for mean arterial pressure, ICP and end-tidal CO2. Stroke volume
variation showed a good ability to predict CO response with an area
under the ROC curve of 0.85 and a best cutoff value of 8%.
Conclusions: Bolus fluid resuscitation resulting in augmentation of
CO can improve cerebral oxygenation after severe brain injury

AO – 022
The effect of packed red blood cell transfusion
on cerebral oxygenation and metabolism after
subarachnoid hemorrhage
Pedro Kurtz, Raimund Helbok, Jan Claassen, Kiwon Lee,
Stephan A. Mayer, Neeraj Badjatia
Columbia University Medical Center, New York, NY, USA Casa de
Saude Sao Jose, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Objective: Anemia is frequently encountered in critically-ill patients
and adversely affects cerebral oxygen delivery and metabolic function.
However, there is limited evidence to support the use of packed red
blood cell (PRBC) transfusion to optimize brain homeostasis after
subarachnoid hemorrhage. The objective of this study was to investigate the effect of PRBC transfusion on cerebral oxygenation and
metabolism in patients with subarachnoid hemorrhage.
Methods: Prospective observational study in a neurological intensive

care unit of a university hospital. Nineteen PRBC transfusions were
studied in 15 consecutive patients with subarachnoid hemorrhage
that underwent multimodality monitoring (intracranial pressure,
brain tissue oxygen [PbtO2] and cerebral microdialysis). Data was
collected at baseline and during 12 hours after transfusion. The relationship between Hb change and lactate/pyruvate ratio (LPR) and
PbtO2 was tested in univariate and multivariable analyses.
Results: PRBC transfusion was administered on median post-bleed
day 8. The average Hb concentration at baseline was 8.1 g/dL and
increased by 2.2 g/dL after transfusion. After transfusion initiation,
PbtO2 increased between hours 2 and 4 and this rise was maintained
until hour 10. LPR did not change during the 12 hours of monitoring. Multivariable analysis demonstrated that, after adjusting for
peripheral oxygen saturation, cerebral perfusion pressure and LPR,
change in Hb concentration was independently and positively associated with change in PbtO2 (adjusted b estimate=1.39 [95%CI
0.09–2.69]; p=0.036). No relationship between change in LPR and
change in Hb was found.
Conclusions: Transfusion of PRBC results in PbtO2 improvement
without a clear effect on cerebral metabolism after subarachnoid hemorrhage

AO – 023
Uso do magnésio na profilaxia da morbimortalidade do
vasoespasmo da hemorragia subaracnóidea (HSA)
Sergio Kiffer Macedo; Carlos Mauricio Primo de Siqueira;
Savio Boechat Primo de Siqueira; Alexandre Boechat Primo de
Siqueira; Rodrigo Nuss; Lucas Carvalho Dias
Hospital São José do Avaí, Itaperuna-RJ, Brasil
Objetivo: Avaliar o uso do magnésio como terapia profilática do vasoespasmo cerebral na HSA.
Métodos: Estudo prospectivo, randomizado, simples cego, com consentimento informado assinado pelo paciente ou familiar. Ocorreu
entre fev/2008 a mar/2009. O estudo avaliou o uso de Mg++ nos
pacientes dos leitos 1–4(Grupo 1) e o grupo controle foram os pacientes dos leitos 5–8(Grupo 2). A medida sérica do Mg++ foi feita
pelo método colorimétrico, com o objetivo de atingir o valor alvo
entre 2,5 a 3,5mg/dl, utilizando a solução de Mg++ a 2%, durante
os primeiros 14 dias do evento(ruptura do aneurisma). Critérios de
inclusão: Pacientes com diagnóstico de HSA e ΔT<96h. Critérios de
exclusão: Pacientes com HSA e ΔT>96h; Pacientes que cursaram com
vasoespasmo com menos de 24h do inicio do Mg++; Falência orgânica múltipla; Insuficiência hepática prévia ou bilirrubina totais>ou=
1,2; Insuficiência Renal.
Resultados: Avaliação prévia analisando 94 pacientes com 46 no
Grupo 1 e 48 no Grupo 2. Os resultados principais foram: Grupo 1 - Freqüência vasoespasmo: 19,6% com intervalo de confiança (IC95%)=9,4%-33,9%; e Mortalidade 17,4% em 28 dias com
IC95% =7,8%-31,4%; Grupo 2 -Freqüência vasoespasmo: 54,2 %
com IC95% = 39,2%-68,6%; e mortalidade 22,9% em 28 dias com
IC95%=12,0%-37,3%. A analise mostrou para o vasoespasmo: Odds
Ratio(OR)=0,20 IC95%=0,08%-0,51% e p-valor=0,0011; e para a
mortalidade: OR=0,70 IC95%=0,25%-1,95% e p-valor=0,6818.
Conclusão: Concluimos que o Grupo 1 obteve uma maior proteção
para vasoespasmo em comparação com o Grupo 2 mas não mostrou
diferença na mortalidade. O p-valor foi significativo para o vasoespasmo mas ainda não para mortalidade.
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AO – 024
Utilização prévia de lidocaina evita aumento da pressão
intracraniana após aspiração endotraqueal em pacientes
com traumatismo cranioencefálico grave?
Falcão A. L.E.; Amaral F.R.; Dragosavac D.; Kosour C.; Figueirêdo
L.C.; Moreira M.M.; Oliveira R.A.R.A.; Guedes C.A.V.
Depto. de Cirurgia - Hospital de Clínicas – Unicamp – Campinas (SP), Brasil
Objetivo: Avaliar os efeitos da aspiração endotraqueal (AE), com ou sem o
uso de lidocaína, na pressão intracraniana de pacientes com traumatismo
craniencefálico grave.
Método: Trata-se de um estudo clínico, prospectivo, intervencionista. Foram
incluídos 20 pacientes admitidos na unidade de terapia intensiva (UTI), com
TCE grave e Escala de Coma de Glasgow (ECG) ≤ 8. Foram monitorizados
continuamente: a pressão intracraniana (PIC), pressão arterial média (PAM),
freqüência cardíaca (FC) e pressão de perfusão cerebral (PPC) antes e após a
AE. Cada paciente foi randomizado para começar com uma das três modalidades terapêuticas antes da AE: sem administração de lidocaína (SL), administração endovenosa de 1,5 mg / kg de lidocaína (LEV) ou 4 ml de lidocaína
a 2% por administração endotraqueal (LET).
Resultados: Houve aumento da PIC no grupo SL em relação aos momentos pré e pós AE (p = 0,0002). O mesmo comportamento não foi
observado nos grupos LET e LEV, entre os momentos pré e pós AE (LET,
p = 0,0601 e LEV, p = 0,5609).
Conclusão: A administração endovenosa de lidocaína antes da AE evita o
aumento dos valores da PIC no paciente com trauma craniencefálico grave.

AO – 025
Análise perioperatória de morbimortalidade em
neurocirurgia pediátrica - análise retrospectiva de 64
Eduardo Mekitarian Filho; Werther Brunow de Carvalho; Nelson
Kazunobu Horigoshi; Norberto Antonio Fr
Hospital Santa Catarina, HSC, São Paulo, SP, Brasil
Objetivos: Caracterizar a evolução de crianças submetidas a procedimentos cirúrgicos neurológicos e listar a freqüência de eventos adversos relacionados à cirurgia.
Métodos: Foram analisados através da revisão de prontuários médicos
todos os procedimentos cirúrgicos na UTIP do Hospital Santa Catarina
no período de fev/08 a fev/09 e listadas as características epidemiológicas,
clínicas, tipo de intervenção e as principais complicações do período pósoperatório.
Resultados: Foram obtidas análises de 64 procedimentos correspondentes a 58 crianças, sendo 59,3% do sexo masculino. Ressecção de tumores
(43,7%), reparo de cranioestenoses (28,1%) e métodos de drenagem ventricular (28,1%) foram os procedimentos mais realizados. A mediana de
idade foi de 24,5 meses, de internação em UTIP de 3 dias, de internação
hospitalar 5 dias e de tempo de ventilação mecânica 5 horas. Sangramento
(39%), febre (9,4%) e laringite pós-extubação (9,4%) foram as complicações mais frequentes. A mortalidade na amostra estudada foi nula.
Conclusão: De acordo com dados obtidos da literatura, as características
epidemiológicas da população estudada são semelhantes à população geral.
As taxas de complicação são semelhantes a dados publicados (em torno de
45%) e a mortalidade na amostra foi nula. A implementação de protocolos
de tratamento e manejo pós-operatório e a reciclagem da equipe multiprofissional em neurocirurgia pediátrica pode contribuir para a constante
melhora assistencial.

Apresentação pôster
PO – 223
Efeitos da sinvastatina na profilaxia do vasoespasmo
na hemorragia subaracnoideia não traumática (dados
preliminares)
Sergio Kiffer Macedo; Carlos Mauricio Primo de Siqueira; Savio
Boechat Primo Siqueira;Yanes Bello; Lucas Carvalho Dias; Silva A.C.F
Hospital São José do Avaí, Itaperuna-RJ, Brasil
Objetivo: Demonstrar a eficácia do uso de sinvastatina na profilaxia
da morbi-mortalidade do vasoespasmo cerebral na hemorragia subaracnoidea não traumática.
Métodos: Realizado estudo prospectivo, randomizado, não cego,
com o uso ou não de 80mg de sinvastina durante 21 dias, entre os
meses de 2008. Realizamos consentimento informado para todos os
pacientes que deram entrada com até 72h de início do sangramento, sendo realizada TC de controle e retomografada nos pacientes
com alterações no exame neurológico ou não melhora do quadro
inicial. Na presença de alterações sugestiva de vasoespasmo ou na
não correlação clínico-tomográfico os pacientes eram submetidos a
arteriografia. Os pacientes em uso de sinvastatina tiveram a função
hepática, renal e LDL Colesterol avaliados semanalmente e CK Total avaliada a cada 3 dias.
Resultados: Foram incluídos 21 pacientes sendo 11 no grupo da sinvastatina e 09 no grupo que não usou sinvastatina. A mortalidade
foi de 08 pacientes (38%), sendo 06 pacientes do grupo que não
usou sinvastatina e 02 do grupo que usou. O vasoespasmo cerebral foi
confirmado arteriograficamente em 04 do grupo sem e 01do grupo
com sinvastatina. Os pacientes que foram a óbito tinham escala de
Fishser IV.
Conclusão: A Sinvastatina na dose de 80 mg mostrou-se eficaz na diminuição da mortalidade (18,1% contra 66%) comparado ao grupo
que não usou sinvastatina, além de diminuir a incidência de vasoespasmo cerebral apesar do APACHEII mais elevado no grupo que usou sinvastatina (14,3 contra 10,7). Houve menor morbidade no grupo que
usou sinvastatina com uma escala de Glasgow Outcome Scale médio
de 3,25 contra 2,1 nos grupo sem estatina, avaliado na alta hospitalar
do paciente.

PO – 224
Análises da freqüência/prevalência de fatores de risco na
hemorragia subaracnóidea aneurismática
Sérgio Kiffer Macedo; Carlos Maurício Primo de Siqueira; Sávio
Boechat Primo de Siqueira; Rodrigo Mendoza de Nuss; Lucas
Carvalho Dias
Hospital São José do Avai, Itaperuna-Rj, Brasil
Objetivo: Avaliar o índice de freqüência e prevalencia dos fatores
avaliados
Métodos: Para este estudo foi colhido o consentimento informado de
cada paciente ou familiar responsável. Realizado de forma prospectiva
e observacional entre abril/2008 a Maio/2009 em todos os pacientes
adultos com HSA por ruptura de aneurisma internados na UTI, avaliando o índice de freqüência/prevalência de fatores como: Sexo, Idade, Cor, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Tabagismo, Diabetes

Rev Bras Ter Intensiva. – Suplemento II - 2009

74

Neurointensivismo

Mellitus (DM), Alcoolismo, Dislipidemia, Sedentarismo, Obesidade
e Uso de contraceptivos.
Resultados: Foram analisados um total de 114 pacientes (n) com idade
média de 51,9anos e foram obtidos como principais resultados de freqüência com seus respectivos (N): sexo feminino 73,7% (84) masculino 26,3% (30); cor branca 45,6 (52), negra 24,6% (28) parda 29,8%
(34); HAS sim 77,2% (88) não 22,8% (26); tabagismo sim 45,6% (52)
não 54,4% (62); DM sim 16,7% (19) não 83,3% (95); alcoolismo sim
12,3% (14) não 87,7% (100); dislipidemia sim 8,8% (10) não 91,2%
(104); sedentarismo sim 28,9%(33) não 71,0%(81); obesidade sim
13,2% (15) não 86,8% (99); uso de contraceptivos sim 5,3% (6) não
94,7% (108). Cada fator apresenta indice de confiança significativos.
Conclusão: De acordo com a análise dos resultados, Sexo Feminino,
HAS e Tabagismo possuíram os maiores índices de prevalência. O fator
Cor teve uma ampla distribuição pelas suas variantes e os fatores DM,
Alcoolismo, Dislipidemia, Sedentarismo, Obesidade e Uso de Contraceptivos não obtiveram grande prevalência nos pacientes com HSA.

PO – 225
Análise epidemiológica dos pacientes submetidos à
embolização de aneurismas cerebrais no hospital São
José do Avaí
Sergio Kiffer Macedo; Carlos Maurício Primo de Siqueira; Sávio
Boechat Primo Siqueira; Alexandre Boechat Primo Siqueira; Lauro
Amaral Oliveira; Gustavo M. P. Alves; Thaís Martins de Souza
Hospital São José do Avaí, Itaperuna-RJ, Brasil
Objetivo: Analisar Epidemiologia dos pacientes submetidos à embolização de aneurismas cerebrais.
Métodos: Estudo de coorte retrospectiva, com análise de variáveis clínicas e epidemiológicas, foi realizado a partir do banco de dados dos
pacientes submetidos à embolização no serviço de neurocirurgia no período de dez/2006 a jun/2008.
Resultados: Foram estudados 512 pacientes submetidos à embolização, sendo que 176 (34,4%) necessitaram de internação em UTI.
As freqüências na escala de Hunt-Hess foram: 1-57,0%, 2-27,2%,
3-11,8%, 4-3,5%, 5-0,5% e na de Fisher: 1-41,8%, 2-24,0%,
3-23,5%, 4-10,6%. Encontramos uma freqüência de Hipertensão Arterial de 48,0% (n=246) e 26,6% (n=136) de tabagismo. A principal
artéria acometida (n=554) foi comunicante posterior (n=153–27,6%).
Dos pacientes, 62,5% apresentavam apenas um aneurisma (n=320),
enquanto 37,5% dos pacientes com aneurismas múltiplos (n=192).
Observamos a ocorrência de 431 aneurismas rotos (58,5%) e 306 incidentais (41,5%). Com relação ao tamanho tivemos a presença de 554
aneurismas entre cinco e 25 milímetros (75,2%). Os aneurismas eram
de colo estreito em 63,2% dos casos (n=466). Em 25% dos pacientes houve intercorrências durante o procedimento sendo coil na luz
(39,0%) e sangramento (19,3%) as mais comuns. Observamos vasoespasmo angiográfico em 79 pacientes. Os dispositivos utilizados foram:
76 balões (46,6%) e 87 stents (53,4%). Oclusão dos aneurismas foi
total em 250 pacientes (34,0%).
Conclusão: Predomínio do sexo feminino para ocorrência de Acidente
Vascular Encefálico (AVE) aneurismático. A idade média foi 50,9anos.
HAS e tabagismo mostraram-se relacionados com ruptura de aneurismas. As artérias do segmento anterior apresentaram maior incidência
de aneurismas. Em mais da metade dos pacientes não houve nenhuma
intercorrência durante o procedimento. A taxa de letalidade do AVE
nos pacientes embolizados foi de 11,3%.

PO – 226
Experiência inicial do tratamento trombolítico no
acidente vascular cerebral isquêmico em hospital público
municipal da cidade de São Paulo
Élcio Tarkieltaub; Ana Cláudia Piccolo; José R. Generoso Jr.;
Cristiano Ramos de Morais; Fátima Cordeiro Barbosa
Hospital Municipal Dr. Alípio Corrêa Netto, HMACN, São Paulo, São
Paulo, Brasil
Objetivos: São poucos os Hospitais públicos no Brasil estruturados
para a realização de trombólise no AVC isquêmico. Nesse estudo relatamos a experiência de 1 ano de trombólise no AVC isquêmico.
Métodos: Estudo retrospectivo, observacional de um total de 190
pacientes admitidos com AVC i squêmico, onde 13 pacientes foram
elegíveis para a terapia trombolítica com Ativador do plasminogênio
Tissular Recombinante (6,8%) no período de 01 de abril de 2008 e 31
de março de 2009. Dentre eles do sexo masculino (69,2%) e do sexo
feminino (30,7%), com idade média 68,9 anos (dp 14,71).
Resultados: Dos 13 pacientes com AVCi submetidos a terapia Trombolítica com o Ativador do Plasminogênio Tecidual Recombinante, 5
pacientes evoluíram a óbito (38,4%), sendo que, 3 por complicações
neurológicas (23%), 2 por Sepse de foco pulmonar e 1 por Insuficiência Cardíaca Congestiva Descompensada. Foram observados 2 eventos
hemorrágicos no Sistema Nervoso Central (15,3%). As médias observadas da Escala de Coma de Glasgow e o NIHSS na admissão eram
respectivamente de, 13,8 e 11,2. Quanto aos fatores de risco a Hipertensão Arterial Sistêmica foi a mais prevalente (69,2%); seguido por
Diabetes Mellitus (46,5%) e Fibrilação Atrial (15,3%). A média do
NIHSS da alta hospitalar foi de 2,75.
Conclusão: Consideramos a nossa experiência inicial positiva e que
deve ser estimulada e otimizada, devido ao impacto na morbi-mortalidade do evento nosológico em questão, quando submetido a terapêutica em análise. Sendo os nossos resultados similares quando confrontados com outras instituições de mesmo perfil.

PO – 227
Estudo de pacientes submetidos a hipotermia terapêutica
pós parada cardiorrespiratória extra e intra
Cecilia Gómez Ravetti; Anselmo Dornas Moura; Tatiana Oliveira
Silva; Frederico de Carvalho Bruzzi A
Hospital Mater Dei, HMD, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Objetivo: Conhecer as características dos pacientes submetidos a hipotermia terapêutica após episódio de parada cardiorrespiratória.
Métodos: Foram analisados retrospectivamente 26 pacientes após episódio
de parada cardiorrespiratória de janeiro de 2007 a novembro de 2008.
Resultados: Idade média de 63 anos, predominantemente do sexo
masculino. O local da parada foi extra-hospitalar em 8 casos, pronto
socorro em 3, durante internação fora do CTI em 13 casos e o bloco
cirúrgico em 2. O ritmo de parada foi fibrilação ventricular em sete
pacientes, assistolia em 11, atividade elétrica sem pulso em 5 casos e
não foi determinado em 3 pacientes. O intervalo entre a parada e o
retorno à circulação espontânea foi de12 minutos (DP ± 5 min). O
tempo requerido para alcançar a temperatura alvo foi de 5 horas (DP
± 4 hs), o tempo de hipotermia foi de 22 horas (DP ± 6h) e para o
reaquecimento usaram-se 9 horas (DP ± 5,9 hs). Catorze pacientes
evoluíram a óbito no CTI, representando uma mortalidade de 54%, e
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três pacientes tiveram o mesmo desfecho durante internação no andar,
determinando uma mortalidade intra-hospitalar de 66%. Houve redução estatisticamente significativa dos valores de hemoglobina (p=0,00),
leucócitos (p=0,001), plaquetas (p=0,00), lactato (p=0,00) e potássio
(p=0,009), e aumento de PCR (p=0,001) e RNI (p=0,004) após aplicação de hipotermia.
Conclusão: Após aplicação de hipotermia, os dados obtidos na nossa
serie de pacientes assemelham-se aos dados publicados na literatura. A
aplicação desta terapêutica é simples e facilmente realizada.

PO – 228
Fatores relacionados com maior mortalidade em
pacientes submetidos a procedimentos neurocirúrgicos
intracranianos
Claudio Piras; Luiz Virgílio Néspoli; Jorge Luiz Potratz; Sergio
Guedes Vicentini; Orlando José O. Abaurre; Alexandre de Souza
Campos; Luciana Angélica Borges de Souza Rodrigues; Stéphanie
de Barros Piras
Vitória Apart Hospital, VAH, Serra, Espírito Santo, Brasil
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto na mortalidade de pacientes em pós-operatório de neurocirurgias intracranianas
eletivas de variáveis clínicas e laboratoriais.
Método: Estudamos 209 pacientes internados em uma UTI neurológica, retrospectivamente, em pós-operatório de neurocirurgia intracraniana. Cada variável foi separada em valores normais e anormais
e o número de óbitos comparados entre os dois. No caso da ECGl
foram utilizados os valores absolutos e estes separados em um grupo
com ECGl inferior a 9 e outro grupo com ECGl igual ou superior a
9. Foram considerados significantes os valores de p<0,05, obtidos pelo
programa estatístico Epi Info for windows 2002. Quando o número da
amostra era inferior a 5 utilizamos o teste exato de Fisher.
Resultados: As variáveis que tiveram valores significantes foram o APACHE II superior a 14 e a ECGl inferior a 9. Para os valores de APACHE
II acima de 14 a mortalidade foi de 77,78% (14 pacientes em 18) versus
22,22% (4 pacientes em 18) nos pacientes com valores iguais ou inferiores a 14. Quanto aos valores da ECGl a mortalidade foi de 72,22% (13
pacientes em 18) nos pacientes com valores inferiores a 9 versus 27,78%
(5 pacientes em 18) nos pacientes com valores iguais ou superiores a 9.
As demais variáveis não atingiram diferença estatística.
Conclusão: Valores da ECGl inferiores a 9 e valores de APACHE II superiores a 14 são fatores de maior mortalidade em pacientes submetidos
a procedimentos neurocirúrgicos intracranianos eletivos.

PO – 229
Perfil dos pacientes hipertensos internados com acidente
vascular cerebral (AVC) na unidade de terapia intensiva
Fernanda Maria Alves Lima
Universidade Estadual Paulista - UNESP - Botucatu, SP, Brasil
Objetivo: Descrever as características clínicas e epidemiológicas dos
pacientes hipertensos, internados com AVC na UTI do PS.
Método: Realizada coleta de dados de forma retrospectiva através do livro de registros de pacientes e seus prontuários. Foram incluídos pacientes conhecidamente hipertensos internados na UTI do PS, no período de
Janeiro de 2007 a Dezembro de 2008. Os dados obtidos eram referentes

à idade, tipo de AVC, tempo de internação e outras doenças associadas.
Resultados: Dos 62 pacientes incluídos, 30 foram internados com o
diagnóstico de AVC isquêmico (48,4%), enquanto 32 foram acometidos por AVC hemorrágico (51,6%). A média de idade dos pacientes foi
de 65,1 anos. Exatamente metade dos pacientes era do sexo masculino
(31 pacientes). 29% dos casos (18 pacientes) apresentavam diabetes
mellitus como fator de risco associado, além do tabagismo (25,8% dos
casos) e do etilismo (16,2% dos casos). Apenas 6 pacientes já tinham
AVC prévio (9,7%). O tempo de internação foi de no mínimo 1 dia e
no máximo 48 dias (média de 13,3 dias). Ocorreram 34 altas (54,8%),
26 óbitos (41,9%) e 2 transferências (3,3%)
Conclusão: A HAS é um importante fator de risco para doenças cerebrovasculares, podendo levar à piora tanto dos quadros isquêmicos
quanto dos hemorrágicos. Seu conhecimento é essencial para o tratamento adequado do AVC, bem como o planejamento da assistência.

PO – 230
Valores de sódio e mortalidade em pacientes com
traumatismo craniano
Claudio Piras; Luiz Virgílio Néspoli; Jorge Luiz Potratz; Sergio
Guedes Vicentini; Alexandre de Souza Campos; Luciana Angélica
Borges de Souza Rodrigues; Fabiana Penedo Leme; Stéphanie de
Barros Piras
Vitória Apart Hospital, VAH, Serra, Espírito Santo, Brasil
Objetivos: O objetivo deste trabalho é avaliar a mortalidade de pacientes portadores de traumatismo craniencefálico (TCE) em relação aos
valores de sódio.
Método: 382 pacientes portadores de TCE foram divididos em 4 grupos,
de acordo com o valor de sódio na internação. Grupo 1 com valores
inferiores a 135 mEq/L; grupo 2 com valores de sódio entre 135 e 145
mEq/L; grupo 3 com valores entre 146 e 155 mEq/L; e grupo 4 com
valores acima de 155 mEq/L. Os resultados foram comparados entre si e
considerados significantes quando p<0,05 (Epi Info for windows 2002).
Resultados: O grupo 1 teve mortalidade de 30,25% (36 em 119). O
grupo 2 teve mortalidade de 42,5% (68 em 160). O grupo 3 teve mortalidade de 21,74% (20 em 92). O grupo 4 teve mortalidade de 90,9%
(10 em 11). A mortalidade nos grupos 1 e 2 não alcançaram significância estatística ente si. A mortalidade do grupo 4 foi significantemente
maior que os demais grupos. A mortalidade do grupo 3 foi significantemente menor que os demais grupos.
Conclusão: Sódio entre 146 e 155 mEq/L parece ter efeito benéfico no
TCE. Valores maiores que 155 mEq/L são deleterios para os pacientes
com TCE e é fator de aumento de mortalidade.

PO – 231
Assistência de enfermagem aos pacientes com disturbios
neurológicos submetidos a ventilação mecânica
Suzane Maria Silva Martiniano, Elini Alves Oliveira de Sousa,
Natalia Abreu Silva, Vladia Teles Moreira, Luciene Miranda de
Andrade, Zuila Maria Figueiredo de Carvalho
Instituto Dr. José Frota - IJF, Fortaleza - CE, Brasil
Objetivo: Investigar sobre o conhecimento do enfermeiro ativo em terapia intensiva acerca do manuseio do ventilador mecânico junto aos
pacientes com distúrbios neurológicos.
Métodos: Trata-se de um estudo exploratório e descritivo com aborda-
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gem qualitativo, desenvolvido nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI)
de um hospital público de emergências situado na cidade de Fortaleza
– Ceará. Foram incluídos no estudo somente as enfermeiras que atuam
nas UTIs de adulto por período superior a três anos, como amostra,
tivemos 27 enfermeiras, ressaltamos que foram respeitados os aspectos
éticos segundo a resolução 196/96 que envolvem seres humanos. A coleta de dados ocorreu durante visitas ao setor em turnos diferenciados,
através de encontros para preenchimento de um questionário.
Resultados: Percebemos que os enfermeiros das UTIs dominam a técnica de manuseio dos ventiladores mecânicos, desde o momento da
admissão do paciente na unidade, assim como técnicas de aspiração,
afim de promover uma ventilação adequada para o paciente. Observamos que a própria dinâmica do serviço faz com que alguns enfermeiros
não tenham tempo para observar e tentar compreender de forma mais
profunda o funcionamento e parâmetros dos ventiladores mecânicos.
Notamos que as entrevistadas relatam a importância de cursos específicos sobre assistência ventilatória em UTI.
Conclusão: É de responsabilidade das direções administrativa e de
enfermagem disponibilizar com freqüência cursos, discussões, folhetos
informativos dentre outros meios, para os profissionais enfermeiros sobre suporte ventilatório, técnicas de montagem, instalação, percepção
do funcionamento e contribuição do aparelho para o paciente, desta
forma oferecendo uma assistência de qualidade aos pacientes críticos
da UTI.

PO – 232
Perfil de pacientes submetidos a eletroencefalograma
comum em uma unidade de terapia intensiva brasileira
Arthur Vianna; Eduardo Prezzi; Gustavo Cabral; Gabriel Pereira;
Nathalia Pestana; Fernanda Calçado; Leonardo Azevedo; Olga
Rosenvald
Clínica São Vicente - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasil
Objetivos: Avaliar a prevalência de status epilepticus não convulsivo
(SENC) e o perfil dos pacientes que realizaram eletroencefalograma
(EEG) de 30 minutos em uma Unidade de Terapia Intensiva(UTI)
clínico-cirúrgica, comparando com todos os doentes internados no
mesmo período.
Métodos: Estudo retrospectivo. Foram incluídos todos os pacientes
internados no CTI entre os anos de 2006 e 2008 que apresentavam
como diagnóstico de internação Crise Convulsiva (CC) ou em que na
conduta foi interrogado EEG. Foram analisados parâmetros clínicolaboratoriais na admissão e durante a internação, incluindo desfecho
na UTI. Observaram-se também dados referentes ao exame, como indicação e laudo.
Resultados: Um total de 40 pacientes foram incluídos no estudo, sendo 55% do sexo feminino. A idade média foi de 59 ± 21 anos. O
APACHE II médio foi de 16 ± 6,82. O principal motivo de realização
do exame foi de avaliação do coma ou queda do nível de consciência
(52,5%), seguido de avaliação de crise convulsiva (42,5%). Entre os pacientes estudados, 28 (70%) apresentavam doença neurológica de base.
A prevalência de SENC foi de 17,5%. O tempo médio de internação
na UTI foi de 36,28 ± 25 dias. Nos pacientes submetidos ao exame,
foram observados 10 óbitos (25%) e 30 altas (75%) na UTI.
Conclusão: Apesar da amostra ser muito pequena para demonstrar
significância estatística, podemos observar alta prevalência de SENC
em um CTI não neurológico. Além da inclusão de mais pacientes, um
estudo prospectivo está sendo elaborado.

PO – 233
Outcomes and epidemiological characteristics of
patients with cerebral venus and sinus thrombosis
Sergio Kiffer Macedo; Carlos Mauricio Primo de Siqueira; Sávio
Boechat Primo de Siqueira; Ivete Pillo Gonçalves; Daniela Mendonça
Sueth; Maria da Glória Barros; Gabriel Veiga Bispo; Yanes Brum
Hospital São Jose do Avai, Itaperuna-RJ, Brasil
Objective: Evaluated the outcomes and epidemiological characteristics
of these patients and the treatment they received.
Methods: A retrospective and observational study was realized in patients with CVST admitted to the neurovascular ICU from January
2006 to October 2008, evaluating the outcomes and epidemiological
characteristics of these patients. The treatment is individualized in clinical and endovascular treatment.
Results: From January 2006 to October 2008 five patients were admitted in neurovascular ICU with CVST. The males and females had equal
prevalence. The mean age was 34,2 (22-50). The clinical presentation
and the risk factor were demonstrated and the diagnosis of all patients
was confirmed by cerebral venography and the treatment was clinical
in all cases.
Conclusion: The diagnosis should be considered in young and middle-aged patients wich have present recent unusual headaches or with
stroke-like symptoms in the absence of the usual vascular risk factors,
in patients with intracranial hypertension, and in patients with CT
evidence of hemorrhagic infarts, especially if the infarcts are multiple
and not confined to the arterial vascular territory.Extensive CVST in
high-risk patients can cause rapid clinical deteriorization with devastating or fatal consequences.

PO – 234
Outcomes and epidemiological charcteristics of patients
with posterior inferior cerebellar artery aneurysms: 19
cases experiency
Sergio Kiffer Macedo; Carlos Mauricio Primo de Siqueira; Savio
Boechat Primo Siqueira; Daniela Mendonça Sueth; Marcelo
Vieira; Maria da Gloria Barros; Cibele Rocha; Gabriel Bispo
Hospital São Jose do Avai, Itaperuna-RJ, Brasil
Objective: To evaluate the outcome of patients with PICA aneurysm
who were treated by neuroendovascular procedure.
Methods: We performed a retrospective study, aproval from ethic
commity of our institution, of patients with the diagnosis of PICA
aneurysm who was treated by neuroendovascular from May 2002 to
December 2008, The endovascular approach was primary treatment
option in all cases. After the procedure all patients receiving neurovascular intensive care, monitored in neurovascular intensive care unit
(ICU) at least 24 hours to avoid any early complications.
Results: In that period, 19 patients was submitted a treatment of PICA
aneurysm. The females was predominant (78,95%). The mean age was
52.5 years (34-96). In the presentation, arterial hypertension and subarachnoid hemorrhage (SAH) was present in 57,8% and 73,6% respectively. The 63% were located to the right PICA and the incidence
of complications was 15,7%. The total angiographic occlusion was perform in 73,6% (14 patients) and the partial occlusion was perform in
31,5% (5 patient). There were no death and all patients were successful
and theirs treatment.
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Conclusion: This series of 19 patients who present to our institution
with both rupture and unruptured PICA aneurysm demonstrated that
endovascular treatment is a viable option. The minimally invasive of the
endovascular approach may also contributive to improved outcomes.

PO – 235
Donça de Moyamoya: relato de caso de um paciente
brasileiro
Sergio Kiffer Macedo; Carlos Mauricio Primo de Siqueira; Sávio
Boechat Primo Siqueira; Daniela Sueth; Vieira M; Barros M; Thiago
Bissoli T; Yaner Bello; Lara Bonani Brito; Andreia Carvalho
Hospital São José do Avaí, Itaperuna-RJ, Brasil
A doença de moyamoya (DMM), também conhecida como doença
cerebrovascular oclusiva crônica, é uma doença rara, de origem desconhecida e com maior freqüência em pessoas de origem japonesa,
porém com distribuição universal, iniciando na idade pré-escolar. Classicamente a DMM caracteriza-se por oclusão ou estenose das carótidas
internas, por um defeito na camada íntima, levando a neoformações
vasculares formando fístulas que tentam suprir regiões do cérebro com
baixo fluxo sanguíneo principalmente na região dos gânglios da base.
Porém, esses neovasos são de calibre fino e pouco competente, que formam as redes clássicas visto na angiografia cerebral com aspecto de “fumaça” (aspecto nebuloso) significado em japonês de moyamoya. WLS,
masculino, 52 anos, apresentando perda súbita da consciência seguido
de crise convulsiva. Ao exame físico ECG: 4 e Insuficiência Respiratória
Aguda. A TCC evidenciou hemorragia tetraventricular, em núcleos da
base à direita, hemorragia subaracnóidea (HSA) Fisher IV, associados
a sinais de HIC. Foi colocada a DVE e posteriormente internado em
UTI. Arteriografia cerebral constatando presença de fístula dural irrigado por ramo da artéria temporal superficial; irrigação anômala nos
dois sistemas carotídeos e vertebro-basilar, sugestiva de DMM. Evolui
com recuperação dos movimentos e força muscular sem demais eventos prévios. No Brasil, poucos relatos de caso foram publicados, sendo
demostrando a relação de DMM com outras doenças como neurofibromatose, síndrome de Down, aneurismas saculares e malformações
arteriovenosas, doenças do disco ópticos e infecções recente, sendo que
nosso paciente não possuía nenhuma dessas características.

PO – 236
Manejo da drenagem ventricular externa em unidades de
terapia intensiva
Pollyana Pereira Portela; Karolline Santos Macedo; Ivna Dutra
Cavalcante; Gilmara Ribeiro Santos Rodrigues; Glicia Gleide
Gonçalves Gama
Universidade do Estado da Bahia – Salvador – Bahia
Objetivo: Relatar a experiência de enfermeiras residentes diante das
potenciais complicações acerca do manejo da DVE .
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo-reflexivo numa abordagem
qualitativa, no qual para embasamento teórico foi realizada leitura
compreensiva de textos consultados nos acervos bibliográficos e publicações científicas datadas de 1998 a 2009 disponíveis nas bases de
dados LILACS, BDENF e SCIELO da Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS) e no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), para delinear a conexão com a prática.
Resultados: Na prática observa-se que os principais questionamentos

sobre DVE estão direcionados ao estabelecimento do ponto zero, graduação de pressão para promover a drenagem, avaliação neurológica,
manipulação do doente e sistema; e caracterização do líquido drenado. As complicações potenciais também são preocupações presentes
no cotidiano, dentre elas a obstrução do sistema; a hiperdrenagem ou
redução da drenagem por posicionamento inadequado do sistema, e o
estabelecimento de processos infecciosos.
As principais recomendações sobre a DVE envolvem a utilização de
sistema fechado com válvula antirefluxo e coletor não colapsável para
evitar o sanfonamento do sistema, zeragem da câmara de gotejamento no meato auditivo externo, avaliação periódica pupilar e do nível
de consciência, manutenção do gradiente hidrostático com posicionamento do coletor na altura estabelecida, manipulação do sistema com
técnica estéril para prevenir infecções.
Conclusão: Considera-se que o cuidado com a drenagem ventricular
externa em UTI requer conhecimento e capacitação dos profissionais
de saúde para assegurar a monitorização adequada do sistema de drenagem e prevenir danos. A implementação da padronização na manipulação da DVE contribui para elevar a qualidade das ações direcionadas
a manter um sistema de drenagem funcionante, bem como evitar as
complicações que podem ser minimizadas quando os fatores desencadeantes como calibração inadequada, sistema de drenagem fechado ou
aberto sem indicação, são identificados e tratadas precocemente.

PO – 237
Hemorragia intraventricular primária na região
talâmica: relato de caso
Vitor Asseituno Morais; Ana Laura de Figueiredo Bersani; Hélio
Penna Guimarães; Renato Delascio Lopes; Antonio Carlos Lopes
Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP-EPM, São Paulo-SP
A Hemorragia Intraventricular Primária (HIVP) é uma desordem neurológica rara, definida por sangramento no sistema ventricular sem lesão aparente do parênquima. As duas causas mais comuns de HIVP são
malformações artério-venosas (58%) e aneurismas (36%). Paciente do
sexo masculino, 49 anos, admitido com cervicalgia de forte intensidade
associada à cefaléia holocraniana e aumento dos níveis pressóricos há
6 dias. Após seis dias, retornou com síncope, fala desconexa e desvio
do olhar conjugado para cima. Evoluiu com cefaléia occipital de forte
intensidade com irradiação holocraniana em peso associada à fotofobia e náuseas. Apresentava-se sonolento, com rigidez de nuca, sinal de
Kernig presente, fundo de olho com borramento de papila bilateral.
Tomografia de crânio (TC) revelou sangramento no ventrículo lateral
direito, edema cerebral difuso, hidrocefalia ventricular bilateral discreta. Ressonância nuclear magnética (RNM) de crânio sugeriu sangramento com origem talâmica, lesões difusas na substância branca, compatíveis com lesões isquêmicas prévias. No segundo dia de internação
apresentou subitamente confusão mental, fala arrastada, desvio de rima
para esquerda, déficit motor membros superiores e inferiores bilateral,
mais importante à esquerda, com melhora gradual e espontânea. RNM
de crânio de urgência evidenciou lesão isquêmica à direita, por provável vasoespasmo. Mantido tratamento conservador e alta hospitalar
sem déficits neurológicos. O vasoespasmo deve ser sempre considerado
quando houver piora neurológica súbita em decorrência de isquemia,
com manifestações compatíveis com os déficits apresentados. A relevância de um típico quadro de HIVP, alerta para sua suspeita quando
temos cervicalgia ou cefaléia de forte intensidade com déficits neurológicos sem história de trauma.
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PO – 238
Síndrome de Guilain-Barré – análise retrospectiva de 12
casos
Leiro, L. C.; Rodrigues, H.; Haag, F. F. Jr.
Serviço de Terapia Intensiva – Hospital Santa Cecília - São Paulo, SP
Objetivo: Avaliar pacientes com síndrome de Guilain Barré internados
em terapia intensiva observando evolução clínica, prognóstico e tratamento proposto.
Métodos: Estudo retrospectivo de pacientes internados no período de
Julho de 2008 a Maio de 2009 de pacientes com diagnóstico de síndrome de Guilain Barré admitidos em terapia intensiva
Resultados: No período de Julho de 2008 à Maio de 2009 foram admitidos 12 pacientes com diagnóstico de síndrome de Guilain Barré. 60%
eram do sexo masculino, com idade média de 40 anos. Os principais
sintoma foram fraqueza muscular de membros inferiores (2 casos), diminuição da força muscular de membros superiores (01 caso), Paresia de
membros inferiores (01 caso), poliartralgia com diminuição e perda da
força em membros inferiores (01 caso), perda progressiva da força muscular até os joelhos (01 caso), perda da força muscular até o diafragma
(01 caso) e insuficiência respiratória (01 caso). O tratamento instituido,
além das medidas de suporte em terapia intensiva foram: Plasmaférese
(08 pacientes), Imunoglobulina (01 paciente) e Imunoglobulina + plasmaférese (03 pacientes). Todos os pacientes apresentaram evolução favorável, com exceção de um paciente que recebeu imunoglobulina e plasmaférese, evoluindo com quadro de insuficiência respiratória, recebendo
alta hospitalar com apoio de suporte ventilatório domiciliar (CPAP).
Conclusão: O diagnóstico precoce assim como a intervenção terapêutica específica favorece o prognóstico de pacientes com síndrome de
Guilain- Barré admitidos em terapia intensiva.

PO – 239
Fatores relacionados com maior mortalidade em pacientes
portadores de acidente vascular encefálico hemorrágico
Claudio Piras; Francisco Cittadino; José Santos Neves; Alexandre
de Souza Campos; Silvana Brandão Tótola; Marinês Malacarne;
Heloísio Antônio de Souza; Stéphanie de Barros Piras
Vitória Apart Hospital, VAH, Serra, Espírito Santo, Brasil
Objetivo: A mortalidade em pacientes portadores de acidente vascular
encefálico hemorrágico (AVEH) é elevada. Vários fatores contribuem
para este desfecho. Dentre as variáveis implicadas na mortalidade dos
pacientes com AVEH encontramos: PAM; pH; hiponatremia e hipernatremia; elevação da creatinina; anemia; e APACHE II elevado. O
objetivo deste trabalho foi avaliar relação entre as variáveis estudadas e
a mortalidade durante a permanência na UTI.
Método: Estudamos 99 pacientes com AVEH internados em uma
UTI neurológica, retrospectivamente, com escala de coma de Glasgow
(ECGl) superior a 8. Este critério foi adotado para evitar um possível
viés. Cada variável foi separada em valores normais e anormais e relacionado ao número de óbitos. Foram considerados significantes os
valores de p<0,05 (Epi Info for windows 2002). Quando o número era
inferior a 5 utilizamos o teste exato de Fisher.
Resultados: As variáveis significantes foram o APACHE II superior a 14
e a temperatura central superior a 37,4oC. Valores de APACHE II acima
de 14 tiveram mortalidade de 66,67% (4 pacientes em 6) versus 10%
(2 pacientes em 20) nos pacientes com valores iguais ou inferiores a 14.
Pacientes com temperatura central de entrada superior a 37,4oC tiveram

mortalidade de 50% (3 pacientes em 6) versus 15% (3 pacientes em 20)
nos pacientes com temperatura inicial inferior ou igual a 37,4oC.
Conclusão: A temperatura central inicial acima de 37,4oC e valores
de APACHE II superiores a 14 são fatores de maior mortalidade em
pacientes portadores de AVEH.

PO – 240
Perfil dos pacientes internados por acidente vascular
cerebral em unidade de terapia intensiva adulto de um
hospital extra-porte da cidade do Recife-PE
Fernando Ramos Gonçalves; Cícera Danielly Caldas; Elane Cristina
Gomes; Maria do Céu Silva Gonçalves; Carmela Lilia Espósito de
Alencar Fernandes; Elizandra Cássia da Silva Oliveira; Maria de
Fátima Buarque
Doutorado em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento. UFPE.
Recife-PE, e Fundação de Ensino Superior de Olinda-FUNESO. Olinda-PE
Objetivo: Analisar o perfil dos pacientes internados por Acidente Vascular Cerebral (AVC) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto
de um hospital extra-porte da cidade do Recife.
Método: Este estudo é do tipo descritivo e exploratório de caráter retrospectivo e quantitativo. Destina-se à análise dos dados coletados de pacientes
com diagnóstico de acidente vascular cerebral isquêmico e/ou hemorrágico
admitidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto do Hospital da
Restauração no período de 2004 a 2006. Variáveis: sexo, idade, tipo do AVC,
parte do cérebro afetada, se reincidente ou não, sinais e sintomas de entrada,
mortalidade, tempo de permanência, seqüelas, procedência e raça/etnia.
Resultados: n=27 prontuários. Destes, 60 (47,24%) AVCH e, 58
(45,67%) AVCI.Predominância do sexo masculino, (58%,) e a faixaetária de 50 a 60 anos (26%). Quanto a clinica de origem, 42% foram
encaminhados de Clinicas de Emergência. As manifestações clínicas mais
comuns foram a hemiparesia, rebaixamento do nível de consciência e
afasia. Área Cerebral: -Talâmica e a Região Frontal apresentaram incidência de 16,66% e 11,11% dos casos, respectivamente. As insuficiências e
infecções respiratórias, que na maioria dos casos levam ao óbito, foram as
complicações mais comuns durante o internamento na UTI.
Conclusão: o acidente vascular cerebral é uma patologia que acomete
grande parcela população em geral, atingido 17,22% dos 778 pacientes
admitidos na UTI no período. Na população estudada, a investigação
identificou a diabetes, hipercolesterolemia, sedentarismo, tabagismo,
abuso do álcool e hipertensão, como fatores de riscos determinantes
por uma percentagem significativa de casos.

PO – 241
Alterações do sódio em pós-operatório de ressecção de
tumores de hipófise - análise de 88 casos
Viviane Cordeiro Veiga; Salomón Soriano Ordinola Rojas; Júlio
César de Carvalho; Luis Enrique Campodonico Amaya; Elaine
Aparecida Silva de Morais; Erica Cristina Alves dos Santos; Olga
Oliveira Cruz; Henrique Gontijo
Unidades de Terapia Intensiva Neurológica - Real e Benemérita Associação
Portuguesa de Beneficência (Unidade São Joaquim) - São Paulo, São Paulo,
Brasil
Objetivo: Avaliar as alterações do sódio, associadas ou não à poliúria
em pacientes submetidos a ressecção de tumor de hipófise.
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Métodos: No período de junho de 2005 a maio de 2009, 88 pacientes
foram submetidos a ressecção de tumor de hipófise, sendo 46 do sexo
feminino (52,3%), com idade média de 50,9±16,8 anos. A abordagem
cirúrgica foi realizada por via transfenoidal em 81 pacientes (92,0%) e
por via transcraniana em sete (7,95%). Oito pacientes (9,1%) estavam
sendo submetidos a reoperações de tumores hipofisários.
Resultados: No pós-operatório imediato, 15 pacientes (17,0%) apresentaram alteração nos níveis de sódio plasmático, que teve valor médio
de 139,6±4,2mMol/L. Nove apresentaram hipernatremia e seis pacientes apresentaram hiponatremia. A diurese média apresentada neste período foi de 2,3±1,6L, onde oito pacientes apresentaram débito urinário superior a 2ml/kg/hora. Destes, somente um apresentou alteração
do sódio plasmático (146mMol/L). No primeiro dia de pós-operatório,
o nível médio de sódio sérico foi de 139,1±3,7mMol/L, sendo que 20
pacientes (22,7%) apresentaram alterações do sódio, onde 16 tiveram
hipernatremia (18,2%) e quatro, hiponatremia (4,5%). Dos sete pacientes em que a abordagem cirúrgica utilizada foi a transcraniana, três
apresentaram poliúria com hipernatremia associada e um apresentou
hipernatremia com débito urinário normal. As reoperações estiveram
associadas a um maior débito urinário, com poliúria evidenciada em
62,5% dos pacientes e alterações do sódio (hipernatremia) em 37,5%.
Conclusão: Os distúrbios do sódio são alterações frequentes nas cirurgias de hipófise exigindo monitorização rigorosa do débito urinário e
dos níveis de sódio no pós-operatório.

PO – 242
Primary spinal meningioma in a 10-year-old boy - a
report of a very rare tumor in children
Eduardo Mekitarian Filho; Werther Brunow de Carvalho;
Nelson Kazunobu Horigoshi; Antonio Umberto Bresolin; Mario
Hirscheimer; Ricardo Leme; Juan Flores
Pronto Socorro Infantil Sabará, São Paulo, SP
The diagnosis of primary meningioma of the spinal cord is extremely rare in the pediatric population, accounting for only 4% of spinal
tumors in children. This tumor type has an incidence of almost one
case in every million children and it appears to occur predominantly
in males among children cases. The aim of this report is to present a
case of a ten year-old boy diagnosed with a psammomatous meningioma in the topography of the thoracic column (T4). A ten year-old
male patient with no relevant past medical history suddenly showed
progressive spastic paraparesis of lower limbs with reduced sensitivity to pain, 40 days prior to hospital admission. A neuroaxis MR was
then ordered which showed a posterior intradural expansive mass at
the level of T4 and T5 vertebrae, in an appa rent extra-medullary, well
delimited, homogenous, lobulated topography. The patient underwent
laminectomy, and opening up of the dura exposed a whitish tumor
compressing the adjacent medulla. Anatomopathologic study revealed
a psammomatous meningioma. Post-operative evolution was satisfactory. He is currently undergoing motor rehabilitation with good clinical
evolution. Meningiomas are rare tumors in the pediatric population,
accounting for less than 5% of brain tumors in children and less than
2% of all meningioma cases. The typical symptomatology of patients
consists of development of neurological signs secondary to medullary
compression. Pain is typically the most common symptom. Histologically, meningothelial meningiomas are the most frequent forms, being
found in approximately 50% of cases studied. Surgical resection is the
treatment of choice.

PO – 243
Protocolo de cuidados intensivos em pós-operatório de
clipagem de aneurisma cerebral a partir dos diagnósticos de
enfermagem em unidade de terapia intensiva neurológica
Elaine Aparecida Silva de Morais; Erica Cristina Alves dos Santos;
Viviane Cordeiro Veiga; Salomón Soriano Ordinola Rojas; Júlio
César de Carvalho; Luis Enrique Campodonico Amaya; Olga
Oliveira Cruz; Sandra Patricia Shimizu
Unidades de Terapia Intensiva Neurológica - Real e Benemérita
Associação Portuguesa de Beneficência (Unidade São Joaquim), São
Paulo, São Paulo, Brasil
Objetivo: Estabelecer protocolo de cuidados intensivos a partir dos
diagnósticos de enfermagem presentes no pós-operatório de clipagem
de aneurisma cerebral.
Método: Trata-se de pesquisa descritiva exploratória, tendo como base de
estudos a literatura disponível em livros, textos e revistas de enfermagem
e terapia intensiva e publicações científicas divulgadas no SCIELO.
Resultados: Seguindo a metodologia descrita, foram levantados os dez
principais diagnósticos de enfermagem, de acordo com a taxonomia II
de NANDA e descrito as principais intervenções e ações de enfermagem
de acordo com a classificação de enfermagem (NIC) pertinentes a cada
diagnóstico citado: 1. Percepção sensorial alterada, 2. Risco para injúria,
3. Mobilidade física prejudicada, 4. Risco de integridade da pele prejudicada, 5. Dor, 6. Padrão respiratório ineficaz, 7. Risco de aspiração, 8.
Risco de déficit de volume de líquido, 9. Risco de infecção, 10. Risco de
perfusão tissular periférica prejudicada. Estes diagnósticos foram estudados baseados no raciocínio clínico para pós-operatório de clipagem de
aneurisma cerebral, sendo destacado os de maior incidência para os pacientes internados em nossa Unidade de Terapia Intensiva Neurológica.
Conclusão: A excelência na qualidade da assistência sistematizada
prestada ao paciente submetido a tratamento cirúrgico de clipagem de
aneurisma melhoram de forma significativa quando as intervenções e
prescrições de enfermagem são norteadas no conhecimento técnicocientífico, na interação com a equipe multidisciplinar e na linguagem
documentada e padronizada.

PO – 244
Perfil clínico e epidemiológico de pacientes internados
com acidente vascular cerebral (AVC) na unid
Fernanda Maria Alves Lima; Estefânia Aparecida Thomé Franco
Universidade Estadual Paulista - UNESP - Botucatu, SP, Brasil
Objetivo: Buscou-se descrever as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes com AVC internados na UTI do PS.
Métodos: Foram incluídos os pacientes com o diagnóstico de AVC internados na UTI do PS no período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2008
e obtidos dados referentes à idade, tipo de AVC, tempo de internação e
fatores de risco contidos no livro de registros de pacientes e prontuários.
Resultados: 96 pacientes foram admitidos na UTI, sendo 59,4% (57
pacientes) com AVC isquêmico e 40,6% (39 pacientes) com AVC hemorrágico. A média de idade foi de 64,8 anos. 53 pacientes eram do
sexo masculino (55,2%) e 43 do sexo feminino (44,8%). Os principais
fatores de risco observados foram hipertensão arterial sistêmica (HAS)
em 64,6% dos pacientes, diabetes mellitus em 22,9%, além do tabagismo em 20,8% e etilismo em 14,6%. Foram identificados 6 pacientes
(6,2%) com AVC prévio. O tempo de internação foi de no mínimo 1
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dia e no máximo 275 dias (média de 14,4 dias). Ocorreram 54 altas
(56,2%), 40 óbitos (41,7%) e 2 transferências (2,1%)
Conclusão: O conhecimento do perfil dos pacientes internados possibilita
o planejamento adequado da assistência, bem como o estabelecimento de
melhores formas de prevenção e controle dos fatores de risco para o AVC.

PO – 245
Empiema subdural em região lombar: relato de caso
Vitor Asseituno Morais; Natalia Osorio Rodrigues; Hélio Penna
Guimarães; Luis Antonio Tobaru Tibana; Antonio Carlos Lopes
Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP-EPM, São Paulo - SP
O empiema subdural é um achado raro em adultos imunocompetentes
que parece ter como fator predisponente anormalidades estruturais da coluna ou história de trauma, ainda que cirúrgico. Paciente O.P., de 76 anos,
do sexo masculino, com queixa de lombalgia de intensidade crescente há 1
mês, com irradiação para membros inferiores (MMII) até joelhos, dispnéia,
piora da dor ao decúbito, apresentando marcha talonante, edema de MMII
com sinal de Godet positivo. Relatou úlcera em pé direito há 11 meses com
evolução para osteomielite. Na enfermaria foi realizada ressonância nuclear
magnética (RNM) evidenciando coleções epidurais em região lombar. No
quarto dia de internação apresentou-se sonolento, com Glasgow=7 (AO
2, RV 1, RM 4), rigidez muscular importante, desvio do olhar conjugado
para esquerda, sinais de meningismo. Paciente foi transferido para unidade de terapia intensiva, submetido à intubação orotraqueal. Foi realizada
tomografia computadorizada (TC) de crânio que revelou dilatação ventricular bilateral, sugerindo edema cerebral (encefalite); o líquido céfaloraquidiano era espesso e xantocrômico. Foi confirmado o diagnóstico adicional de empiema subdural e hidrocefalia de pequena monta. Nova TC
revelou aumento da dilatação ventricular, com sinais de hidrocefalia grave
e hipertensão intracraniana, sendo então realizada derivação ventricular
externa (DVE). O paciente evoluiu para óbito em cinco dias. O relato do
caso justifica-se além da manifestação rara, principalmente, por associar
uma condição comum (úlcera/osteomielite) a uma mais complicação mais
rara (empiema subdural lombar), provavelmente pelo Plexo de Batson, mas
inadequadamente diagnosticado e tratado. Alerta para a preocupação da
prevenção e do cuidado diferenciado dessa complicação nesses pacientes.

PO – 246
Principais diagnósticos e prescrições de enfermagem em
pacientes vítimas de traumatismo crânio-encefálico (TCE)
de uma unidade de terapia intensiva adulto (UTIA)
Daniela Pascon; Alcirene Cabral; Ana Cláudia Assueiro; Camila
Vanucci
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – Conjunto
Hospitalar de Sorocaba – CHS – São Paulo, Brasil
Objetivos: identificar os principais diagnósticos e prescrições de enfermagem em pacientes vítimas de traumatismo crânio-encefálico (TCE), além
de descrever sua prevalência quanto a sexo, idade e causa traumática.
Métodos: pesquisa qualitativa retrospectiva através da análise de prontuários.
Resultados: do total de 55 internações, em 3 meses de coleta encontramos 13 prontuários com diagnóstico de TCE, tendo como principais
causas os acidentes automobilísticos, seguidos de agressão, atropelamentos e ferimentos de arma de fogo. Quanto ao sexo, encontramos 3:1 na
relação masculino/feminino, sendo 46,6% com idade entre 20 e 30 anos.

A média de permanência foi de 10 dias, 33% de óbito, 13% de alta, e
40% de transferências (unidade de internação). Esta UTIA possui checklist de diagnóstico e prescrição de enfermagem. Os diagnósticos mais citados neste estudo foram: padrão respiratório ineficaz; risco de aspiração;
e integridade da pele prejudicada, assim como comunicação, deglutição
e mobilidade física. Em relação à prescrição de enfermagem destaca-se a
avaliação do nível de consciência, distensão abdominal e perfusão.
Conclusão: A sistematização de enfermagem concisa e estruturada, otimiza a realização de cuidados padronizados, corroborando para a qualidade assistencial e recuperação do paciente de forma integralizada.

PO – 247
Análise dos pacientes com acidentes cerebrovasculares
internados na unidade de terapia intensiva do complexo
hospitalar municipal de São Caetano do Sul
Paula Machado Guidi; Daniel Crepaldi Esposito; José Antonio
Manetta; Ana Paula Mascarelli do Amaral; Isac de Castro; Monica
Maria Mathias Maron; Maria Cecília de Toledo Damasceno;
Sérgio Oliveira Cardoso
Disciplina de Medicina de Urgência da Faculdade de Medicina do ABC
– FMABC – Santo André (SP), Brasil
Objetivo: Analisar a sobrevida dos pacientes internados na UTI com
diagnóstico de AVC.
Métodos: Analisamos 45 pacientes com diagnóstico de acidente cerebrovascular, no que concerne a sobrevida, tempo de permanência na
unidade e taxa de transferência. Os dados categóricos de Kaplan-Meier
com teste de log-rank, e tempo de permanência através do teste de
Kruskall-foram analisados por chi quadrado de Pearson, análise de sobrevida pelo modelo Wallis. Foi considerado para o estudo p<0,05.
Resultados: Do número total de acidentes cerebrovasculares, 51,1% foram
eventos isquêmicos, dos hemorrágicos apenas 13,3% foram não HSA. A
idade mediana para AVC foi de 60 anos (51-76). Avaliando-se a sobrevida
encontramos: AVCi 22,9 +/- 5,3, AVC-H 14 +/- 2,3 e HSA 14,7 +/- 1,4
dias, sendo que não houve diferença entre as curvas de sobrevida (log-rank
= 0,0860). A taxa de óbito nos pacientes com AVC foi de 22,2%, desses
26,1% AVCi, 33,3% AVCh e 12,5% HSA. A taxa de transferência foi de
16,7% no AVC-H, 37,7% na HSA e ausentes nos AVCi (p=0,006).
Conclusão: No Brasil a principal causa de morte em pessoas acima de
40 anos de idade é o AVCi. Na nossa amostra a idade influenciou na
sobrevida global. Pacientes com menos de 60 anos tiveram sobrevida de
31 +/- 5 dias quando comparados a pacientes com idade superior a 60
anos, 11 +/- 1,3 dias (p=0,022).

PO – 248
Utilização da ultrasonografia ocular na detecção de
hipertensão intracraniana através da mensuração do
diâmetro da bainha do nervo óptico
Uri Adrian Prync Flato; Gustavo Petisco; Fernanda Bezerra Santos;
Elias Marcos Silva Flato
Hospital Pérola Byington, São Paulo (SP), Brasil Realizado no Hospital
Pérola Byington (Centro de Referência da Saúde da Mulher) – Unidade
de terapia intensiva
A constatação de hipertensão intracraniana (HIC) está correlacionada
com desfechos desfavoráveis. A busca de métodos sensíveis e pouco
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invasivos para esta complicação levou ao desenvolvimento da técnica
ultrasonografica através da mensuração do diâmetro da bainha do nervo óptico (DBNO). O relato de caso ilustra a utilização desse recurso
para o diagnóstico precoce do aumento de pressão intracraniana. Paciente feminino 39 anos admitida na unidade de terapia intensiva em
parada cardiorespiratória em ritmo atividade elétrica sem pulso secundário à choque hipovolêmico hemorrágico secundário à laceração de
artéria uterina durante histerectomia. Paciente retornou à circulação
espontânea após reanimação(20 minutos) e encaminhada imediatamente ao centro cirúrgico para controle da hemorragia. Após vinte e
quatro horas sem uso de sedação, paciente permanecia em Glasgow
3T. Realizado fundoscopia e observado papiledema bilateral sendo executado ultrasonografia para mensuração DBNO e constatado diâmetro de 6,9 mm e encaminhada imediatamente a tomografia de crânio
observando-se edema cerebral difuso associado á medidas de monitorização neurológica. A utilização da ultrasonografia para diagnóstico
de hipertensão intracraniana tem boa correlação clínica, radiológica e
de monitorização neurológica. Dados recentes evidenciaram correlação
linear entre DBNO 5,8 mm e HIC acima de 20mmHg em pacientes
com traumatismo cranioencefálico. Portanto,a ultrasonografia ocular
demonstra que sua utilização pelo intensivista resulta em diagnóstico
não-invasivos e à beira leito de HIC.

PO – 249
AVE hemorrágico associado à infecção do SNC por
burgodélia cepacia em um paciente portador de
síndrome de Cogan internado na UTI
Marques ID; Fernandes TM; Conceição MCBSC; Silva CHR; Falcão E
Hospital Naval Marcílio Dias - Rio de Janeiro
Relata-se o caso de um paciente portador de Síndrome de Cogan
que evolui no pós-operatório tardio com quadro de AVE hemorrágico associada a infecção do SNC provocada por um germe inco-
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mum e multirresistente. R.N.C., 41anos, masculino, pardo, com
diagnóstico de Síndrome de Cogan há 10 anos estando em remissão, devido ao uso regular de imunossupressor (azatioprina 150 mg/
dia), portador de anacusia bilateral como conseqüência da doença
de base, foi internado em 18/05/08 para ser submetido a artroplastia de quadril, por conta de necrose asséptica relacionada ao uso
crônico de corticóides. Permanecia internado na enfermaria, quando no sétimo dia de pós-operatório, iniciou quadro febril, queda
de sensório, evoluindo subitamente com crise convulsiva e rebaixameto importante do nível de consciência (Glasgow3), necessitando de intubação oro-traqueal, ventilação mecânica e transferência
para UTI. Uma vez que, não poderia ser descartada a possibilidade
de infecção do SNC, foi iniciada antibioticoterapia (ceftriaxone).
Em seqüência foi submetido à tomografia computadorizada (TC)
de crânio que evidenciou hemorragia subaracnóide (HSA) com
inundação ventricular (Fisher IV), sendo adotada como terapêutica instituição de monitorização de pressão intracraniana (PIC),
drenagem ventricular externa (DVE) e coletada amostra de líquor
céfalo-raquidiano (LCR) para avaliação. A despeito da terapêutica
adotada, mesmo mantendo uma PIC satisfatória e não havendo na
TC de crânio de controle imagem sugestiva de comprometimento
importante da complacência cerebral o paciente não apresentava
melhora do sensório e mantinha quadro de coma (Glasgow 3). O
resultado da cultura de LCR, revelou crescimento de Burgodélia cepacia, germe multirresistente sensível apenas a polimixina B. Com
a instituição do novo esquema antibiótico, guiada pela cultura do
LCR, o paciente apresentou melhora dramática do nível de consciência. Os autores destacam a importância do diagnóstico diferencial
em pacientes portadores de doença inflamatória de etiologia autoimune. No caso específico desse paciente, parecia ser bem plausível
que todo o quadro neurológico se justificasse pela lesão estrutural
evidenciada à TC de crânio, porém não podemos esquecer que esses
pacientes apresentam certas peculiaridades e que por conta disso,
não é raro a concomitância de atividade de doença inflamatória com
outras entidades clínicas como por exemplo AVE e infecções.
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Apresentação oral
AO – 026
Avaliação de delirium em um hospital universitário
Camila Laranjo Marques; Fernando Mattar Accetti; Geise Cristina
Geraldino; Hugo V. Coca Carrasco; Márcia Miguel Medeiros;
Renata de Oliveira; Vanessa Cecília P. Azevedo; Viviane C.
Evangelista
Departamento de Terapia Intensiva, Faculdade de Medicina de Marília,
FAMEMA, Marília (SP), Brasil
Objetivos: Descrever a freqüência de delirium, assim como fatores de
risco e implicações associados, em pacientes internados na UTI de um
Hospital Universitário.
Métodos: Estudo prospectivo observacional analisando 148 pacientes
admitidos, consecutivamente, na UTI do Hospital de Clínicas da FAMEMA, durante 6 meses. Para o diagnóstico de delirium utilizou-se o
instrumento “Confusional Assessment Method”(CAM-ICU) versão em
português. Para dados nominais foram utilizados o teste do qui-quadrado
e o teste exato de Fisher. Os achados numéricos foram resumidos por
meio de média e desvio-padrão(DP) ou mediana(com intervalo Interquartílico=IIQ) e quando contrastados utilizou-se o teste t para grupos
independentes ou teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Utilizou-se a
regressão logística para se investigar fatores de risco para delirium.
Resultados: Dos 148 indivíduos estudados, 30 (20,3%) permaneceram em coma durante o estudo e foram excluídos. Dentre os 118 restantes, 66 (55,9%) desenvolveram delirium em algum momento da internação. Os dados estatisticamente significativos foram: o número de
óbitos, sendo 5 (83,3%) nos acometidos por delirium e 1 (16,7%) nos
não acometidos (p=0,03); a idade média, sendo 65±15 anos no grupo
delirium e 50±17 nos sem delirium (p<0,01) [OR=1,06; IC:95% 1,03
a 1,09]; dias de internação, sendo 7,6±2,7 nos acometidos por delirium e 5,0±2,5 nos não acometidos (p<0,01) [OR=1,28; IC:95% 1,00
a 1,63]; ventilação mecânica no grupo delirium com mediana 4,0 dias
(IIQ=10) (p<0,01) [OR=1,23; IC:95% 1,00 a 1,51].
Conclusão: A freqüência de delirium foi semelhante à descrita na literatura. Fatores de risco associados ao delirium foram idade avançada, dias de internação e ventilação mecânica. Observou-se ainda uma
maior mortalidade no grupo delirium.

AO – 027
Alteração dos níveis plasmáticos de NSE e s100 em
pacientes com delirium em unidade de terapia intensiva
Dal-Pizzol F; Tomasi CD; Grandi CA; Biff D; Giombelli V; De
Souza B; Petronilho F; Ritter C.
Programa de Pós=graduação em Ciências Biológicas -PPGCS, Unesc,
Criciúma, SC, Brasil; Programa de Pós-graduação em Ciências
Biológicas- Bioquímica, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil
Objetivos: Associa-se delirium ao aumento da mortalidade em pacientes criticamente enfermos. Com sua fisiopatologia não bem esclarecida,
busca-se biomarcadores, tentando facilitar seu diagnóstico, prevendo
curso e severidade, determinando presença de seqüelas ao longo do
tempo. Porém, não existe um biomarcador definido para diagnóstico
de delirium. Acredita-se que pode-se utilizar NSE e proteína S100
como biomarcadores para delirium por suas capacidades de detectar
danos cerebrais.

Métodos: Entre maio e dezembro de 2008, incluiu-se pacientes internados em UTI, mais de 24h, excluiu-se moribundos ou admitidos com
diagnóstico de delirium. No prontuário investigou-se existência de doenças ligadas ao SNC. Avaliou-se o nível de consciência com escala de
RASS, quando escores -4 ou -5, acontecia reavaliação. Delirium foi confirmado pelo CAM-ICU. Para a determinação dos níveis plasmáticos de
NSE e S100, coleto-se sangue a partir do primeiro dia na UTI, após obter o consentimento com familiar do paciente. Este caso-controle deriva
de uma coorte, incluindo 45 pacientes com delirium e 45 sem.
Resultados: A NSE, na admissão, foi significativamente menor no grupo delirium, comparado ao controle, (0,05±0,01vs.0,08±0,02;p<0,001 respectivamente). Não apresentou diferença significativa no dia anterior ao delirium
(0,05±0,02vs.0,05±0,01;p>0,05 respectivamente delirium e controle). A
S100, na admissão, apresentou-se maior no grupo delirium, comparado ao
controle, porém sem diferença significativa (0,85±0,48vs.0,77±0,31;p>0,05
respectivamente), também não apresentou diferença significante no dia anterior ao delirium (0,70±0,46vs.0,71±0,28;p>0,05, respectivamente delirium e controle).
Conclusão: As alterações de S100 foram incapazes de predizer o delirium. Já a diminuição da NSE, na admissão, pode predizer precocemente a ocorrência de delirium em pacientes criticamente enfermos.

AO – 028
Nível plasmático do fator neurotrófico derivado do
cérebro (BDNF) como biomarcador de delirium em
pacientes de unidades de terapia intensiva
Dal-Pizzol F; Tomasi CD; Grandi CA; Grandi RA; Stertz L;
Kapcizinski F; Quevedo J; Ritter C
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, Criciúma, SC Brasil; Hospital das Clínicas de Porto Alegre – Porto Alegre, RS - Brasil
Objetivo: Delirium está associado ao aumento do risco de morte em
pacientes criticamente enfermos. Os biomarcadores podem facilitar o
diagnóstico de delirium, prevendo seu curso e severidade, determinando presença de seqüelas ao longo do tempo. Porém, ainda não existe
um biomarcador definido para o diagnóstico de delirium. O BDNF
é conhecido como um marcador do crescimento e sobrevivência de
neurônios em várias doenças neurológicas, tornando-se um potencial
candidato como biomarcador para delirium.
Métodos: Entre maio e junho de 2008 incluíu-se todos os pacientes
internados em UTI, mais de 24h. Excluiu-se pacientes moribundos,
que o nível de consciência não permitiu avaliação ou já admitidos com
diagnóstico de delirium. No prontuário foi investigada a existência de
doenças ligadas ao SNC. Avaliou-se o nível de consciência com escala
de RASS, pacientes com escore de -4 ou -5, foram avaliados 2 vezes.
Delirium foi determinado pelo CAM-ICU. Para determinar os níveis
plasmáticos de BDNF foi coletado sangue no primeiro dia na UTI,
após obter o consentimento com familiar do paciente. Este caso-controle deriva de uma coorte, inclui 20 pacientes com delirium e 20 controles, sem delirium.
Resultados: Os níveis de BDNF foram significativamente maiores
no grupo delirium, comparado ao controle (2,89±1,48vs.1,79±0,89,
p<0,001 respectivamente). A área sob curva ROC foi 0,685 para a detecção de delirium por BDNF. Usando ponto de corte de 1,5ng/mL de
BDNF, foi possível predizer a ocorrência de delirium, com a regressão
de Cox (qui-quadrado=6,29, p=0,012).
Conclusão: Os níveis de BDNF podem ser preditores da ocorrência de
delirium em pacientes criticamente enfermos.
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AO – 029
Sedação em unidade de terapia intensiva e seus efeitos sobre
a memória do paciente
Amaury Cezar Jorge; Jaquilene Barreto da Costa; Claudia Rejane
Macedo L. Costa; Olívia Teixeira Fernandes; Caroline Aparecida
Leindecker; Sonia Silva Marcon; Fabiana Baldini S. Fuck
Hospital Universitário do Oeste do Paraná, HUOP, Cascavel, PR, Brasil
Objetivo: Investigar a relação entre sedação e memória do paciente pós-alta
da unidade de terapia intensiva (UTI).
Método: Estudo transversal prospectivo com pacientes internados em UTIGeral de um Hospital Escola. Para avaliação do nível de sedação foi usada
a escala de RASS e para avaliação da memória utilizou-se um instrumento
tipo cheklist validado para este fim que abrange quatro domínios: memórias do tratamento, do ambiente, emocionais e de alucinações/sonhos. A
avaliação da memória foi realizada entre 2 a 5 dias após a alta da UTI.
Resultados: As drogas de escolha para sedação foram midazolam e fentanil
e a forma de administração foi por infusão contínua. Foram avaliados 68
pacientes, destes 67,6% eram homens, a média de idade foi de 39,5 anos
(15-79±16,8 anos). 50% dos pacientes internaram devido a condições clínicas diversas, trauma (41,2%) e por condições neurológicas (8,8%). Todos os pacientes ficaram em ventilação mecânica com um tempo médio de
8,3 dias e média de permanência na UTI de 11,0 dias (2-37±8,6). 76,5%
foram sedados, com média diária de sedação de 8,6 dias (0-39 ± 9,8 dias).
88,2% relataram algum tipo de memória da UTI. Não houve diferença
entre os pacientes que foram sedados e a presença de recordações, desses
45,9% apresentaram recordações do período de internação na UTI.
Conclusão: Pacientes sedados por mais tempo apresentaram com maior
freqüência memórias de ilusão, como pesadelos e alucinações.

AO – 030
Economic impact of dexmedetomidine vs midazolam in
adult ICU patients with prolonged mechanical ventilation:
an economic model
Marcelo G. Rocha; Joseph Dasta; Sandra Kane-Gill; Michael Pencina;
Yahya Shehabi; Paula Bokesch; Wayne Wisemandle; Richard Riker
Hospira, Inc, Lake Forest, IL, USA; Santa Casa Porto Alegre, RS, Brazil;
Division of Pharmacy Practice, University of Texas, Austin, TX; Global
Medical Affairs, Hospira, Inc, Lake Forest, IL; University of Pittsburgh,
Pittsburgh, PA; Boston University, Boston, MA; Maine Medical Center,
Portland, ME
Objective: The objective of this study was to determine the cost-effectiveness of IV dexmedetomidine (DEX) compared to IV midazolam (MID)
in patients requiring greater than 24 hours of continuous sedation in the
intensive care unit (ICU).
Methods: Within the double-blind, multicenter SEDCOM study, 366
ventilated adult ICU patients were randomized to receive DEX or MID.
This pharmacoeconomic analysis (blinded to treatment assignment) compared actual resource use by patients multiplied by US representative costs
using Medicare schedules, IMS drug prices, and peer-reviewed literature.
Additional analyses characterized costs associated with ICU and mechanical ventilation duration and treatment of study-related adverse events.
Censored lengths of ICU stay and mechanical ventilation were imputed
using a non-parametric adjustment algorithm. Crude and multivariate
median regressions were performed to relate total cost of treatment with
adjustment for patient (age, gender, race, Apache II score) and hospital

characteristics (location, affiliation, size, type).
Results: DEX was shown to be cost-effective compared to MID, with median cost savings of $9679 (95% CI $2314 to $17045). Unadjusted total
costs from time of randomization to ICU discharge were reduced ($30,232
DEX vs. $37,931 MID, p=0.031). The primary drivers of cost savings included reduced ICU length of stay (median savings $6584, 95% CI $727
to $12440) and reduced length of mechanical ventilation (median savings
$2958, 95% CI $698 to $5219).
Conclusion: Despite a higher acquisition price, dexmedetomidine is costeffective compared to IV midazolam for ICU patients requiring > 24 hours
ICU sedation, mainly due to decreased lengths of mechanical ventilation
and ICU stay.

Apresentação pôster
PO – 250
Avaliação da prática da sedação nas UTIs de São Luís-MA
Castro,G.; Santos, T.L; Martins Neto, K.S; dos Santos, G.M.C; dos
Santos, D.M; Machado Junior, M.R.
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), São Luís (MA), Brasil
Objetivos: Determinar as drogas e as escalas mais utilizadas para sedação
em pacientes internados nas UTIs de São Luís-MA.
Método: Foram estudadas 12 UTIs (3 CARDIO e 9 GERAL) de uma
população de 13. A coleta de dados foi realizada através de um questionário
fechado que identificou escalas de sedação, uso concomitante de bloqueadores neuromusculares e drogas usadas para sedação. Os questionários
foram preenchidos pelo Coordenador ou o Diarista.
Resultados: Observou-se que 9 (75%) das UTIs pesquisadas utilizavam a
Escala de Ramsay na avaliação do paciente sedado, 1(8,3%) utilizava Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS) e 2 (16,7%) não utilizavam
nenhum tipo de escalas. Nos pacientes com permanência da sedação menor que 24h, os agentes mais utilizados foram Midazolam + Morfina em
5 (21,7%), Midazolam + Fentanil em 4 (17,4%). Para os pacientes com
permanência maior que 24h de sedação, os agentes mais utilizados foram
Midazolam + Fentanil 10 (58,8%), seguido de Midazolam + Morfina em
3 (17,3%). A troca de drogas usadas para desmame do suporte ventilatório,
foi observado que 7 (58,3%) realizam tal troca, utilizando principalmente
Dexmedetomidina (33,3%). Já quanto ao uso de bloqueadores neuromusculares, a maioria dos serviços (66,6%) faz uso de tais agentes apenas em 0
a 5% de seus pacientes.
Conclusão: A maioria das UTIs utiliza a escala de Ramsay para avaliar a
sedação. As drogas mais utilizadas para a sedação em menos de 24h foram
Midazolam + Morfina, enquanto em mais 24 foram Midazolam + Fentanil. Dexmedetomidine foi a mais usada no desmame.

PO – 251
Delirium and death with long term sedation in the ICU:
continuous dexmedetomidine vs midazolam sedation
Marcelo G Rocha; Richard Riker; Yahya Shehabi; Wayne
Wisemandle; Paula M Bokesch; Ayumi Shintani; Wesley Ely
Hospira, Inc., Lake Forest, IL, USA; Santa Casa Porto Alegre; Maine
Medical Center, USA; New South Wales Hospital, Australia; Global Medical
Affairs, Hospira, IL; Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN
Objective: To evaluated the risk of death in relation to the proportion
of time patients are delirious on daily assessments while sedated and
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mechanically ventilated in the ICU.
Methods: This was a Phase IV, double-blind, randomized, multi-center, evaluating the safety and efficacy of DEX in mechanically ventilated ICU patients sedated for > 24 hours. DEX dosis was between
0.2-1.4 mcg/kg/hr, MDZ between 0.02-0.1 mg/kg/hr. Patients were
maintained at a sedation level on the RASS of -2 to +1. Delirium presence was determined using the CAM-ICU daily.
Results: All patients were at a RASS -2 to +1 prior to enrollment and
during the daily arousal assessments. Baseline delirium was similar between groups at 56.2% DEX and 54.4% MDZ (p=0.8066) and in
these patients 69.7% DEX and 94.6% MDZ had delirium during
treatment (p=0.0001). Deaths (30-day mortality)occurred in 49.3%
(35/71) CAM-ICU positive and 18.6% (13/70) CAM-ICU negative
patients sedated with DEX and in 56.0% (28/50) CAM-ICU positive
and 5.6% (1/21) CAM-ICU negative patients sedated with MDZ. A
positive CAM-ICU resulted in an absolute risk increase of death of
17.4% for DEX and 31.4% for MDZ.
Conclusions: Delirium was associated with an increased incidence of
death in both MDZ and DEX sedated patients. A positive CAM-ICU
was associated with an absolute risk increase of death of 31.4% for
MDZ patients and 17.4% for DEX patients. Delirious patients have an
increased risk of death. MDZ sedated patients have a higher absolute
risk increase for death in the presence of delirium than DEX sedated
patients.

PO – 252
Morfina ou fentanil para pacientes mecanicamentre
ventilados com instabilidade hemodinâmica
Roselaine Oliveira; Daniele Dalegrave; Andre Meregalli; Evelyn
Zignani; Felipe Dexheimer; Jorge Hoher, Gilberto Friedman
Complexo Hospitalar Santa Casa, Porto Alegre, RS, Brasil
Objetivo: O fentanil é preferido à morfina em instabilidade hemodinâmica. Objetivamos comparar efeitos hemodinâmicos desses opióides em pacientes mecanicamente ventilados e hemodinamicamente
instáveis.
Métodos: Estudo prospectivo, randomizado, aberto. Inclusão: ventilação mecânica, > 16 anos e com instabilidade hemodinâmica (catecolamina > 1 hora). Exclusão: pós-parada cardíaca e ordem de não
reanimar. O parâmetro nível de sedação/analgesia foi escala Ramsay
2-3 e Behavioral Pain Scale (BPS) <5. Dados: Pressão arterial média
(PAM), freqüência cardíaca (FC), taxa de opióides, taxa de norepinefrina, pontuação BPS e os efeitos adversos (distensão intestinal e vômito).
O protocolo foi finalizado com a estabilização hemodinâmica ou interrupção do opióide. Comparou-se as médias com Teste t de Student, p
<0,05 foi significativo.
Resultados: 16 pacientes randomizados para o grupo morfina (GM)
e 13 para fentanil (GF). GM tendeu a idade (51±20 anos vs 63±12
anos, p = 0,069) e APACHE II (27 vs.16, p = 0,054) maiores. FC
(103 ± 23 vs.101 ± 23) e PAM (82,5 ± 16,1 vs.83.5 ± 17,5) foram semelhantes. Taxa de noradrenalina foi superior no GM (0.165
± 0.15mg/kg/min vs.0.11±0.10mg/kg/min; p = 0,009). BPS foi semelhante (3,5 ± 0,8 vs. 3.6 ± 0,9, p = 0,486). Distensão intestinal
ocorreu em 6 pacientes do GM e em 3 pacientes do GF (p = 0,278).
Cinco pacientes no GM tiveram alta do CTI, em comparação com 3
pacientes no GF (p = 0,678).
Conclusão: Os efeitos dos medicamentos foram semelhantes. O GM
teve taxa de noradrenalina superior mas pareceu mais grave.

PO – 253
Estudo observacional para avaliação dos aspectos
relacionados ao delirium em pacientes críticos
Marques ID; Knibel MF; Roderjan CN; Neto EC; Rosa AMO
Hospital São Lucas Copacabana (HSL) - Rio de Janeiro
Objetivos: Avaliar a prevalência de delirium em pacientes internados
em uma unidade de terapia intensiva e identificar os fatores de risco
para o sua ocorrência.
Métodos: coorte prospectiva realizada durante um período de 03 meses,
com avaliação de 15 dias consecutivos. A amostragem correspondeu aos pacientes internados na UTI do HSL no período de 07/11/08 à 17/02/09.
Foi utilizado como método para o diagnóstico de delirium o “Confusion
Assessment Method in the ICU” (CAM-ICU). Para comparações de dados
numéricos foi utilizado o teste t de Student para amostra independente ou
o teste de Mann-Whitney; para comparações das variáveis categóricas foram
utilizados os testes de Qui-quadrado ou o Teste exato de Fisher. A análise de
Regressão Logística foi realizada para identificar as variáveis independentes
que explicam ou influenciam simultaneamente o delirium na UTI.
Resultados: Foram avaliados 100 pacientes, dos quais 39 apresentaram delirium, com uma prevalência de 39 % (IC= 25 a 35 %). No
grupo que apresentou delirium a idade média foi de 73,4 ± 17 anos, o
APACHE II médio foi 11,1 ± 3,1 e média dos dias de internação foi
de 6,1±4,2. Observou-se que o grupo delirium apresentou idade (p =
0,0005), Apache II (p = 0,0002) e tempo de internação (p = 0,0001)
significativamente maior que o grupo sem delirium.
Conclusões: Idade, APACHE II e tempo de internação, apareceram
como fatores de risco independente para delirium, de maneira que, os
pacientes que apresentam esses fatores, constituem um grupo alvo para
adoção de estratégias de prevenção.

PO – 254
Avaliação da analgesia pós-operatória em uma unidade
de terapia intensiva cirúrgica
Bruno Fioravanti de Paiva Pinto, Frederico Azevedo, Luciana
Villarinho, Rodolfo Espinoza
Hospital CopaDOr, HCD, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Objetivo: Avaliar a aderência e eficácia dos protocolos para analgesia
em uma unidade de terapia intensiva cirúrgica.
Métodos: Coorte prospectiva através de planilha contendo dados pertinentes à aderência e resposta analgésica. Apenas dois pesquisadores
fizeram a coleta cega dos dados. Os pacientes tiveram a escala de dor
numérica de 0 a 10 aferida a cada hora, sendo considerado para tempo
de acompanhamento do estudo as primeiras 12 horas de permanência
na UTI. Segundo rotina da Unidade, um nível de dor maior ou igual a
4 é considerado valor deflagrador de outras ações para controle da dor.
Resultados: Foram incluídos 54 pacientes no estudo. A profilaxia analgésica (analgésico prescrito regularmente à admissão antes da primeira aferição
de dor) foi implementada em 92,7% dos pacientes, sendo que nestes, a
Dipirona foi prescrita isoladamente e em associação em 55% e 86% respectivamente. Opiáceos foram utilizados como profilaxia analgésica em
17,6% isoladamente ou em associação. 17 pacientes (31,4%) apresentaram
dor, sendo que 10 destes (58,8%) foram tratados com drogas de resgate.
Nenhuma ação foi tomada em 4 pacientes com dor maior ou igual a 4. A
droga de resgate mais prescrita foi a Morfina, seguida do Tramadol.
Conclusão: Na unidade estudada houve aderência aos protocolos de analgesia e, comparado com a literatura, o controle da dor foi satisfatório.
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PO – 255
Analgesia em unidades de terapia intensiva: como os
profissionais médicos avaliam e conduzem?
Rayssa Yasmin Pereira Sauaia; George Castro; Giovanne Santana
de Oliveira; Maria das Graças Azevedo Soares; Marcos Roberto
Dias Machado Júnior; Raphael Araújo Melo
Universidade Federal do Maranhão, UFMA, São Luís, Maranhão, Brasil
Objetivo: Analisar a prática da analgesia em unidades de terapia intensiva (UTIs) do Maranhão.
Métodos: Realizou-se estudo descritivo e transversal, entre outubro
de 2008 e março de 2009, com médicos atuantes em nove UTIs do
Maranhão, que concordaram em participar da pesquisa, através de termo de consentimento. Utilizou-se questionário auto-aplicável sobre
analgesia, em que foram coletados: frequência e métodos de avaliação,
medicamentos e protocolos empregados nestas unidades. Empregou-se
o software de pesquisa biomédica EpiInfo versão 3.3.2 para tabulação
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e análise dos dados.
Resultados: Responderam ao questionário 50 médicos, sendo 34
plantonistas, 10 diaristas e 6 que desempenhavam as duas funções.
Revelou-se que 37 (74%) profissionais avaliavam usualmente a dor
em UTIs. Na avaliação de pacientes conscientes, o uso de escalas associadas a manifestações de dor foi o critério mais utilizado (65%),
seguido pelo emprego isolado das manifestações (27%); enquanto em
pacientes inconscientes, o uso conjunto de parâmetros fisiológicos e
comportamentais predominou (68%). Destacou-se que, dos 27 médicos que usavam escalas, 13 adotavam qualquer uma das referidas; 6, a
verbal; 3, a numérica; 1, analógica visual; e 4, duas escalas associadas.
Tramal (94%), dipirona (92%), fentanil (66%) e morfina (46%) eram
os analgésicos mais utilizados. Quanto à condução da analgesia, mais
da metade (56%) não seguia protocolos.
Conclusões: A heterogeneidade no uso de escalas e a ausência de protocolos empregados refletem a falta de critérios na avaliação e condução
da analgesia nas UTIs de nosso estado, o que pode influenciar não só o
conforto, mas o prognóstico de pacientes críticos.
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Apresentação oral
AO – 031
A expressão de CCR2 em neutrófilos está relacionada
com a gravidade dos pacientes sépticos
Fabrício Oliveira Souto; José Carlos Alves Filho; Maria Auxiliadora
Martins; Fernando de Queiroz Cunha; Anibal Basile Filho
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Departamento de Cirurgia e
Anatomia Departamento de Farmacologia, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, Brasil
Objetivos: Investigar a modulação da expressão do receptor CCR2 em
neutrófilos e a conseqüência desta expressão durante a sepse.
Métodos: O estudo prospectivo envolveu 20 pacientes sépticos internados no CTI do HC-FMRP e 20 indivíduos saudáveis. A quimiotaxia dos neutrófilos foi realizada em resposta à quimiocina CCL2, e a
expressão do receptor CCR2 foi analisada por citometria de fluxo. A
responsividade quimiotática dos neutrófilos foi correlacionada com o
escore APACHE II e com a relação PaO2/FiO2 dos pacientes.
Resultados: Os resultados demonstraram que neutrófilos dos pacientes
sépticos analisados expressaram o receptor CCR2, o que foi relacionado
com o aumento de três vezes da atividade quimiotática à quimiocina
CCL2, quando comparada a quimiotaxia dos neutrófilos dos indivíduos saudáveis. A gravidade dos pacientes sépticos determinada pelo
escore APACHE II (r2 = 0,82, P=0,001) e a relação PaO2/FiO2 (r2 =
0,60, P=0,001), teve uma correlação positiva com a resposta quimiotática dos neutrófilos à CCL2.
Conclusão: Os resultados do presente estudo permitem concluir que a
expressão do receptor CCR2 nos neutrófilos está relacionada com uma
maior gravidade, morbidade e mortalidade dos pacientes sépticos.

AO – 032
Estudo proteômico da sepse
Rita Azevedo de Paiva; Cid David; Gilberto Domont
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Rio de Janeiro (RJ),
Brasil
Objetivo: Este estudo teve como objetivo identificar e analisar a expressão diferencial de proteínas no soro de paciente séptico em diferentes
fases de evolução, através de técnicas proteômicas.
Métodos: Amostras de soro de paciente em diferentes fases da sepse
(sepse, sepse grave e choque séptico) foram submetidas à eletroforese
uni-dimensional em fitas com gradiente de pH imobilizado e em seguida a eletroforese bi-dimensional em gel de poliacrilamida a 12,5%. Foram obtidos géis referentes a cada fase, que foram corados, escaneados
e analisados através do programa ImageMasterPlatinum. Os spots expressos diferencialmente nas três fases foram excisados, digeridos com
tripsina e identificados através da espectrometria de massa.
Resultados: Foram identificadas 15 proteínas diferencialmente expressas, sendo estas: amilóide sérico A, apolipoproteína A-1(2 isoformas), proteína zinc finger 222, albumina humana, PRO 2619,
imunoglobulina de cadeia leve kappa região VLJ, imunoglobulina M
monoclonal de aglutinação a frio e 7 Inibidores de protease - alfa-1
antitripsina.
Conclusão: Os resultados demonstram forte participação das vias do
complemento e coagulação, do metabolismo lipídico e da informação
genética na sepse. A grande maioria das proteínas identificadas está

envolvida no sistema imune, predominando as inibidoras de proteases. Através da proteômica seremos capazes de identificar padrão de
expressão protéica típico na sepse propiciando atuação mais precoce
e precisa.

AO – 033
Sepse afeta a respiração mitocondrial em células imunes
circulantes através de redução da atividade da F1F0-ATP
sintase
André M Japiassú; Ana Paula Santiago; Joana C D´Ávila; Antonio
Galina; Hugo Caire Castro-Faria-Neto; Fernando A Bozza; Marcus
F Oliveira
CTI e Laboratório de Investigação em Medicina Intensiva, Instituto
Evandro Chagas, FIOCRUZ; Laboratório de Bioquímica Redox,
Instituto de Bioquímica Médica, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
RJ; Laboratório de Imunofarmacologia, Instituto Oswaldo Cruz,
Fundação Oswaldo Cruz, RJ; Casa de Saúde São José, RJ
Objetivos: A disfunção orgânica induzida pela sepse pode ser resultante de alterações bioenergéticas decorrentes de modificações da função
mitocondrial. Investigamos a função mitocondrial em mononucleares
circulantes (PBMC) de pacientes com choque séptico (CS), com identificação de possível mecanismo responsável.
Métodos: Foram incluídos pacientes com choque séptico de etiologia bacteriana e controles em pós-operatório de grandes cirurgias, nas
primeiras 24 horas de evolução. Foi realizada separação de PBMC de
sangue periférico. Taxas de consumo de oxigênio foram medidas em
oxígrafo (Oroboros Inc., Áustria). Oligomicina (inibidor da F1F0
ATP-sintase) e atractilosídeo (inibidor do trocador de nucleosídeo de
membrana – ANT) foram titulados para se obter menor dose capaz de
inibir 50% da respiração mitocondrial.
Resultados: 20 pacientes com CS e 18 controles (pós-operatórios)
foram incluídos. Observamos que a respiração associada à síntese de
ATP foi significativamente reduzida nas células de pacientes com CS
em relação aos controles (9,89±5,11 vs 4,99±2,88 nmol/min/107 cels,
p<0,05). Curvas de titulação com inibidores da ATP-sintase indicaram
alterações da síntese de ATP (KD 0,60 vs 0,21, p<0,05), mas não em
mecanismo de ANT.
Conclusões: Durante sepse há uma redução no consumo de oxigênio
associado a síntese de ATP em células imunes circulantes devido a alterações na maquinaria de síntese de ATP.

AO – 034
Efeito da drotrecogina alfa ativada na microcirculação
em endotoxemia experimental - observação com a janela
dorsal em hamster: comparação com a ressuscitação
volêmica
Maria Júlia Barbosa da Silva; Eliete Bouskela; Nivaldo Ribeiro
Villela; Ana Olímpia Maia Teixeira dos Santos
Centro Biomédico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)Rio de Janeiro- Brasil
Objetivos: Estudar in vivo os efeitos da proteína C ativada recombinante humana (PCAr) na microcirculação em animais submetidos à
endotoxemia. Desenho do estudo: Experimental, intervencionista,
prospectivo, randomizado e controlado.
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Métodos: Após indução de endotoxemia foi estudada microcirculação
in vivo através de uma câmara colocada no dorso de hamsters. Uma
hora após a injeção de LPS, os animais foram alocados, randomicamente, em 5 grupos diferentes: 1-Controle – nenhuma intervenção;
2-LPS- nenhum tratamento; 3-RV - ressuscitação volêmica (40 ml/kg
de SF) em 1 h; 4-PCAr– aplicação de PCAr na dose de 24 microgramas/kg/h por 5 h; 5-RV/PCAr – aplicação do tratamento combinado.
Os parâmetros microcirculatórios observados antes, 1, 3, 6 e 24 horas
após a injeção de LPS foram: diâmetros arteriolar e venular, densidade
capilar funcional (DCF), adesão e rolamento de leucócitos. A sobrevida
dos animais foi também investigada.
Resultados: O tratamento com PCAr, mas não a ressuscitação volêmica, reduziu a adesão leucócito-endotélio. PCAr e RV melhoraram
a sobrevida dos animais e fizeram recrutamento microcirculatório,
com efeitos aditivos quando combinadas. A PCAr reduziu a adesão de
leucócitos ao endotélio e melhorou a função microcirculatória, com
aumento da densidade capilar funcional, com efeitos de melhora aditivos à ressuscitação volêmica. Houve aumento da sobrevida dos animais
tratados. A PCAr não reduziu o número de leucócitos rolantes nem
alterou os diâmetros arteriolar ou venular após o LPS. Não houve nenhum sangramento observável nos animais tratados.
Conclusão: Os resultados demonstram a importante atuação da PCAr
na ressuscitação microcirculatória de animais sob endotoxemia.

AO – 035
Disfunção cerebral na sepse: avaliação por ressonância
magnética
Fernando A. Bozza; Philippe Garteiser; Marcus F. Oliveira;
Sabrina Doblas; Rebecca Cranford; Debra Saunders; Rheal A.
Towner; Hugo C. Castro Faria Neto
CTI, Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, Fundação Oswaldo
Cruz Rio de Janeiro, RJ, Brazil; Laboratório de Inflamação e Metabolismo,
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e
Bioimagem - INBEB, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, RJ, Brazil; Advanced Magnetic Resonance Center, Oklahoma
Medical Research Foundation Oklahoma City, OK, United States of America;
Laboratório de Bioquímica Redox, Programa de Biologia Molecular e
Biotecnologia, Instituto de Bioquímica Médica, Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brazil; Laboratório de Imunofarmacologia,
Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Objetivos: Disfunção cerebral é freqüentemente observada em pacientes com sepse, como consequencia da resposta inflamatória sistêmica,
bem como de alteração metabólicas e estruturais cerebrais, resultando
em pior desfecho e reduzida qualidade de vida dos sobreviventes. No
entanto, o entendimento dos mecanismos de desenvolvimento da encefalopatia associada à sepse (SAE) e uma melhor caracterização desta
síndrome in vivo são escassos.
Métodos: Nesse estudo usamos técnicas de Ressonância Magnética
(RM) para avaliar a morfologia e metabolismo cerebral em um modelo
murino de sepse (ligadura e punção cecal - CLP). Animais controles e
com sepse foram submetidos a sessões de RM no início do estudo, 6 e
24 horas após a cirurgia.
Resultados: Acúmulo de fluido na base do cérebro foi observado em
imagens em T2 em 6 e 24 horas após o CLP. Além disso, o coeficiente de
difusão aparente da água (ADC) no córtex e hipocampo estavam reduzidos, sugerindo um edema citotóxico no cérebros dos animais sépticos
não-sobrevivêntes. Além disso, a relação N-acetil aspartato / colina estava

reduzida no cérebros dos animais sépticos, indicando dano neuronal.
Conclusão: a avaliação não-invasiva por RM permitiu a identificação
de novos aspectos do dano cerebral na sepse, incluindo edemas citotóxico e vasogênico, bem como a morte neuronal. Estes resultados destacam o potencial aplicações de técnicas de ressonância magnética para
estudos diagnósticos e terapeuticos na sepse.

AO – 036
Associação entre o polimorfismo genético do fator de
necrose tumoral beta (TNF-β) e a susceptibilida
Cíntia Magalhães Carvalho Grion, Francieli Delongui, Maria
Angelica Ehara Watanabe, Helena Kamin
Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Londrina
Objetivo: Investigar a associação entre o polimorfismo Nco1 do gene
do Fator de Necrose Tumoral beta (TNF-β) com a susceptibilidade à
sepse em pacientes brasileiros.
Métodos: Um estudo transversal avaliou 60 pacientes admitidos no
Hospital Universitário de Londrina, PR, entre maio de 2007 a junho
de 2008, com sepse severa ou choque séptico e 148 doadores de sangue
saudáveis do Hemocentro Regional de Londrina. O DNA genômico
foi extraído de células do sangue periférico e um fragmento de 782
pares de bases do gene do TNF-β foi amplificado pela reação em cadeia
da polimerase (PCR). O produto da PCR foi submetido à digestão com
a enzima de restrição Nco1 e analisado pelo método de polimorfismo
do comprimento do fragmento de restrição.
Resultados: Os genótipos TNFB1/B1, TNFB1/B2 e TNFB2/B2 foram
observados em 11,7%, 33,3% e 55,0% dos pacientes, respectivamente.
Os genótipos TNFB1/B1, TNFB1/B2 e TNFB2/B2 foram observados
em 14,2%, 50,7% e 35,1% dos doadores de sangue, respectivamente.
Entre os pacientes, a freqüência dos alelos TNFB1 e TNFB2 foram
0,2833 e 0,7166, respectivamente, e diferiu da observada nos doadores
de sangue (0,3953 e 0,6047, respectivamente, p=0,0282). A frequencia
do alelo TNFB2 foi maior entre os pacientes com sepse [odds ratio=
1,65 (IC 95%: 1,02-2,69), p=0,0315].
Conclusões: Os resultados mostram que o alelo TNFB2 está associado
com susceptibilidade à sepse nestes pacientes e sugerem que a sua identificação nos pacientes com risco de sepse poderá indicar terapias profiláticas que levem em consideração este fator genético do indivíduo.

AO – 037
Estudo descritivo sobre as alterações da
microalbuminúria na sepse
Cíntia M. C. Grion; Lucienne T. Q. Cardoso; Lais M. Carvalho;
Luis Fernando Queiroz; Juliana A. M. Altafin; Thábata Yaedu
Okamoto; Kawana Megumi Uehara; Jair Aparecido de Oliveira
Universidade Estadual de Londrina, Paraná, Brasil
Objetivos: Descrever as alterações da microalbuminúria em pacientes com
sepse grave e choque séptico, durante o curso clínico do seu tratamento.
Métodos: Estudo observacional prospectivo realizado no Hospital
Universitário de Londrina no período de outubro de 2007 a fevereiro
de 2008. Foram incluídos pacientes com quadro de sepse internados na
unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital universitário de Londrina e coletados dados clinicos e amostra de urina para mensuração
de microalbuminúria na data do diagnóstico de sepse. Os pacientes
foram acompanhados até o desfecho hospitalar. A análise estatística foi
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realizada no programa Epi Info, versão 3.3.2.
Resultados: Foram avaliados 46 pacientes durante o período de estudo.
A sepse era de foco pulmonar em 56,5% dos casos, seguido pelos focos
abdominal (26,1%), urinário (13%) e pele (4,3%). O APACHE II era
23 +/- 8 e o escore SOFA 8,4 +/- 4 no diagnóstico da sepse. Trinta e
dois (69,6%) pacientes morreram, o valor mediano de microalbuminúria foi 11 mg/L e variou de 4 a 250 mg/L. Os níveis de microalbuminúria foram maiores entre os não sobreviventes (53,7 mg/L) comparados
aos sobreviventes (18,5 mg/L) (p=0,02). O tempo mediano de permanência hospitalar foi 14 dias, variando de 1 a 118 dias.
Conclusões: Foram observados níveis elevados de microalbuminúria
nos pacientes com sepse grave e choque séptico. A microalbuminúria
foi maior nos não sobreviventes, sugerindo ser um fator preditor de
mortalidade.

AO – 038
Níveis séricos elevados de interleucina-6 na fase precoce
da sepse grave se correlacionam com maior mortalidade
Adriana Carta Longo, Maria Gabriela de Lucca Oliveira, Suzana
M. Lobo
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
Objetivo: O papel da Interleucina-6 (IL-6) durante a inflamação é um
paradigma de ambigüidade, já que possui tanto propriedades antiinflamatórias quanto pró-inflamatórias. Nosso objetivo foi avaliar os níveis
séricos de IL-6 de pacientes na fase precoce da sepse grave e choque séptico e correlacioná-los com a evolução de falências orgânicas e morte.
Método: Pacientes adultos com evidência clínica de infecção, na presença de dois ou mais sinais de SIRS e com disfunção orgânica com
tempo de evolução inferior a 48 h foram incluídos. A determinação
quantitativa da IL-6 foi feita pela técnica de enzimoimunoensaio
(Quantikine® HS – High Sensitivity ELISAs). Dosagens séricas de IL-6
foram avaliadas em 33 pacientes e correlacionadas com a evolução e
mortalidade nos grupos com níveis séricos de IL-6 ≤ 1000 pg/ml e IL-6
> 1000 pg/ml.
Resultados: Pacientes com níveis superiores a 1000 pg/mL tiveram
valores médios de SOFA escore superiores dos que os pacientes com
níveis inferiores a 1000 pg/mL (NS). A taxa de mortalidade foi 31%
no grupo com nível de IL-6 de até 1000 pg/ml na admissão e de 69%
no grupo com níveis superiores a 1000 pg/ml (RR 2,31; IC 95% 1,08
– 4,94; p=0,038).
Conclusão: Esses dados sugerem que na fase precoce da sepse grave e
choque séptico níveis séricos elevados de IL-6 podem auxiliar na identificação de pacientes de maior risco de morte.

AO – 039
Higiene oral com digluconato de clorexidina 0,12%
na prevenção de pneumonia associada à ventilação
pulmonar mecânica em crianças: ensaio clínico,
controlado, randômico e duplo cego
Denise Miyuki Kusahara; Maria Angélica Sorgini Peterlini;
Mavilde da Luz Gonçalves Pedreira
Departamento de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP – Brasil
Objetivo: Verificar a influência da higiene oral com digluconato de

clorexidina 0,12% no desenvolvimento de pneumonia associada à ventilação pulmonar mecânica (PAV) em crianças.
Método: Estudo rândomico, controlado e duplo cego realizado em
hospital universitário da cidade de São Paulo, após aprovação do comitê de ética da instituição. A amostra foi composta por 96 crianças
distribuídas aleatoriamente no grupo experimento (GE), cuja intervenção correspondeu à associação de técnica de higiene oral mecânica
e farmacológica e no grupo controle (GC) onde foram submetidas à
intervenção mecânica. Análises microbiológicas seriadas de secreção
orofaríngea e traqueal protegida foram realizadas. Investigaram-se variáveis de caracterização, terapia e cuidados intensivos empregados. Para
a análise aplicaram-se os testes t, Qui-quadrado de Person e Exato de
Fisher com nível de significância de 0,05.
Resultados: O GE foi composto por 46 (47,9%) crianças e o GC por
50 (52,1%), das quais 30,0% no GC e 34,8% no GE desenvolveram
PAV (p=0,6166). Quanto à colonização traqueal, 07 (14,0%) crianças no GC e 06 (13,1%) no GE apresentavam patógenos (p=0,8912).
Destacaram-se as espécies de Klebsiella pneumoniae, Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. Houve predominância de crianças do sexo masculino (GC64,0%; GE60,9%;
p=0,7516), pré-escolares (GC34,5m; GE12,0m; p=0,0233); desnutridas (GC46,0%; GE56,5%; p=0,3029), admitidas para atendimento
clínico (GC58,0%; GE50,0%; p=0,4319) e emergencial (GC62,0%;
GE50,0%; p=0,2364). Houve períodos prolongados de ventilação
mecânica (GC185,0h±130,0h; GE227,6h±255,8h; p=0,1571); internação hospitalar (GC30,3d±6,0d; GE41,1d±62,7d; p=0,1433) e na
UCIP (GC10,8d±8,3d; GE15,8d±23,6d; p=0,0887), sem interferência da intervenção na mortalidade (GC28,0%; GE21,7%; p=0,4791).
Conclusão: A higiene oral com clorexidina não influenciou a ocorrência de PAV em uma amostra de crianças. Agradecimentos: FAPESP por
fomento à pesquisa, nº04/13361-2.

AO – 040
Repercussão da sepse grave sobre a mortalidade após a
alta hospitalar
Janaína Feijó;Keitiane Michele Kaefer;Glauce Lippi de Oliveira;
Rodrigo Soares da Silva; Isabelle de Carvalho; Letielly Bozetti
Dávila; Milton Caldeira Filho;Glauco Adrieno Westphal
Hospital Municipal São José e Centro Hospitalar Unimed Joinville – SC
Objetivo: Determinar a repercussão da sepse grave sobre a mortalidade
após a alta hospitalar.
Métodos: Estudo de coorte realizado no Hospital Municipal São José
e no Centro Hospitalar Unimed de Joinville/SC, envolvendo pacientes que tiveram diagnóstico de sepse grave/choque séptico no período
de 2005 a 2007 e receberam alta hospitalar. Pacientes e/ou familiares
foram contatados via telefônica em junho de 2009. Determinou-se a
mortalidade em 6 meses, 1 ano e mais de 1 ano após a alta.
Resultados: Foram identificados 217 pacientes com sepse grave/choque séptico, dos quais 112 (51%) sobreviveram à internação. Sessenta e
três (56%) dos sobreviventes foram contatados. Destes, houve 20 óbitos (31%) após a alta, sendo a maior parte (n=10; 50%) nos primeiros
6 meses, 4 (20%) no semestre seguinte e 6 (30%) após um ano. O
número de óbitos no primeiro ano foi significativamente maior que no
período subseqüente (p<0,05).
Conclusão: Além da alta letalidade intra-hospitalar, observa-se que a
sepse grave/choque séptico se associa com maior risco de morte durante
o primeiro ano após a alta hospitalar.
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Apresentação pôster
PO – 256
Avaliação da disfunção orgânica em relação ao sitio de
foco infeccioso em pacientes com sepse
Murillo Santucci Cesar de Assunção; Fernando Colombari; Eliezer
Silva; Nathalia Tereran; Otelo Rigato; Carla Silva4; Reinaldo
Salomao;Flavia Ribeiro Machado
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil; Universidade
Federal de São Paulo,São Paulo, SP, Brasil; Hospital Sírio Libanês,São
Paulo, SP, Brasil; Instituto Latino Americano de Sepse
Objetivos: Identificar a relação entre sítio de infecção e presença de
disfunções orgânicas específicas em pacientes com sepse grave ou choque séptico.
Métodos: Estudo multicêntrico, prospectivo, incluindo pacientes com
com diagnóstico de sepse, sepse grave e choque séptico admitidos em três
unidades de terapia intensiva. Todos os dados demográficos, características da sepse e a evolução clinica foram coletados e analisados através do
SPSS16.0. Resultados foram considerados significativos se p<0,05.
Resultados: Foram coletados dados de 486 pacientes com sepse, sepse grave e choque séptico, 45(9,3%), 117(24,1%) e 261(53,7%), respectivamente. Duzentos e cinqüenta e quatro eram do sexo masculino
(59,2%), com idade média de 62,5±19,2 anos, APACHE II médio de
19±7,8, SOFA médio de 7,4±3,8. Ao realizar o teste de Qui-quadrado
de Pearson relacionando os respectivos sítios de infecção e a presença
de disfunção respiratória (p>0,1), cardiovascular (p>0,1), renal (p>0,1),
hepática (p>0,1), metabólica (p>0,1), não se encontraram diferenças
significativas..
Conclusão: Não há diferença significativa na prevalência de disfunções orgânicas específicas em relação ao sítio infeccioso no momento
da apresentação de sepse. Isto provavelmente se deve ao acometimento inflamatório sistêmico, o que leva ao comprometimento de varios
órgãos, sem necessariamente comprometer um sistema específico de
acordo com o sítio infeccioso.

PO – 257
Resultados de estratégias utilizadas na prevenção do
indíce de pneumonia associada a ventilação mecânica
Maria Valeria Alves da Paz; Flavia Aparecida de Moraes França;
Regiane Leandro da Costa; Simone Ayumi Nishikawa; Karoline
Herbest Rodrigues; Thiago da Silva Mendes; Jose Eduardo G
Vasconcelos; Wilson Nogueira
Hospital das Clinicas Luzia de Pinho Melo, HCLPM, Mogi das Cruzes
Sao Paulo, Brasil
Objetivos: Verificar se as estratégias utilizadas de prevenção para Pneumonia Associada a Ventilação (PAV) diminuiu a densidade de incidência de infecção do trato respiratório na Unidade de Terapia Intensiva
Adulto (UTI).
Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, observacional e comparativo, realizado nos períodos de janeiro a maio/2008 e janeiro a
maio/2009, onde foi implantado estratégias para prevenção de PAV,
através de uma ficha de coleta de dados, onde os principais itens são:
cabeceira elevada de 30º a 45º, despertar diário da sedação, pressão do
cuff, uso de sonda oroenteral, sendo os dados preenchidos pela equipe
de enfermagem e fisioterapia em três períodos manhã, tarde e noite

diariamente. A medida foi feita através da simples observância e conferencia dos itens contidos na ficha.
Resultados: Foi observado que nos períodos de janeiro a maio de 2008,
a densidade de infecção do trato respiratório relacionado a ventilação
foi de 32,32 e no período de janeiro a maio de 2009 a densidade foi
de 15,42.
Conclusão: Existe uma preocupação em particular para se prevenir a
PAV, pois prolonga o tempo de ventilação mecânica, o tempo de permanência na UTI, e o tempo de internação no hospital. Por isso a
importância de utilizar estratégias multidisciplinares para a prevenção
e redução de PAV, onde podemos comparar que a adesão do protocolo
instituído reduziu significantemente a densidade de incidência de PAV.
As razões do sucesso são provavelmente decorrentes de uma abordagem
multiprofissional para a aplicação consistente dos cuidados.

PO – 258
Epidemiologia da sepse no centro de tratamento
intensivo de um hospital universitário no sul do Brasil
Léa Fialkow, Maurício Farenzena, Mary Clarisse Bozzetti
Serviço de Medicina Intensiva, Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(HCPA), Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Objetivos: Descrever características, mortalidade e fatores de risco para
óbito hospitalar em pacientes com Sepse que necessitaram de ventilação mecânica (VM) em um centro de tratamento intensivo (CTI) do
sul do Brasil.
Métodos: Foram incluídos pacientes com Sepse (n=630) arrolados
numa coorte prévia de 1.115 pacientes do CTI do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre, que necessitaram VM por mais de 24h entre março/2004 a abril/2007. Regressão logística múltipla foi utilizada para
identificar fatores associados à mortalidade hospitalar.
Resultados: Sepse foi diagnosticada em 56,5% dos pacientes. Em relação à VM, em 74% a Sepse foi causa e em 26% ocorreu no seu curso.
A mortalidade hospitalar foi 62%. A mortalidade em pacientes com
Sepse como causa de VM (60%) e naqueles com Sepse desenvolvida
durante a VM (66%) não foi diferente (p=0,22). A idade média (±DP)
foi 53(±18) anos, 69% eram clínicos e o APACHE II médio, 24(±8).
Não houve diferença entre a mortalidade hospitalar em pacientes com
Sepse Grave (55%) e Choque Séptico (62%) (p=0,19). Fatores independentemente associados à mortalidade foram: idade (p=0,01), APACHE II (p=0,007), SARA (p=0,004), presença de disfunções orgânicas
além da respiratória (p<0,001), duração da VM (p<0,001) e uso de
vasopressores (p=0,04).
Conclusões: A elevada mortalidade destes pacientes salienta a importância de seu melhor entendimento, visando otimizar estratégias terapêuticas.

PO – 259
Dosagens seriadas de proteína C-reativa como marcador
de evolução na pneumonia nosocomial
Marcelo Spegiorin Moreno; Suzana M. A. Lobo
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, São José do
Rio Preto, SP, Brasil
Objetivo: Explorar o valor prognóstico da dosagem seriada da PCR
em pacientes com pneumonia nosocomial (PN).
Métodos: Estudo prospectivo, observacional, conduzido em UTI
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geral de um hospital terciário, de dezembro de 2006 a dezembro
de 2007. Pacientes com PN, incluindo pacientes não ventilados e
pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica foram
incluídos. Dosagens diárias da PCR e da Taxa da PCR (relação da
dosagem de PCR com relação ao dia 0) eram realizadas do dia da
prescrição do antibiótico (D0) até o décimo dia. Pacientes foram
classificados de acordo com as Taxas de PCR em 2 grupos: “boa”
resposta (Taxa da PCR < 0,6 no D10) e “má” resposta (não-resposta
ou resposta bifásica -Taxa da PCR > 0,6 no D10).
Resultados: Cento e cinqüenta e cinco pacientes com PN foram
avaliados e 64 foram incluídos. O grupo “má” resposta (n= 41) teve
uma mortalidade atribuída de 34,1% em comparação a 4,3% no
grupo “boa” resposta (n= 23) (RR = 7,93 CI 95% 0,082 - 0,514, p=
0,01). Diferenças significantes entre os dois grupos foram encontradas a partir do Dia 4 (p= 0,02). A adequacidade da antibioticoterapia foi menor no grupo “má” resposta em comparação ao grupo
“boa” resposta, 17,3% vs 70% (p= 0,01), respectivamente.
Conclusão: A dosagem diária de PCR em pacientes com pneumonia nosocomial pode ser útil em identificar no quarto dia pacientes
com pior evolução.

PO – 260
Padronização de modelo murino de sepse usando
parâmetros clínicos
Rodrigo T Amancio; Renata C Carnevale; André M Japiassú;.
Isabela P Teixeira; Rachel N Gomes; Fernando A Bozza;
Patrícia T Bozza; Hugo C Castro-Faria-Neto
Laboratório de Imunofarmacologia, Instituto Oswaldo Cruz FIOCRUZ; Laboratório de Investigação em Medicina Intensiva,
IPEC-FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Objetivo: Padronizar modelo experimental de sepse em camundongos com fácil reprodutibilidade e correlação clínica.
Métodos: Usou-se camundongos Swiss machos com 25-30 g. Coletou-se fezes do intestino de animais sadios, com centrifugação e
separação de sobrenadante. Cada animal recebeu injeção intraperitoneal (IP) de 0,5 ml por cavidade (grupo F). Animais controles
receberam injeção IP salina (0,5 ml – grupo C). Fez-se dose subcutânea de imipenem (10 mg/Kg) com 0,2 ml de salina. Analisou-se
pressão arterial, citometria, IL-1β, IL-6, MIP1–α, lactato e bioquímica após 6 e 24 horas e mortalidade até 7 dias. Dados numéricos
estão expressos em média.
Resultados: O grupo F apresentou mortalidade de 40-60%. O
grupo F apresentou aumento de leucócitos (19700 vs 5400/mm3,
p<0,05) e neutrófilos (12700 vs 1370/mm3, p<0,01) após 24 horas no peritônio e diminuição dos leucócitos no sangue em 6 h
(2770 vs 9180/mm3, p<0,05) e 24 horas (6010 vs 10050/mm3,
p<0,05) em relação ao grupo C. IL-1β esteve elevada no peritônio
após 6h, enquanto IL-6 e MIP1-alfa se mostraram elevadas no
sangue e peritônio. Lactato sérico permaneceu elevado após 6 h
e 24 h (4,8 vs 3,6 mmol/l, p<0,05). Ocorreu hipotensão precoce – 6 h (49,3 vs 101,2 mmHg, p<0,05). Ocorreram alterações
bioquímicas como elevação de TGO e TGP (1041,6 vs 114,5 U/l
e 265,0 vs 35,0 U/l, p<0,05) e creatinina sérica (0,78 vs 0,32 mg/
dl, p<0,05) após 24 h.
Conclusão: Injeção murina IP de fezes mimetiza alterações clínicas/
laboratoriais observadas em pacientes sépticos, e é opção para estudos de fisiopatologia e terapêutica da síndrome.

PO – 261
Linfopenia como marcador diagnóstico de sepse grave (SG)
Janaína Feijó; Louise Trindade; Michele Salfer; Dimitri
Possamai; Anderson R Roman Gonçalves; Milton Caldeira Filho;
Glauco A. Westphal
Hospital Municipal São José, Centro Hospitalar Unimed e
Universidade da Região de Joinville, SC
Objetivo: Testar os valores da leucometria diferencial como elemento
auxiliar na distinção entre SIRS e sepse grave.
Método: Estudo retrospectivo em que se avaliou a leucometria de
quatro grupos de indivíduos: 1. Hemocultura positiva (HP); 2. Sepse
grave (SG); e 3. SIRS (pós-operatório imediato ou politraumatismo).
A partir da construção de curvas ROC determinou-se a sensibilidade e especificidade de cada componente do leucograma em predizer
sepse grave. Os grupos foram comparados entre si a partir do teste t
de Student. Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente
significativos.
Resultados: Foi avaliado o total de 183 leucogramas (HP = 81, SG =
68 e SIRS = 34). Não houve diferença quanto à idade e ao sexo entre
os grupos. A comparação da leucometria diferencial entre os grupos
HP e SG foi semelhante, exceto nos monócitos (p<0,05). Os grupos
HP e SG tiveram número significativamente menor de linfócitos que
o grupo SIRS (HP: 971±1123 céls/mm3; SG: 959±796 céls/mm3 e
SIRS: 1714±770 céls/mm3; p<0,01), ao contrário dos demais componentes da leucometria. A contagem de linfócitos menor que 1100
céls/mm3 foi capaz de discriminar HP de SIRS (sens: 78%; esp: 88%;
ASC ROC: 0,83±004; 95% IC: 0,5 to 0,89) e SG de SIRS (sens:
68%; esp: 88%; ASC ROC: 0,79±005; 95% IC: 0,7 to 0,87). A capacidade discriminatória entre SIRS e infecção pelos demais elementos
da leucometria foi irrelevante.
Conclusão: O presente estudo demonstrou que a linfopenia (<1100
céls/mm3) pode ser um marcador auxiliar na diferenciação entre sepse grave e SIRS.

PO – 262
Infecção de corrente sanguínea causada por acinetobacter
multirresistente em unidade de transplante hepático
Ivana Schmidtbauer; Patricia Rodrigues Bonazzi; Fernanda
Maria Queiroz Silva; Edson Abdala; Bruno Toldo; Vincenzo
Pugliese; Maurício Barros; Carlos Eduardo Pompilio
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Objetivo: Descrever um surto de infecção de corrente sanguínea
(ICS) causado pelo Complexo Acinetobacter calcoaceticus-baumannii
resistente a carbapenêmicos (CABRC) numa Unidade de Transplante
Hepático (UTH) e identificar possíveis fatores de risco associados.
Métodos: Foram coletados retrospectivamente, dados clínicos e microbiológicos do prontuário dos pacientes transplantados admitidos
na UTH do HCFMUSP no período de 01/12/08 a 28/02/09.
Resultados: Foram analisados 33 transplantes de fígado em 31 pacientes. Neste período ocorreram 10 casos de choque séptico (CS),
sendo 5 ICS por CABRC, todos no mês de fevereiro, caracterizando
o surto. Nestes pacientes a idade média foi de 53 anos e o MELD
médio de 25, excetuando um dos casos que foi priorizado por insuficiência hepática aguda. No pré-transplante, 4 estavam internados, 2
em IRA dialítica e 3 com uso prévio de antibióticos no mês anterior
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ao transplante. Todos os doadores apresentavam infecção com tempo
médio de uso de antibiótico de 2 dias, idade média de 56,5 anos e
sódio sérico médio de 165,8 mEq/L. O tempo médio de isquemia fria
foi de 481 minutos. No pós-operatório, todos necessitaram procedimentos dialíticos, 4 receberam Amphocyl® e houve 1 re-transplante.
Conclusão: O CBRC emerge como causa de surtos em paciente criticamente doentes e imunossuprimidos representando segundo a literatura 7,6% das infecções bacterianas nos transplantados de fígado.
Em nossa UTI o surto de infecção de ICS por CBRC foi responsável
por 50% dos CS neste período com uma taxa de mortalidade 80%
nos pacientes infectados demonstrando a gravidade e alta virulência
deste agente.

PO – 263
Infecção relacionada ao cateter de derivação ventricular
externa (dados preliminares)
Sergio Kiffer Macedo; Carlos Maurício Primo Siqueira; Savio
Boechat Primo Siqueira; Yanes Bello; André Campeão Silva;
Laila Almeida; Emilia Guimarães
Hospital São José do Avai, Itaperuna-RJ, Brasil
Objetivos: Avaliar a relação do tempo da instalação do cateter de
Derivação Ventricular Externa (DVE) até o crescimento de germe em
cultura e o agente infeccioso mais prevalente.
Métodos: Durante um período de seis meses, os pacientes que receberam DVE, foram estudados prospectivamente. A cada três dias
foram obtidos amostras de líquor e analisados a contagem de células,
glicose e proteínas. Culturas do líquor e antibiograma foram avaliadas
3x/semana. Não foram incluídas as culturas que persistiram com o
mesmo resultado (agente) sendo considerado apenas o surgimento de
novo agente até a negativação da cultura com a resolução clínica.
Resultados: Foram incluídos 22 pacientes que receberam um total de
33 cateteres de DVE. A mortalidade dos pacientes ficou em 27,27%
(6 óbitos). Os cateteres infectados foram comprovados em cultura,
em média, no 7,8 º dia após a instalação. Já os cateteres retirados com
cultura negativa ou sem crescimento de um novo agente, ficaram em
média 7,9 dias no sistema nervoso central dos pacientes. Foram registrados 10 culturas bacteriológica positiva do líquor(30,3%). Os germes mais prevalentes foram Pseudomonas aeruginosa em 04 culturas
(40%); Acinetobacter baumanii em 03 culturas (30%); Estafilococos
coagulase-negativa, Serratia rubidaea e Stenotrophomonas maltophilia 01 cultura cada.
Conclusões: Trabalhos recentes mostram a substituição de agentes
gram positivos pelos gram negativos nas infecções relacionadas ao uso
de DVE. Nos mostramos a prevalência de Pseudomonas aeruginosa e
Acinetobacter baumanii nas infecções relacionadas ao uso de cateter
de DVE, sendo também os agentes mais prevalentes da UTI.

PO – 264
Aderência a medidas de prevenção da pneumonia
associada a ventilação (PAV)
Louise Oliveira; Amanda Kramer; Michelin Dadan; Caroline
Brilinger; Adriana Albanus; Carolina Tauchmann; Rafael Arthur
Baldessin; Janaina Feijó Glauco Westphal
Hospital Municipal São José e Centro Hospitalar Unimed, Joinville SC
Objetivo: Comparar a aderência às medidas profiláticas da PAV após

a adoção de protocolo assistencial gerenciado pela fisioterapia.
Método: Estudo antes e depois em que se avaliou as seguintes medidas profiláticas: Elevação da cabeceira entre 35 e 45°, presença de
cateter oroenteral, comprovação radiológica da posição da cateter enteral, higiene oral, pressão do cuff do tubo endotraqueal entre 20 e 30
mmHg, risco de extubação acidental, verificação diária da possibilidade de desmame da ventilação, necessidade de aspiração orotraqueal,
interrupção diária da sedação, profilaxia de úlcera gástrica, glicemia
< 150 mg/ dl.
Resultados: Realizadas no HMSJ (41 aferições, antes e 86 depois) e
no CHU (102 antes e 122 depois. Em todos os itens houve aumento
da aderência. No HMSJ houve aumento significativo na aderência
nos seguintes itens avaliados: pressão do cuff entre 20 e 30 mmHg
(26% vs 63%; p<0,05) e interrupção diária da sedação (28% vs 65%;
p<0,05). No CHU as medidas avaliadas tiveram sua aderência aumentada, porém sem diferença significativa.
Conclusão: A adoção do protocolo assistencial gerenciado pela fisioterapia aumenta a aderência às medidas profiláticas.

PO – 265
Perfil epidemiológico da pneumonia associada à
ventilação mecânica em um hospital universitário
Suely Mariko Ogasawara; Reywerson Lopes Ozório Cavalheiro;
Erica Fernanda Osaku; Marcelo Jum Imai; Claudia Rejane Lima
de Macedo Costa; Kelly Cristina Yano; Rafael Castanho Silva;
Zildamara Bezerra Lima
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Cascavel Pr Brasil Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP
Objetivos: Analisar o perfil epidemiológico de pacientes diagnosticados com pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um Hospital Universitário.
Método: Este estudo é de caráter retrospectivo e epidemiológico, nesta pesquisa foram utilizados dados fornecidos pela Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH/HUOP), no período de Janeiro a Dezembro de 2008. O diagnóstico foi confirmado através dos
critérios da National Nosocomial Infection Surveillance (NNISS).
Sendo observado o agente etiológico, a idade dos pacientes, o diagnóstico de admissão na UTI, tempo de ventilação mecânica e data de
diagnóstico da PAV.
Resultados: Foram analisados 89 prontuários, dentre estes 20 foram excluídos por falta de dados. No total de 69 pacientes, obtevese uma média de idade de 41 19, com tempo médio de ventilação
mecânica 15 8 dias, com média de 6 3 dias para o diagnóstico da
PAV. Foi constatado dentre os principais diagnósticos de admissão na
UTI o traumatismo crânio-encefálico 43% dos pacientes e acidente
vascular encefálico 23%. Para diagnóstico de PAV foi utilizado somente o critério clínico em 26% dos pacientes, e nos outros 74% o
diagnóstico laboratorial foi somado ao clinico. Esse é feito através de
cultura quantitativa de aspirado traqueal; os agentes etiológicos mais
encontrados foram: Acinetobacter Baumanni (18%), Sthaphylococos
aureus (13%), P Aeruginosa (8%).
Conclusão: O critério de NNISS foi utilizado neste estudo para o
diagnóstico de PAV, através do achado clínico e laboratorial (aspirado de secreção quantitativa). Nesses casos os principais agentes
etiológicos foram Acinetobacter Baumanni, Sthaphylococos aureus,
P Aeruginosa.
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PO – 266
Idade avançada e choque são preditores de morte por
pneumonia grave adquirida na comunidade
Renata de Souza Ferreira, Fabiana Ferreira Barbosa Brandão,
Maria Gabriela de Lucca, Suzana Margareth Lobo
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
Objetivo: Avaliar preditores precoces do risco de morte em pacientes admitidos na UTI por Pneumonia Adquirida na Comunidade
(PAC) grave.
Método: Análise retrospectiva de estudo de coorte prospectivo. PAC
grave foi considerada na presença da necessidade de ventilação mecânica e/ou uso de droga vasoativa na admissão ou de dois critérios de risco
menores nas últimas 24 horas (PaO2/FiO2 <250, uréia > 41.9 mg/dl,
pneumonia multilobar, confusão mental de inicio recente, plaquetopenia, leucopenia, ou hipotermia. Para estimar os fatores significativos
para probabilidade de morte a análise de regressão logística foi realizada
com as variáveis idade, uso de drogas vasoativas (DVA), lactato sérico,
bilirrubinas, PaO2/FiO2 e creatinina sérica.
Resultados: Foram incluídos 62 pacientes (43 do sexo masculino e 19
do sexo feminino). Idade média 58.4 ± 18.3. Na análise de regressão
logística a idade > 63 anos (RR 4,20 IC 95% 1,12-15,8, p=0, 034) e
a necessidade de DVA (RR 3,93 IC95% 1,06-14,5, p=0, 040) foram
preditores independentes de óbito.
Conclusão: Idade superior a 63 anos e presença de choque com necessidade de drogas vasopressoras na admissão são preditores independentes de morte por PAC grave e aumentam em cerca de quatro vezes
o risco de morte.

PO – 267
A comparative study between conventional and antiseptic
impregnated central venous catheters
Sergio Kiffer Macedo; José Luiz Fernandes Molina Filho;
Gabriella Castro de Lima; Lara Bonani de Almeida Brito
Hospital São José do Avaí, Itaperuna - RJ, Brazil
Objective: To compare the duration of standard central venous catheters (CVC) to those antiseptic impregnated: silver sulfadiazine and
chlorhexidine.
Methods: Prospective study, randomized, alternate, non-blind. Central
venous access was taken, alternating the type of CVC used in each
patient. Were recorded of each patient: sex, age, APACHE II, Glasgow
coma score, site of the puncture, reason for withdraw of the catheter
and the type of catheter used. The groups were divided: Group I (41
patients, 54 punctures) used the standard CVC, and the group II (38
patients, 54 punctures): used impregnated CVC.
Results: Were included 62 patients (48,38% female). Studied 108 periods of catheterization, of which 54 were standard CVC’s and 54 were
impregnated. Added all periods of catheterization of each group, group I
have an amount of 578 days and 762 days for group II. The total duration of the group II was 31,84% higher than group I. Regarding the reason for the withdraw of CVC, predominated the suspected infection in
77,8% of the time in standard, and 49,1% of the time in impregnated.
Conclusion: The length of stay with the use of impregnated CVC was
higher (15, 43 days) than the standard CVC (10,86 days). In view of
the clinical benefits already mentioned, the benefit reach by the use
of antiseptic impregnated catheters compensated the initial expensive
cost of 40%.

PO – 268
MEDS score: preditor de sepse na emergência da UNIFESP
Gabriel Trova Cuba; Eliane Reiko Alves; Noam Falbel Pondé;
Eduardo Rodrigues Martins Lima; Aécio Flavio Teixeira de Góis
Universidade Federal de São Paulo Unifesp, São Paulo, estado de São
Paulo, Brasil
Objetivo: O Mortality in Emergency Department Sepsis (MEDS) score é um ótimo preditor de mortalidade em pacientes com diagnóstico
de sepse no momento da admissão na Unidade de Emergência, entretanto este score nunca foi utilizado no Brasil, optamos por utilizá lo na
emergência da UNIFESP
Métodos: estudo prospectivo conduzido no Pronto Socorro do Hospital
São Paulo da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), no período
de junho a dezembro de 2008. Os critérios de inclusão foram: a) pacientes adultos internados pelo Pronto Socorro; b) apresentar critérios para
SIRS na admissão e presença de foco infeccioso confirmado; c) tempo
de admissão inferior a 24 horas. Os parâmetros que pontuam no MEDS
Score são: presença de doença terminal, taquipnéia ou hipóxia, choque
séptico, plaquetas < 150 mil, bastões > 5%, idade > 65 anos, pneumonia,
institucionalização e alteração do nível de consciência.
Resultados: foram selecionados 172 pacientes entre 18 e 96 anos, com
mortalidade total de 30,81%. Como proposto por Shapiro, o MEDS
Score é estratificado em cinco categorias: muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto para mortalidade em 28 dias. A mortalidade observada por grupo foi de 3% (Intervalo de Confiança de 95%, 0-8%),
16% (IC 95%, 7-25%), 39% (IC 95%, 23-56%), 53% (IC 95%, 3571%) e 93% (IC 95%, 82-100%), respectivamente. O MEDS Score
apresentou área sobre a curva de 0,832 (IC 95% 0,769 – 0,895).
Conclusão: MEDS Score é um bom preditor de mortalidade em 28
dias que apresentavam diagnóstico de sepse na admissão na Unidade de
Emergência da UNIFESP

PO – 269
Utilização de medidas não-farmacológicas na prevenção
de pneumonia em pacientes mecanicamente ventilados:
o impacto sobre a incidência de infecção
Joseane Mosmann Kirsch; Adilson Adair Böes; Mara Ambrosina
de Oliveira Vargas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS – São Leopoldo – e
Universidade Corporativa Hospital Mãe de Deus – Porto Alegre/RS – Brasil
Objetivo: Verificar a prevalência e a incidência de pneumonia associada
à ventilação mecânica (PAV) após a implementação do protocolo de
adesão às medidas não-farmacológicas.
Método: estudo quantitativo transversal. Os dados foram coletados em um
hospital da região metropolitana de Porto Alegre – RS dos relatórios de taxas
de infecções hospitalares, junto ao SCIH, dos meses de janeiro a dezembro de
2008. Foram analisadas a prevalência e a incidência de PAV pré e pós protocolo de medidas profiláticas, baseadas na tese de Débora Feijó Vieira.
Resultados: Dos 138 registros de pacientes avaliados, 28,26% (39 pacientes) evoluíram para PAV. Pela análise constata-se que os índices de
infecção pós protocolo da PAV reduziram devido às medidas profiláticas implantadas, isto ocorre devido à conscientização e a adesão às
medidas. Fatores não-modificáveis como idade e co-morbudades evidenciaram uma relação com novos casos de penumonia.
Conclusão: asseverado a importância dos cuidados de enfermagem na
redução dos índices de PAV.
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PO – 270
As competências do enfermeiro frente a identificação
do paciente séptico
Renata Andréa Pietro Pereira Viana; Maria Aparecida Oliveira
Batista; Alex David Pietro Pereira;Sueli Dias Araujo;Miguel
Costa Ribeiro Neto;Ederlon Alves de Carvalho Rezende
Hospital do Servidor Público Estadual, HSPE, São Paulo, SP, Brasil
Objetivo: A sepse grave (SG) é hoje a principal causa de óbito em
UTI’s não coronarianas ao redor do mundo. Os pacientes sob esta
condição devem ser identificados precocemente, a fim de receberem
adequada terapia, sendo fundamental o papel do enfermeiro neste
processo.
Método: Estudo prospectivo, realizado no periodo de julho a dezembro de 2008, onde diariamente, o enfermeiro avaliava criteriosamente todos os pacientes admitidos na unidade, assim como
os exames laboratoriais. Neste estudo, foram incluídos apenas os
pacientes admitidos com menos de 24 horas do início da primeira
disfunção orgânica (DO).
Resultados: Quanto aos critérios de gravidade da doença, APACHE
II e SOFA médios na inclusão foram 21.1±5.3 e 7.7±3.2, respectivamente. Infecção pulmonar 39/97(40.2%) e abdominal 31/97(31.9%)
foram as mais frequentes. As principais DO iniciais associadas ao
quadro de SG foram respiratória 54/97(55.6%) e cardiovascular
20/97(20.6%).
Conclusão: O diagnóstico de Sepse Grave é simples e quando o enfermeiro, detem o dominio e conhecimento cientifico sobre tal patologia, torna-se fácil detectar as primeiras disfunções e indicações
da doença. A participação direta do enfermeiro nesta identificação
o torna cada vez mais uma peça fundamental para o diagnostico e
tratamento precoce.

PO – 271
Estudo comparativo entre aspirado traqueal e lavado
broncoalveolar em pacientes com pneumonia associada
à ventilação mecânica - análise de 50 casos
Viviane Cordeiro Veiga; Salomón Soriano Ordinola Rojas; Júlio
César de Carvalho; Luis Enrique Campodonico Amaya; Ligia
Maria Coscrato Junqueira; Maria Rita Elmor de Araújo; João
Belingieri; Edwal Campos Rodrigues
Unidades de Terapia Intensiva Neurológica - Real e Benemérita
Associação Portuguesa de Beneficência (Unidade São Joaquim), São
Paulo, São Paulo, Brasil
Objetivo: O objetivo deste estudo foi comparar os resultados obtidos nas culturas do aspirado traqueal e do lavado broncoalveolar
nos pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica
(PAV).
Métodos: No período de cinco meses, foram realizadas coleta do aspirado traqueal e lavado broncoalveolar em 50 pacientes, com diagnóstico de PAV, em duas Unidades de Terapia Intensiva Neurológica,
sendo 27 (54%) do sexo masculino, com idade média de 65,1±18,25
anos e APACHE na admissão variando entre 2 e 25 pontos, com média de 14,14±5,90 pontos. Em todos os pacientes, a coleta do aspirado traqueal foi realizada pela fisioterapeuta da Unidade e, em seguida,
era realizado o lavado broncoalveolar.
Resultados: A análise dos resultados obtidos pelas culturas da as-
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piração traqueal e do lavado broncoalveolar mostrou concordância em 42 pacientes (84%). Foram considerados positivos, quando
a análise quantitativa da cultura apresentasse contagem superior a
100.000UFC/ml. Quatro pacientes apresentaram culturas positivas
no aspirado traqueal na vigência de cultura negativa no lavado broncoalveolar e um paciente apresentou positividade no lavado broncoalveolar com secreção traqueal negativa.
Conclusão: A cultura de secreção traqueal apresenta alta concordância com o lavado broncoalveolar, sendo uma alternativa menos invasiva e menos onerosa no diagnóstico etiológico das PAV.

PO – 272
Utilização de medidas não-farmacológicas na prevenção
de pneumonia em pacientes mecanicamente ventilados:
implementação do processo e avaliação da adesão
Adilson Adair Böes; Joseane Mosmann Kirsch; Mara Ambrosina
de Oliveira Vargas
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS – São Leopoldo
– e Universidade Corporativa Hospital Mãe de Deus – Porto Alegre/
RS – Brasil
Objetivo: Instituir medidas profiláticas não-farmacológicas para
pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV); verificar a adesão
às medidas após treinamento da equipe.
Método: estudo quase- experimental realizado em hospital da região
metropolitana de Porto Alegre – RS, de outubro 2008 a fevereiro de
2009. Após treinamento da equipe, implantou-se um protocolo de
adesão às medidas preventivas não-farmacológicas de PAV, baseados
na tese de Débora Vieira (2009), que incluía como cuidados: cabeceira elevada de 30 a 45 graus; fisioterapia respiratória duas vezes ao
dia; higiene oral sete vezes ao dia; ausência de condensado no circuito
do respirador e a posição correta do filtro; mensuração da pressão
do balonete em 20mmHg duas vezes ao dia. Duas vezes ao dia, os
enfermeiros que avaliavam os pacientes, verificavam a adesão às medidas preventivas para PAV através da observação direta e leitura dos
registros de enfermagem.
Resultados: Efetivadas, aproximadamente, 90 avaliações/mês durante o período avaliado. Ocorreram 77% de conformidade da adesão as
medidas preventivas. Nos dois últimos meses do estudo, a adesão ao
protocolo, atingiu 88%.
Conclusão: A supervisão direta do cuidado de enfermagem ao paciente e aprimoramento da conscientização da equipe no desenvolvimento dos protocolos, é função primordial do enfermeiro de UTI.
Sugeriu-se a avaliação dos índices de pneumonia, evidenciando a real
eficácia deste protocolo.

PO – 273
A equipe de enfermagem de nível médio e a prevenção
da infecção hospitalar em UTI
Rodrigues, K,C,G; Castro,G; Silva,N.A; Billo, R.F.
Hospital Centro Médico Maranhense, São Luís (MA), Brasil
Objetivos: Avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem de nível médio com relação as ações de prevenção de infecção hospitalar de
acordo com as rotinas preconizadas pela CCIH
Método: Trata-se de um estudo descritivo prospectivo e quantita-
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tivo que foi realizado em uma unidade de terapia intensiva pública em São Luís-MA, no período de setembro de 2008. Os dados
foram coletados através de questionários com questões fechadas
com uma única questão correta, voltadas para prevenção de infecção hospitalar, realizado com profissionais de enfermagem de
nível médio. Do universo de 34 profissionais, não participaram da
pesquisa 9 profissionais, sendo que 4 estavam de férias ou licença
saúde e 5 recusaram-se a participar da pesquisa. Dessa forma, a
amostra se constituiu de 25 profissionais, correspondendo a 74%
da população.
Resultados: O nosso estudo demonstrou que em relação as medidas
preventivas avaliadas. Lavagem das mãos (LVM), precauções de contato e respiratório (PCOR), infecção urinária (ITU), pneumonia associada ao ventilador (PAV), e infecção da corrente sanguínea (ICS).
A taxa de respostas corretas dos profissionais para cada intervenção
foi, para LVM 21 (84%), PCOR 16 (64%), ITU 10 (40%), PAV 13
(52%) e ICS 13 (52%).
Conclusão: Quanto aos cuidados específicos de enfermagem para
prevenção de infecção hospitalar preconizados pela CCIH. A equipe
pesquisada apresentou um déficit significativo no nível de conhecimento das ações preventivas revelando a necessidade urgente de providencias quanto a observação e treinamento da equipe na responsabilidade de reconhecimento as normas as quais são regidas e que
exigem execução correta.

PO – 274
Comportamento da proteína C reativa e lactato
correlacionados com SOFA (Sequential Organ Failure
Assessment)
Cristiano Ramos de Morais; Wilson Roberto Oliver; Élcio
Tarkieltaub
Hospital Municipal Dr. Alípio C. Netto
Objetivos: Esse estudo observou o comportamento de um marcador
de resposta inflamatória e outro de perfusão tecidual; a Proteína C
reativa e o Lactato sérico arterial, e suas relações com um escore de
disfunção orgânica (SOFA).
Métodos: O método utilizado foi o estudo prospectivo observacional, em pacientes admitidos com Sepse Grave ou Choque
Séptico na Unidade de Terapia Intensiva de Hospital Público. Na
admissão foi calculado o APACHE II (Acute Physiological and
Chronic Health Evaluation II), onde a Proteína C Reativa, o Lactato juntamente com o cálculo do escore SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) foram coletados diariamente por sete dias
consecutivos.
Resultados: Os 50 pacientes distribuíram-se em 24 homens e 26 mulheres com média geral de 56,02 anos. O escore APACHE II, teve
média geral de 23,96. A correlação entre o escore de SOFA e a concentração de PCR foi linear e positiva (p <0,0001). Já em relação à
correlação entre o escore de SOFA e a concentração de Lactato, a
função que permitiu obter o maior valor do coeficiente de correlação
foi a função polinômio do terceiro grau que não logrou alcançar significância estatística (p = 0,067).
Conclusão: Este estudo irá mostrar que a parcela da variação do
índice de SOFA relacionada à concentração da PCR foi de 0,9880
(98,80%). Este valor pode ser entendido como uma expressão da precisão com que o valor do escore de SOFA é obtido a partir de um
determinado valor de concentração sérica da PCR.

PO – 275
Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) na
unidade de terapia intensiva: estatísticas descritivas de
um hospital universitário especializado
Aureo do Carmo Filho; Luciano Luiz Silva; Alessandro Rocha
Milan; Barbara Monsores de Pinho; Maria Helena Praça Amaral;
Fernando Raphael de Almeida Ferry; Andre Casarsa Marques
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - HUGG, Rio ee Janeiro, RJ
Objetivos: Descrever o desfecho de pacientes HIV+ internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um Hospital Universitário Público
do Rio de Janeiro.
Métodos: Estudo retrospectivo observacional com todos os pacientes HIV+
internados na UTI do HUGG entre abril de 2004 e julho de 2009.
Resultados: Estudamos 79 pacientes com idade de 13 a 77 anos de idade
(39,21 ± 13,24 anos), sendo 22 do sexo feminino (27,85%). A mortalidade global foi de 81,02% e o tempo de internação foi de 9,03 ±
13,39dias. De acordo com as causas de internação no CTI e suas respectivas letalidades, observamos: infecciosas respiratórias (67,9% / 85,5%),
neuroinfecção (12,7% / 100%), gastrointestinais (6,8% / 85,7%), respiratórias não-infecciosas (3,8% / 100%), hematológicas (3,8% / 75%),
cardiovasculares (3,8% / 66,7%) e nefrológicas (1,2% / 66,7%).
Conclusões: Nossa amostra apresentou uma alta taxa de mortalidade.
Co-infecções agudas ainda representam as maiores causas de óbito de
pacientes HIV+ em nossa UTI. Dentre as causas infecciosas (oportunistas), observou-se maior ocorrência de infecções pulmonares e neurológicas, como já previsto pela literatura.

PO – 276
Isolamento de fungos em pacientes admitidos na terapia
intensiva
Sérgio Felix Pinto; Ana Lúcia Lyrio de Oliveira; Marilene
Rodrigues Chang; Ana Cláudia Souza Rodrigues; Fernando
Aguilar Lopes; Kalinca Miranda Ferreira
Hospital Universitário, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(HU/UFMS), Campo Grande, MS, Brasil
Objetivo: estudar os fungos isolados de pacientes admitidos em Centro
de Terapia Intensiva (CTI)
Métodos: entre maio e novembro de 2008 foram analisadas 75 culturas positivas para fungos obtidas de 146 pacientes admitidos no CTI.
Coletaram-se amostras de urina, swabs oral e anal, secreção traqueal (se
em ventilação mecânica), hemocultura (se necessária) e secreção de outros sítios existentes no momento da internação, realizando-se culturas
para identificação dos microrganismos e caracterização antimicrobiana
dos mesmos.
Resultados: de 294 culturas em 26,0% isolou-se 75 espécies de fungos,
81,3% (n= 61) colonizadores, 18,7% (n= 14) responsáveis por infecções, das quais 57,1% de origem urinária, 21,4% traqueal, 14,3% sanguínea e 7,1% sistema nervoso central. As espécies prevalentes relacionadas à infecção foram leveduras (85,7%), C. parapsilosis (7,1%) e P.
brasiliensis (7,1%). Os fungos colonizantes se originaram do orofaringe
em 49,2% (n= 30), 24,6% (n= 15) da região anal, da urina em 18,0%
(n= 11), traqueal em 4,9% (n= 3) e abdominal em 1,6% (n=1). Os
fungos responsáveis por colonização foram C. albicans em 45,9% (n=
28), leveduras em 26,2% (n= 16), Candida spp em 18,0% (n= 11) e
C. tropicalis em 9,8% (n= 6). A resistência ao itraconazol foi de 21,4%
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para C. albicans e de 16,7% para C. tropicalis. Não houve resistência
de C. albicans, C. tropicalis e Candida spp à anfotericina B.
Conclusão: C. albicans foi o fungo prevalente isolado apresentando
100% de sensibilidade para anfotericina B, 92,9% para fluconazol e
71,4% para itraconazol. A principal localização dos fungos foi orofaringe e urinária.

PO – 277
Estudo sobre o uso de meropenem e vancomicina na
unidade de terapia intensiva do hospital universitário da
universidade federal de Santa Catarina
Graziela Zibetti Dal Molin; Fernando Osni Machado; Rachel
Duarte Moritz; Rodrigo de Brito Cordeiro
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis, Santa
Catarina, Brasil
Objetivos: Avaliar a administração de Vancomicina e/ou Meropenem
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário da
Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC). Constatar o custo financeiro desse tratamento. Verificar os agentes etiológicos responsáveis pelas infecções.
Método: Estudo descritivo longitudinal observacional retrospectivo. Estudaram-se os pacientes da UTI do HU-UFSC de Janeiro/ 2006 a Dezembro/
2007. Coleta de dados: prontuários, fichas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do HU-UFSC e registros da Farmácia Hospitalar. Foi realizado o estudo dos desfechos e dos pacientes com o uso das seguintes drogas:
Vancomicina (V), Meropenem (M), Meropenem e Vancomicina (MV).
Resultados: Participaram do estudo 102 pacientes, com escore Apache II
médio de 22,78. O índice de mortalidade foi de 46%, sendo maior para
MV (55%). A idade média (anos) dos doentes foi: 50,3 (V), 62,29(M),
47,04 (MV). O tempo médio de uso de antibióticos foi maior em MV
(12,74 dias). Os custos com medicamentos foram: R$ 35.306,66 (M),
R$ 3.213,97 (V), R$ 137.742,88 (MV). A sepse e as infecções pulmonar
e gastro-intestinal foram as mais prevalentes. Os principais agentes etiológicos foram enterobactérias, P.aeruginosa e S.aureus.
Conclusão: Os pacientes do estudo apresentaram alta taxa de mortalidade. A prescrição desses fármacos na UTI totalizou 61% do custo com
antibióticos e 46%dos gastos com medicamentos nesta unidade.

a ventilação mecânica.
Conclusões: Esse trabalho levantou dados que sugerem que o uso de
gentamicina inalatória pode ser utilizado como mais um fator na prevenção de pneumonia associada a ventilação mecânica. Trabalhos com maior
número de pacientes devem ser realizados para confirmar tais dados.

PO – 279
Síndrome respiratória aguda grave- avaliação de 03 casos
graves em UCI (unidade de cuidados intensivos)
João Andrade L. Sales Jr; Mariana dos Reis Madeira; Ingrid Von
Kouh Leal; Carlos Otávio Santos; Filipe Bittar
Hospital de Clínicas São Miguel, Rio de Janeiro, RJ
O início de uma nova forma de infecção viral, atribuída ao vírus H1N1,
logo tornou-se pandêmica e vários casos com evolução grave respiratória foram identificados, acima do esperado para a ocasião, com evolução
pouco usual comparando-se com as formas clássicas de influenza. Caso 1)
MJB, 43 anos, sintomas gripais há 03 dias, evoluiu com insuficiência respiratória e foi admitida na UCI. Apresentava infiltrado pulmonar difuso com
áreas de consolidação e SARA. Foi relevante uma hipoxemia grave. Evoluiu
com choque séptico e disfunção hemodinâmica, hematológica, miocárdica
e renal. Iniciamos precocemente todo o protocolo para sepse, incluindo a
drotrecogina alfa ativada. Não houve melhora do quadro, a paciente desenvolveu hemorragia subaracnoidea Fisher III e veio a óbito. Caso 2) MLK,
22 anos, sintomas gripais há 03 dias, evoluiu de forma idêntica ao caso acima. Também com hipoxemia refratária, teve como principal intercorrência
uma PCR (parada cardio-respiratória) com tempo de reanimação cardiopulmonar de 60 minutos. Em nenhum momento houve melhora das disfunções e evoluiu a óbito no sexto dia de UCI. Caso 3) CSL, 34 anos,
sintomas gripais há 02 dias, evoluindo com dispnéia e infiltrado pulmonar
bilateral. Houve necessidade de suplementação de oxigênio e VNI intermitente. Houve melhora evolutiva do quadro respiratório e geral. Obteve alta
da UCI no sexto dia. Todos os casos fizeram uso de oseltamivir. No momento do envio destes casos estávamos com outros 05 casos semelhantes
ao caso 03 e aguardando a pesquisa para o vírus H1N1. Todos jovens e do
sexo feminino. A síndrome respiratória aguda grave tem se correlacionado
a pandemia de influenza A. É importante um conhecimento crescente para
uma melhor abordagem diagnóstica, terapêutica e preventiva em futuro
próximo. Há várias questões a serem respondidas com o evoluir da experiência por toda a comunidade médico-científica.

PO – 278
Utilização de gentamicina inalatória para a prevenção de
pneumonia associada a ventilação mecânica
Antonio Augusto Rodrigues Neto; Andréia Cerqueira Santos;
Anna Beatriz Gomes Coelho de Toledo; Erverton Gregório
Gambin de Andrade; Gabriela Santiago Silva; Lívia Maria
Gonçalves Barbosa; Luiz Affonso Mascarenhas; Karla Christina de
Oliveira Henriques
Hospital do Amparo feminino de 1912, Rio de Janeiro (RJ), Brasil
Objetivos: Analisar a incidência de pneumonia associada a ventilação
mecânica após a introdução de terapia inalatória com gentamicina no
CTI adulto do Hospital do Amparo Feminino de 1912.
Métodos: Análise retrospectiva de prontuários de 01 de outubro de
2007 a 30 de abril de 2008 dos pacientes que utilizaram gentamicina
inalatória no CTI adulto o Hospital do Amparo Feminino de 1912.
Resultados: Diminuição da taxa de incidência de pneumonia associada

PO – 280
Perfil dos pacientes com febre hemorrágica do dengue
em unidade de terapia intensiva pediátrica de um
hospital terciário
Ilana Cristina de Paula Abreu Silva, Letícia Tessaro, Camila
Cristina Bastos Silva Raposo Ramos; Vinícius Giuliano Gonçalves
Mendes, Rejane Karla Santana Albuquerque
Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – Unidade
Materno-Infantil-HU-UMI São Luís-Maranhão-Brasil
Objetivos: Caracterizar os pacientes com o diagnóstico sorológico
(IgM) de febre hemorrágica do dengue (FHD) / choque hemorrágico
do dengue (CHD), admitidos na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) de um hospital terciário.
Método: Trata-se de estudo descritivo, retrospectivo baseado em pron-
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tuários de pacientes internados na UTIP no período de janeiro de 2006
a julho de 2008, com diagnóstico de FHD/CHD conrfimado clinicolaboratorialmente.
Resultados: Foram estudados 17 pacientes, 58% do gênero feminino,
com idade média de 4 anos, sendo 52% procedentes do interior do
Estado. Quanto ao motivo da admissão 52% foram por CHD, necessitando de agressiva reposição volêmica (74ml/kg). A maioria apresentou derrames cavitários (94%) e alguma manifestação hemorrágica
(64%). A média da hemoglobina e hematócrito na admissão foram de
12,5g/dl e 37,6%, respectivamente. Plaquetopenia (<50.000/mm3) foi
observada em 12 crianças (70%). Doze pacientes (71%) necessitaram
de drogas vasoativas, enquanto 14 (82%) pacientes necessitaram de
hemoderivados, dentre estes 57% usaram concentrado de plaquetas.
Nove pacientes (53%) evoluíram com insuficiência respiratória havendo a necessidade de ventilação mecânica (tempo médio de 6 dias). Três
crianças evoluíram para óbito (17%), duas por complicações respiratórias e uma por complicação hemorrágica.
Conclusão: as formas graves do Dengue são entidades que necessitam
de diagnóstico precoce e tratamento agressivo, pois a identificação tardia contribui para uma elevada mortalidade.

PO – 281
Microrganismos multirresistentes em pacientes
admitidas na terapia intensiva
Sérgio Felix Pinto; Ana Lúcia Lyrio de Oliveira; Marilene
Rodrigues Chang; Ana Cláudia Souza Rodrigues; Fernando
Aguilar Lopes; Kalinca Miranda Ferreira
Hospital Universitário, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(HU/UFMS), Campo Grande, MS, Brasil
Objetivo: estudar os microrganismos multirresistentes em pacientes
admitidos no Centro de Terapia Intensiva (CTI)
Métodos: entre maio e novembro de 2008 foram analisadas 850 culturas positivas, obtendo-se 479 espécies de bactérias associadas a padrão
de multirresistência, nos 146 pacientes admitidos no CTI. Coletaramse amostras de urina, swabs oral e anal, secreção traqueal, hemocultura
(quando indicado) e secreção de outros sítios existentes no momento
da internação, realizando-se culturas para identificação dos microrganismos e caracterização antimicrobiana dos mesmos.
Resultados: isoladas 479 bactérias das quais 187 (39%) apresentavam
características microbiológicas de multirresistência. A prevalência de
bactérias multirresistentes foi de 100% para E. faecalis (n= 2) e E. faecium (n= 2); 58,3% para A. baumannii (n= 28); 51,7% para Sthaphylococcus coagulase negativa (n= 30); 49,4% S. aureus (n=40); 39,1% de
Enterococcus spp (n= 54); 36,1% Acinetobacter spp (n=8); 20% para
P. aeruginosa (n=22) e 5,6% Enterobacter spp (n=1). No momento da
internação 21,8% das infecções existentes estavam associadas a bactéria
multirresistente (principalmente A. baumannii, Enterococcus spp, Enterobacter spp e P. aeruginosa) contra 78,2% de infecções por bactérias
não multirresistentes (S. aureus, P. aeruginosa, A. baumannii, Enterococcus spp, Enterobacter spp, S. coagulase negativa e Acinetobacter
spp). Bactérias multirresistentes colonizaram ou infectaram 42% dos
pacientes que faleceram; os restantes 58% eram portadores ou com infecção por agente não multirresistente.
Conclusão: os microrganismos multirresistentes prevalentes foram enterobactérias, acinetobacter, estafilococos e P. aeruginosa; não houve relação direta de causa-efeito entre existência de bactéria multirresistente
na internação, de infecção ou ocorrência do óbito.

PO – 282
Perfil de sensibilididade da microbiota prevalente na
UTI do hospital Santa Teresa
Marina de Siqueira Castro; Carolina Féo de Assis Mascarenhas;
Michele Palmeira da Silva; Mariana Loureiro Lemos; Mariana Silveira
de Oliveira; Natali Cruz de Castro; Luis Eduardo Santos Fontes
Faculdade de Medicina de Petrópolis, FMP, Liga de Terapia Intensiva,
Hospital Santa Teresa, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil
Objetivo: Avaliar o perfil de sensibilidade aos antibióticos dos germes encontrados na unidades de terapia intensiva (UTI) do Hospital Santa Teresa.
Método: Análise restrospectiva de livros do Laboratório de Microbiologia do HST, de maio/2008 a maio/2009
Resultados: Analisadas 714 amostras sendo 442 negativas. Das positivas
(38,04%), foram encontrados: Pseudomonas aeruginosa 18,9%, OSSA
15,9% Klebsiella pneumoniae 13,3%, E. coli 6,4%, MRSA 6,4%, Acinetobacter SP 5,1%; Pseudomonas SP 5%, Stafilo SP 5%, Klebsiella oxytoca
3,8%, Klebsiella sp 3,8%, Proteus mirabilis 3,8% Outros:12,6%. Sendo
testada a sensibilidade dos germes prevalentes aos antibióticos, isoladamente: Amicacina, Amipicilina, Amipicina, Sulbactam, Aztreonan, Cefalotina,
Cefepime, Cefotaxima, Cefoxitina, Ciprofloxacino, Clindamicina, Cloranfenicol, Clotrimoxazol, Ceftriaxona, Gentamicina, Meropenem, Moxifloxacino, Norfloxacino, Oxacilina, Penicilina, Piperacilina + Sulbactam,
Peflacin, Vancomicina, e descritas a seguir: 1) E.coli: Gentamicina (92,9%)
Amicacina (86,7%), Aztreonan, Cefepime e Piperacilina + Tazobactam,
85,7% cada 2) Klebsiella Oxytoca: Amicacina e Cefepime: 100%, Meropenem: 88,9%, Gentamicina: 66,7% 3) Klebsiella s.p.: Amicacina: 75%,
Meropenem:72,5%, Piperacilina + Tazobactam: 62,5%, Cefepime e Gentamicina: 50%. 4) MRSA: Vancomicina: 100%, Amicacina: 80%, Gentamicina: 64,3%, Clotrimoxazol: 53,3%, Cefalotina: 33,3%, 5) OSSA:
Oxacilina (100%), Vancomicina (100%), Cloranfenicol, Clotrimoxazol e
Ceftriaxona (97,3%), Cefalotina (97,2%). 6) Proteus mirabilis: Amicacina
(88,9%), Gentamicina, Piperacilina + Tazobactam e Ceftazidima: 77,8%
7) Pseudomonas aeruginosa: Amicacina (80,5%), Gentamicina (78%), Piperacilina + Tazobactam (66,7%), Cefepime (65,9%), Meropenem (61%),
Aztreonam (52,5%), Ceftazidima (46,3%) 8) Pseudomonas SP: Amicacina (91,7%), Meropenem (90,9%), Cefepime e Gentamicina: 83,3%,
Ciprofloxacino e Aztreonam 75%. 9) Stafilo s.p: Vancomicina:, Ceftriaxona: 78,8% Amicacina, Cefalotina, Cloranfenicol: 77,8%, Clotrimoxazol:
55,6%, Oxacilina: 50% 10) Klebsiella Pneumoniae: Cefepime: 89,3%,
Meropenem: 88,9%, Amicacina: 86,7%, Gentamicina:83,3%
Conclusão: Ordem decrescente de sensibilidade dos gram negativos:
Amicacina, Gentamicina, Cefepime, Meropenem, Piperacilina + Sulfatam. Gram positivos: Vancomicina, Cefalotina, Cloranfenicol, Amicacina. Esses resultados permitirão uma escolha empírica mais efetiva dos
antibióticos a serem utilizados nos pacientes de nossa UTI.

PO – 283
Análise do perfil microbiológico da unidade de terapia
intensiva do hospital Santa Teresa
Marina de Siqueira Castro; Carolina Féo de Assis Mascarenhas;
Michele Palmeira da Silva; Mariana Loureiro Lemos, Mariana Silveira
de Oliveira; Natali Cruz de Castro; Luis Eduardo Santos Fontes
Faculdade de Medicina de Petrópolis, FMP, Liga de Terapia Intensiva,
Hospital Santa Teresa, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil
Objetivo: Avaliar o perfil microbiológico da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Santa Teresa em período de 1 ano, para melhor

Rev Bras Ter Intensiva. – Suplemento II - 2009

97

Sepse e Infecção

seleção empírica de antibióticos.
Método: Análise retrospectiva dos resultados de culturas da UTI entre
maio/ 2008 e abril/2009, através de registros do Laboratório de Microbiologia do HST.
Resultados: Analisamos 714 amostras: hemoculturas (HCT)=258,
urinoculturas (URC)=176, aspirado traqueal (AT)=124, Lavado Broncoalveolar (BAL)=11, cateter venoso (CATv)=102, líquor (LCR)=12.
*HCT- negativas (81,8%), OSSA (5%), MRSA (2,7%), outros germes
(10,5%). *URC- negativas (75,6%), Leveduras (6,8%), E. coli (3,4%),
OSSA (2,3%), P. aeruginosa (2,3%), Klebsiella pneumoniae (1,7%),
Klebsiella oxytoca (1,7%), outros (2,3%). *AT- negativas (8,1%), P.
aeruginosa (21,8%), Klebsiella pneumoniae (12,1%), OSSA (9,7%),
Acinetobacter sp (5,6%), Pseudomonas sp (5,6%), outros (42,8%).
*BAL- negativas (18,2%), P. aeruginosa (36,4%), Klebsiella Pneumoniae (9,1%), Leveduras (9,1%), OSSA (9,1%), Polimicrobiano (9,1%)
e Pseudomonas sp (9,1%) *CATv- negativas (61,8%), Acinetobacter baumannii (5,8%), P. aeruginosa (4,9%), Klebsiella pneumoniae
(4,9%), Stafillo sp (3,9%), OSSA (2,9%) Acinetobacter sp (2%),
MRSA (2%), outros (8%). *LCR- negativas (83,3%), Klebsiella sp
(8,3%), Leveduras (8,3%)
Conclusão: Os germes mais isolados foram Gram-negativos (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae), seguidos pelos Grampositivos (OSSA, MRSA) e Leveduras. Amostras negativas foram mais
incidentes, exceto em BAL e aspirado traqueal. Análise das culturas/antibiogramas locais e aplicação das diretrizes de tratamento das infecções
graves, auxiliará a escolha empírica dos antibióticos na UTI.

PO – 284
Perfil microbiológico de unidade de terapia intensiva do
hospital de ensino Alcides Carneiro
Mariana Loureiro Lemos, Mariana Silveira de Oliveira; Natali
Cruz de Castro; Marina de Siqueira Castro; Carolina Féo de Assis
Mascarenhas; Michele Palmeira da Silva; Luis Eduardo Fontes
Faculdade de Medicina de Petrópolis, FMP, Liga de Terapia Intensiva,
Petrópolis, RJ, Brasil
Objetivos: Avaliar o perfil microbiológico da UTI do Hospital Alcides
Carneiro (HAC) em período de 1 ano, para melhor seleção empírica
de antibióticos.
Métodos: Análise restrospectiva de livros do Laboratório de Microbiologia do HAC, de maio/2008 a maio/2009.
Resultados: Avaliamos 497 culturas: 175 urinoculturas (URC), 172 hemoculturas (HCT), 93 de aspirado traqueal (AT), 40 de cateter venoso
(CATv), 1 de líquor (LCR), 1 de Lavado Broncoalveolar (BAL). Encontramos: *HMC: 61% negativas, Estafilococos epidermidis (14,5%), Proteus SP (3,5%), Enterobacter sp (3,5%), outros (17,6%). *URC: 64%
negativas, E. coli (6,3%), Cândida sp (5,1%), Enterobacter sp (4,0%),
outros (21,2%), contaminação/crescimento polimicrobiano (7,5%). *AT:
23,7% negativas, Pseudomonas sp (11,8%), Estafilo epidermidis (8,6%),
Alcaligenes sp (6,5%), Enterobacter sp (6,5%), crescimento polimicrobiano (12,9%). *CATv: 30% negativas, Estalilococo epidermidis (12,5%),
Pseudomonas sp e Enterobacter SP (7,5% cada), Estafilo sp (5,0%), outros
(25%). *LCR: 100% negativo *BAL: Proteus SP (100%).
Conclusão: Observamos predomínio de amostras negativas, exceto
em CATv e AT. Houve contaminação/crescimento polimicrobiano em
14,2% das amostras. Predominaram Gram-negativos (68,4%), seguidos por Gram-positivos (26,2%) e leveduras (5,3%). Os germes mais
prevalentes foram: Estafilococo epidermidis (7,8%), Enterobacter sp

(4,4%), Proteus sp (4,0%), Pseudomonas sp e E. coli (3,4% cada).
Análise das culturas/antibiogramas locais e aplicação das diretrizes de
tratamento das infecções graves, auxiliará a escolha empírica dos antibióticos na UTI.

PO – 285
Avaliação de pacientes com sepse e choque séptico
através do sistema de pontuação de intervenções
terapêuticas (TISS-28) em terapia intensiva
Leila Souza Oliveira; Raquell Alves de Araújo; Sandra de Oliveira;
Fernando Ramos Gonçalves; Ana Kallynka Alencar Ferreira
Sampaio; Andréia Gomes dos Santos
Residência de Enfermagem em Terapia Intensiva do Hospital da
Restauração - HR, Recife, Pernambuco, Brasil
Objetivo: Aplicar o Therapeutic Intervention Scoring System (TISS) em
pacientes com diagnóstico de sepse e choque séptico admitidos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um Hospital Universitário.
Método: Estudo descritivo, exploratório, prospectivo com abordagem
quantitativa. Utilizado como coleta de dados formulário pré-elaborado
e aplicado pelas autoras, a partir da observação diária do paciente, evoluções médicas e de enfermagem, procedimentos terapêuticos e monitorização, referentes às 24 horas do dia anterior. A população foi composta por 47 pacientes admitidos na UTI, fazendo parte da amostra 20
pacientes diagnosticados com sepse ou choque séptico.
Resultados: Observou-se maior incidência entre indivíduos do sexo
masculino (55%); pacientes acima dos 40 anos de idade, principalmente
idosos; procedentes especialmente da Nefrologia e Clínica Médica; 55%
foram a óbito, 7 destes com foco não identificado, confirmando a alta taxa
de mortalidade dos pacientes que são acometidos por esta síndrome.
Conclusão: O instrumento é importante na mensuração da carga de
trabalho de enfermagem em UTI, facilitando na prática clínica do enfermeiro, no entanto, deixa de contemplar algumas intervenções específicas que de certa forma podem alterar a estabilidade hemodinâmica
do paciente clinicamente grave.

PO – 286
Associação entre mortalidade e tempo de administração
da antibioticoterapia em pacientes com sepse grave/
choque séptico
Viviane Cordeiro Veiga; Salomón Soriano Ordinola Rojas; Júlio
César de Carvalho; Luis Enrique Campodonico Amaya; Sandra
Patricia Shimizu; Fabrizio Rodrigues Assis
Uniddades de Terapia Intensiva Neurológica - Real e Benemérita
Associação Portuguesa de Beneficência, São Paulo, São Paulo, Brasil
Objetivo: Avaliar a associação entre o tempo de administração do antibiótico e a mortalidade em pacientes com sepse grave/choque séptico.
Métodos: Foram avaliados 43 pacientes, internados em Unidade de
Terapia Intensiva Neurológica, com quadro de sepse grave ou choque
séptico, sendo 20 (46,51%) do sexo feminino, comparando-se os pacientes que receberam antibioticoterapia em tempo inferior a uma hora
do diagnóstico (excetuando-se os pacientes provenientes do prontosocorro, onde considerou-se tempo inferior a três horas, conforme recomendação da SSC) com a mortalidade do grupo.
Resultados: Dos 43 pacientes estudados, 19 foram à óbito (44,2%), sendo
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que 23 (53,5%) pacientes receberam o antibiótico dentro do prazo estabelecido. Destes pacientes, 13 (56,5%) receberam alta hospitalar e 10 faleceram (43,5%). Nos pacientes que não receberam o antibiótico no tempo determinado, 9 foram à óbito (45%) e 11 receberam alta hospitalar (55%).
Conclusão: Não houve diferença estatisticamente significante em relação à variável tempo de administração do antibiótico com a mortalidade hospitalar, no grupo estudado. No entanto, devem ser consideradas
medidas adicionais, como a reposição volêmica e o uso de vasopressores, na tentativa de reduzir a mortalidade nestes pacientes.

PO – 287
Neutropênicos febris: protocolo de antibioticoterapia em
um hospital universitário pediátrico
Izaura Luzia Silvério Freire; Mylena Taíse Lima Azevedo Bezerra;
Deborah Dinorah de Sá Mororó; Juliana Teixeira Jales Menescal
Pinto Patrícia Taveira de Brito Araújo
Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED).
Escola de Enfermagem de Natal (EEN). Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). Natal (RN). Brasil
Objetivos: Avaliar o seguimento do novo protocolo de antibioticoterapia para neutropênico febril na instituição.
Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo através da revisão de boletins epidemiológicos da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH) e farmácia do Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Ferreira
Bezerra - UFRN, no período de 2006 a 2008, quanto o uso de cefalosporinas de quarta geração (cefepime) e carbapenêmicos antes da
implantação do setor de oncologia (maio de 2006 a abril de 2007) e
após o seu funcionamento (junho de 2007 a maio de 2008).
Resultados: No período anterior ao funcionamento do serviço de oncologia, o cefepime foi prescrito apenas para sete pacientes e os carbapenêmicos, para onze. Após a introdução da oncologia pediátrica, o
cefepime foi prescrito para 54 pacientes, com um aumento de 72%,
e os carbapenêmicos, em 13 pacientes, praticamente mantido. Foram
consumidas 122 unidades de cefepime (frasco-ampola) antes do serviço
de oncologia funcionar e 1746 unidades, após o início de seu funcionamento, demonstrando o impacto substancial em seu consumo.
Conclusão: A CCIH em parceira com o médico responsável pelo setor
de onco-hematologia, elaboraram protocolos de antibioticoterapia para
neutropênicos febris e padronizaram o uso do cefepime (como droga de
primeira escolha) e os carbapenêmicos (como de segunda escolha). Verificou-se no presente estudo que houve grande aumento no consumo de
cefepime, porém sem grande impacto no consumo dos carbapenêmicos,
demonstrando o seguimento adequado da rotina de antibioticoterapia.

PO – 288
Evolução clínica e desfecho dos casos de influenza A
(H1N1) em gestantes
Antonio Francisco de Oliveira Neto; Ana Beatriz Francioso
de Oiveira; Samira El Maerrawi T Haddad; Maria Carolina
Szymanski de Toledo
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, São
Paulo, Brasil
Em março de 2009, casos de doença respiratória aguda grave (DRAG),
foram diagnosticados, tendo como agente etiológico o vírus Influenza
A (H1N1). De acordo com o Ministério da Saúde e órgãos interna-

cionais, as gestantes compõem um grupo de risco para complicações e
evolução desfavorável. Cinco mulheres jovens, com idade gestacional
entre 24 a 36 semanas, foram hospitalizadas no Centro de Atenção
Integral à Saúde da Mulher (CAISM) da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), com quadro de tosse, dispnéia e febre, iniciados a mais de 48 horas. O diagnóstico de gripe por Influenza A
(H1N1) foi confirmado laboratorialmente. Três casos necessitaram de
internação em unidade de terapia intensiva (UTI) e dois permaneceram em enfermaria. Na UTI, dois casos evoluíram com síndrome da
angustia respiratória aguda (SARA) necessitando de ventilação mecânica invasiva (VMI). Um caso evolui com lesão pulmonar aguda e teve
boa evolução apenas com suporte ventilatório não invasivo. Os dois
casos na enfermaria apresentaram evolução favorável. Nenhum dos casos recebeu medicação antiretroviral. Dentre os casos relatados – até a
presente data – três receberam alta hospitalar, um evoluiu para óbito e
um ainda permanece internado na UTI em estado grave. Nesta série,
relatamos os primeiros casos confirmados de gestantes infectadas por
Influenza A (H1N1) no CAISM. Os fatores que determinaram um
pior prognóstico foram o diagnóstico de pneumonia, a necessidade de
VMI, o uso de drogas vasoativas e o escore SOFA (Sequential Organ
Failure Assessment) aumentado.

PO – 289
Perfil de pacientes com pseudomonas multirresistente
(MDR) internados em UTI clínica de um hospital de
alta complexidade
Joan Emmanuelle Dourado Amato; Maurício Santana Oliveira de
Barros; Ricardo Ávila Chalhub; Camila Cumming Vieira; Cyntia
Maria Lins Sant’Ana de Lima; Rosembert Mamédio da Silva
Santa Casa da Misericórdia da Bahia- Hospital Santa Izabel, SCM Ba HSI; Salvador, Bahia, Brasil
Objetivo: Avaliar o perfil de pacientes com cultura positiva para pseudomonas MDR em UTI de um hospital de alta complexidade.
Métodos: Partindo-se das culturas positivas para pseudomonas MDR
isoladas em pacientes internados na UTI Clínica do Hospital Santa
Izabel (Salvador-BA) em 2007, realizamos uma análise retrospectiva do
perfil clínico destes pacientes, através do nosso banco de dados.
Resultados: De 394 culturas positivas, foi isolada pseudomonas em
145 (36,80%), sendo 53 multirresistentes (39,31% das pseudomonas
e 13,5% do total). Destas, foram analisadas 50 quanto ao perfil do paciente; três excluídas por serem do período pré-UTI. A idade média foi
de 68,5 anos e o Apache II 34. Dos pacientes, 94% tinham mais de 10
dias de internação, 46% foram procedentes de outra UTI do hospital
e 28% foram reinternações. Todos tinham infecção prévia e vinham
com antibioticoterapia. Das co-morbidades, destacaram-se doença
neurológica (44%), diabetes (38%), DPOC (16%) e câncer (12%).
Observou-se imunossupressão em 50%, insuficiência respiratória em
94% e disfunção renal em 62%. VMI ocorreu em 94%, cateter venoso
central em 98%, cateter vesical em 96%, traqueostomia em 48%, diálise em 34% e NPT em 26%. Secreção traqueal foi o principal sítio
(48%), seguido de sangue (20%), urina (12%) e úlceras de pressão
(12%). Admissão por SEPSE foi em 50%. A mortalidade na UTI foi
de 54% e a hospitalar de 88%.
Conclusão: A ocorrência de pseudomonas multiresistente é marcante
em UTI, e está relacionada a pacientes graves, com maior tempo de
internação hospitalar, com procedimentos invasivos e com alta mortalidade.
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PO – 290
Cervicomediastinite necrotizante descendente –
abordagem de pacientes em terapia intensiva
Leiro, L. C.; Gomes, M..; Ladipo, M.; Rodrigues, H.; Haag, F. F. Jr
Serviço de Cirurgia Torácica–Hospital Heliópolis Serviço de Terapia
Intensiva – Hospital Santa Cecília
Objetivo: Avaliar pacientes com diagnóstico de cervicomediastinite necrotizante descendente quanto a diagnóstico e tratamento em terapia intensiva.
Métodos: Estudo retrospectivo entre 1990 à 2009 de pacientes com
diagnóstico de cervicomediastinite necrotizante. Foram realizadas tomografia computadorizada como exame de imagem diagnóstica da
região cervical e torácica e classificados de acordo com a classificação
de Hasegawa (Tipo I. IIa e IIb). A proposta de tratamento variou de
acordo com a classificação. Foram avaliados evolução clínica e taxa de
morbi/mortalidade.
Resultados: Avaliados 16 pacientes com cervicomediastinite necrotizante descendente. Todos os pacientes apresentavam flegmão na região
cervical e face, dor cervical e/ou torácica, febre e raramente dispnéia levando a insuficiência respiratória aguda. Os pacientes classificados tipo
I de Hasegawa, a abordagem foi efetuada por cervicotomia em colar
em 01 paciente. Em dois pacientes foi efetuado cervicotomia bilateral e
nos três pacientes foi abordado o mediastino até a bifurcação dos brônquios. Em cinco pacientes classificados como IIa de Hasegawa foram
submetidos a cervicotomia bilateral ou em colar e toracotomia direta
com abertura total do mediastino e drenagem do abscesso. Nos pacientes com classificação IIb foram efetuados cervicotomia bilateral ou em
colar, mediatinotomia e toracotomia direita com drenagem mediatinal
e drenagem pericárdica. Houve óbito em 6 pacientes. Todos os pacientes foram encaminhados a Unidade de Terapia Intensiva para pós pós
operatório e medidas de suporte clínico e antibioticoterapia específica.
Conclusão: O diagnóstico precoce assim como a conduta cirúrgica agressiva pode minimizar o impacto na mortalidade de pacientes com diagnóstico
de cervicomediastinite necrotizante internados em terapia intensiva.

PO – 291
Prevalência de microorganismo isolados em uma
unidade de terapia intensiva
Thais Maria de Almeida Queiroz, Claudiney Cheli Lotufo; Cleber
Eduardo Henrique; Adriana Tiengo; Eliana Aleixo da Rocha Pereira
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira, Limeira, SP, Brasil
Objetivo: Identificar os principais germes agressores em paciente internados na unidade de terapia intensiva.
Métodos: Levantamento de resultados de culturas (sangue, urina, secreção traqueal, liquor e líquido pleural) de pacientes internados na UTI
adulto no período de 1º de janeiro de 2006 a 1º de janeiro de 2009.
Resultados: Nas culturas solicitadas podemos constatar que a ausência
de crescimento bacteriano esteve presente na maioria dos resultados,
sendo obtidos nas culturas positivas uma variedade de agentes e destes os mais freqüentes foram: Staphylococcus aureus como principal
agente encontrado nas culturas de sangue; Escherichia coli nas culturas
de urina; Pseudomonas aeruginosa e Serratia sp nas culturas de liquor;
Pseudomonas aeruginosa e Cândida sp nas culturas líquido pleural. Escherichia coli, e Serratia Sp. nas culturas de secreção traqueal.
Conclusão: Dentre todas as causas de morbimortalidade em pacientes internados nas unidades de terapia intensiva as infecções são as
principais. Desta forma, programas para o combate destas infecções,
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embasado na microbiologia prevalente presente em cada unidade de
terapia intensiva é de fundamental importância. Através de estudo retrospectivo buscamos analisar as culturas realizadas dentro da unidade
de terapia intensiva no período de 1º de janeiro de 2006 à 1º de janeiro
de 2009. Com base no resultado das culturas solicitadas durante esse
período conseguimos traçar um perfil dos germes encontrados, bem
como promover estratégias para evitar uso abusivo de antibióticos e
medidas preventivas visando diminuir a incidência de infecção nosocomial, diminuindo assim tempo de internação e custos desnecessários.

PO – 292
Perfil de sensibilidade de microorganismos hospitalares
nas UTIs adulta e neonatal do hospital universitário sulfluminense em Vassouras
Marcella Monteiro de Barros Figueiredo; Gerson Luiz de Macedo;
Rose Brandão; Jacqueline Travassos de Melo
Universidade Severino Sombra, USS, Vassouras, RJ, Brasil
Objetivo: Avaliar o novo perfil microbiológico dos germes multirresistentes nas unidades críticas no Hospital Universitário Sul-Fluminense
(HUSF) dando ênfase as UTIs adulto e neonatal com a implatação dos
serviços de alta complexidade nesse hospital.
Métodos: Levantamento microbiológico e perfil de sensibilidade dos microorganismos em culturas colhidas nos últimos dois anos
(Jun/2007-Jun/2009) nas áreas críticas do HUSF.
Resultados: A implantação dos serviços de alta complexidade, compreendendo cirurgia cardíaca, hemodinâmica, oncologia e neurocirurgia,
resultou no aumento do número de microorganismo mutirresistentes,
sendo que os materiais estudados (secreções e líquidos orgânicos) incluiam as UTIs adulto e neonatal do HUFS.
Conclusão: A seleção da terapia antimicrobiana apropriada vem sendo cada vez mais um desafio em hospitais que atendem pacientes de
alta complexidade. Essa dificuldade é decorrente principalmente do
aumento de microorganismos multirresistentes nesses hospitais. Áreas críticas como UTIs, hemodinâmica entre outras, aumentam ainda
mais a vulnerabilidade a esse tipo de microorganismo. A vigilância da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) vem mostrando uma mudança progressiva dos microorganismos hospitalares e seu
comportamento nos meios de cultura com relação aos antimicrobianos
disponibilizados para uso clínico. Por tanto, se torna imperativo o estudo do comportamento desses multirresistentes e de novas drogas para o
controle das infecções causadas por esses germes hospitalares.

PO – 293
Perfil dos pacientes admitidos com dengue na unidade
de terapia intensiva pediátrica do hospital universitário
Oswaldo Cruz, Pernambuco, no ano de 2008
Cláudia Betânia Rodrigues de Abreu, Emerson de Andrade Lima,
Heloísa Ramos Lacerda de Melo, José Humberto de Lima Melo,
Luciana Maria Delgado Romaguera
Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), Recife, Pernambuco, Brasil
Objetivo: descrever o perfil dos pacientes com Dengue admitidos na
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), Recife, no ano de 2008.
Métodos: série de casos com dados coletados através dos prontuários
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de 30 pacientes eleitos. Os casos foram classificados conforme os critérios do ministério da saúde, Pediatric Risk of Mortality III (PRISM III)
e as condutas adotadas.
Resultados: Todas as admissões ocorreram no segundo trimestre de
2008, 50% procedentes da região metropolitana do Recife. Predominou o sexo feminino com as formas graves: Febre Hemorrágica da
Dengue (FHD) (56,6%) e Síndrome do Choque da Dengue (SCD)
(30%). Confirmação sorológica foi obtida em 53,3% dos pacientes.
A mediana da idade foi maior nas formas mais graves. A febre ocorreu
em todos os pacientes com duração média em dias de 4,5. Entre os
sintomas para definição de caso, náuseas (56,6%), vômitos (76,6%) e
exantema (46,6%) foram os mais freqüentes. Todos com FHD e SCD
apresentaram sinais de extravasamento plasmático, expresso por derrames cavitários e variação média do hematócrito de 20%. Mais de
70% apresentaram sinais de sangramento. A AST teve mediana 3 vezes
maior que seu valor normal nas formas graves. Não houve diferença entre os dois grupos mais graves em relação a leucopenia, plaquetopenia e
PRISM III. O tempo médio de internamento na UTI foi menor entre
os pacientes com SCD. Não houve óbitos.
Conclusão: Mortalidade zero mostrou que o diagnóstico e tratamento precoces podem prevenir os óbitos, mesmo nas formas graves da dengue.

PO – 294
Perfil de sensibilidade bacteriana de um hospital
pediátrico de ensino
Izaura Luzia Silvério Freire; Patrícia Taveira de Brito Araújo;
Deborah Dinorah de Sá Mororó; MylenaTaíse Azevedo Lima
Bezerra; Solange Maria Oliveira; Juliana Teixeira Jales Menescal
Pinto
Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED).
Escola de Enfermagem de Natal (EEN). Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). Natal (RN). Brasil
Objetivo: Identificar o perfil de sensibilidade bacteriana de cepas isoladas em pacientes internados em um hospital pediátrico.
Métodos: Estudo transversal, dos coeficientes de sensibilidade, das culturas de urina, sangue, secreções e ponta de cateter central isoladas em
pacientes internados no Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Ferreira
Bezerra – UFRN, Natal (RN), no período de 2001 a 2008.
Resultados: Evidenciou-se que a mudança mais significativa ocorreu
com as cepas de Staphylococcus coagulase negativa, as quais apresentaram um aumento considerável da resistência microbiana aos antibióticos oxacilina e gentamicina, principalmente.
Conclusão: O resultado do estudo comprova a tendência mundial do
aumento da resistência bacteriana das cepas de Staphylococcus coagulase negativa. No caso específico, das cepas isoladas nas culturas das
crianças internadas no Hospital de Pediatria da UFRN, verificamos
que, de acordo com o perfil de sensibilidade, os antibióticos oxacilina e gentamicina não devem ser prescritos para tratar infecções por
Staphylococcus coagulase negativa. Vários fatores colaboram para esse
aumento da resistência, entre eles o uso excessivo e irracional de antibióticos. Para limitar o aumento de cepas multirresistentes é necessário
estabelecer um controle mais efetivo na utilização dos antimicrobianos,
realizar um mapeamento da microbiota local e observar os perfis de
sensibilidade, proporcionando a escolha do antimicrobiano mais adequado para cada infecção. Este estudo é de importância significativa
para a escolha do antimicrobiano a ser prescrito, principalmente quando o tratamento é empírico.

PO – 295
Características de pacientes com sepse grave e choque
séptico em uma unidade de terapia intensiva no
município de São Luís - MA
Sara Costa Serra; George Castro; Dannyel Franklin Marinho
Freire; Fernanda Liene Calvacante da Cruz; Érika de Morais
Brandão; Priscila F. Dominici Terças
Faculdade Santa Terezinha (CEST) São Luís - MA
Objetivo: Caracterizar pacientes que foram acometidos por sepse grave
e choque séptico em uma unidade de terapia intensiva (UTI).
Método: Estudo de caráter retrospectivo, descritivo de natureza quantitativa. Utilizou-se um formulário desenvolvido pelos pesquisadores composto
por diversas variáveis cujo preenchimento se deu através de dados existentes
em prontuários e em fichas do SCORE APACHE II de todos os pacientes
com diagnóstico de sepse grave e choque séptico que estiveram internados
na UTI de um hospital público do município de São Luís MA no período
de janeiro a dezembro de 2007 totalizando 27 pacientes.
Resultados: O sexo masculino correspondeu a 52% dos acometidos,
idade acima de 60 anos 33,4%, oriundos do interior do estado 70.4%.
Desenvolveram choque séptico 55,6% e sepse grave 44.4%. Evoluiram
para óbito 37%, destes 70% por choque séptico. A média do tempo
de internação foi de 21,1 dias. O SCORE APACHE II de 26% foi
de 25-29. O abdome foi o principal foco de infecção em 40,7%. A
infecção nosocomial esteve presente em 63% dos pacientes, o suporte
ventilatório foi necessário em 85,1% com média de 14,1 dias. Receberam suporte nutricional 85.1% e a insuficiência renal com necessidade
de hemodiálise ocorreu em 37% dos internados.
Conclusão: As características mórbidas encontradas são relevantes e
refletem a gravidade com que os pacientes com sepse grave e choque
séptico podem evoluir. O conhecimento das peculiaridades destes pode
contribuir para melhor assistência pela equipe de saúde. Destaca-se ainda a necessidade de estudos epidemiológicos em nossa região.

PO – 296
Perfil microbiológico de admissão em CTI de hospital
universitário
Sérgio Felix Pinto; Ana Lúcia Lyrio de Oliveira; Marilene
Rodrigues Chang; Fernando Aguilar Lopes; Ana Cláudia Souza
Rodrigues; Debora Orlatechea S. Alencar
Hospital Universitário, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(HU/UFMS), Campo Grande, MS, Brasil
Objetivo: Estudar a microbiota de pacientes no ato de internação no
Centro de Terapia Intensiva (CTI)
Métodos: De maio a novembro/2008 foram colhidas de 146 pacientes
amostras de urina, swabs oral e anal, secreção traqueal quando com
prótese ventilatória, hemocultura se sepse ou choque séptico e outros
materiais existentes no momento da internação, para cultura e antibiograma. Os microrganismos foram identificados através de metodologia
convencional. Determinou-se a susceptibilidade antimicrobiana pela
técnica de difusão em ágar padronizada.
Resultados: No período de estudo foram identificados 850 microrganismos isolados de culturas coletadas no momento da admissão no
CTI. A microbiota constituiu-se de Gram negativo em 48,2% (P. aeruginosa – 12,9%, K. pneumoniae – 9,5%, E. coli – 9,2%, A. baumannii
– 5,6%, Acinetobacter spp – 2,6% e outros – 8,4%), Gram positivo
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em 44,1% (Enterococcus spp – 16,2%, S. aureus – 9,5%, S.viridans
– 7,4%, Staphylococcus coagulase negativa – 6,8% e outros – 4,12%)
e fungos em 7,6% (Candida spp – 3,65%, C. albicans 3,18 e outros
– 0,9%). Em média, na admissão, foram encontrados 5,9 microrganismos por paciente. Os microrganismos foram associados com infecção
em 13,5% e em 59,3% foram considerados como colonizadores e/ou
infectantes em pacientes que faleceram.
Conclusão: na admissão no CTI 86,5% eram microrganismos colonizadores e 13,5% foram identificados como causa de infecção. O
potencial de transformação de agente colonizador em infectante exige
que medidas restritivas sejam adotadas para prevenção ao aumento de
infecções principalmente associadas aos procedimentos invasivos e permanência prolongada típicas das atividades da terapia intensiva.

PO – 297
Perfil clínico e microbiológico de pacientes com
pneumonia grave adquirida na comunidade
Fabiana Ferreira Barbosa Brandão, Renata de Souza Ferreira,
Maria Gabriela de Lucca, Suzana Margareth Lobo
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
Objetivo: Avaliar o perfil clínico e microbiológico de pacientes admitidos na UTI por Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) grave.
Método: Análise retrospectiva de um estudo prospectivo de coorte.
PAC grave foi considerada na presença da necessidade de ventilação
mecânica e/ou uso de droga vasoativa na admissão ou de dois critérios
de risco menores nas últimas 24 horas (PaO2/FiO2 <250, uréia > 41.9
mg/dl, pneumonia multilobar, confusão mental de inicio recente, plaquetopenia, leucopenia, ou hipotermia.
Resultados: Foram avaliados 62 pacientes (43 do sexo masculino e 19
do sexo feminino). Idade média 58.4 ± 18.3 anos e APACHE II 19,5 ±
7,1. Todos os pacientes tinham ao menos uma co-morbidade (mediana=4). Na inclusão, 59 pacientes (95%) apresentavam taquipnéia, 40
(64%) leucocitose, 22 (35%) febre, 16 (26%) tinham confusão mental
e 4 (6.4%) leucopenia (6,4%). Um total de 38 pacientes (61%) necessitou de ventilação mecânica e 23 (37 %) de droga vasoativa. O tempo
de internação na UTI foi de 13 dias [7-23, 25% - 75%]. A taxa de
mortalidade foi 32,2%. Confirmação microbiológica foi possível em
34 pacientes (54,8%). Os agentes mais frequentes no aspirado traqueal
foram P aeruginosa (6), S pneumoniae (4), S aureus (3), H influenzae
(2), Klebsiella (2). Hemoculturas foram positivas em oito pacientes (S
pneumoniae,6; S aureus, 2). A pesquisa do antígeno urinário foi positiva para pneumococo em 13 pacientes (20,96%). Nenhum paciente
apresentou antígeno urinário para Legionella.
Conclusão: A PAC associa-se a alta taxa de mortalidade. Streptococcus
pneumoniae foi o agente etiológico mais freqüente.

PO – 298
Perfil microbiológico de uma UTI privada no estado do
Amazonas
Márcio Menezes de Oliveira, Helen Caroline dos Santos Brandão,
Vângelis Basílio Rebelo, Fabrício Moura Leite, Pedro Henrique de
Abreu Balata, Karla Cristina Silva Petruccelli
Instituto de Medicina Intensiva – Manaus (AM), Brasil; Universidade
Federal do Amazonas – Manaus (AM), Brasil
Objetivo: estudar o perfil bacteriano de pacientes internados em UTI e
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o perfil de sensibilidade dessas bactérias.
Métodos: revisaram-se os prontuários de pacientes, internados no Instituto de Medicina Intensiva-Manaus de janeiro a dezembro de 2008,
que realizaram culturas e o perfil de sensibilidade antimicrobiana dos
mesmos.
Resultados: dos 260 prontuários revisados, houve 47,6% de positividade em aspirados traqueais; 14,4% de positividade em pontas de cateter;
23,6% de positividade em uroculturas; 14,4% de positividade em hemoculturas. As bactérias mais freqüentes nos aspirados traqueais foram
Pseudomonas aeruginosa (50%) e Klebsiella pneumoniae (30%). Em
cateteres, predominaram Pseudomonas aeruginosa (67%) e Serratia sp.
(25%); nas uroculturas, predominaram Klebsiella pneumoniae (40%) e
Pseudomonas aeruginosa (20%). Em hemoculturas, as bactérias mais isoladas foram Pseudomonas aeruginosa (50%) e Enterococcus sp. (25%).
Foi observado, em relação ao perfil de suscetibilidade, que as cepas de
Pseudomonas aeruginosa (aspirados traqueais) apresentaram total suscetibilidade à piperacilina/tazobactam, em uroculturas, sensibilidade a
ciprofloxacin e piperacilina/tazobactam e em hemoculturas a imipenem
e meropenem. As cepas de Klebsiella pneumoniae (aspirados traqueais)
foram totalmente sensíveis a aminoglicosideos, ciprofloxacin e levofloxacin e em urocultura apresentaram sensibilidade à gentamicina.
Conclusão: nesta UTI há uma predominância de patógenos Gram
negativos, devendo os esquemas antibióticos sempre objetivar sua cobertura. Há ainda que se observar que não ocorrem com freqüência fenômenos de multi-resistência, sendo ainda seguro o uso de antibióticos
de custo mais reduzido. CARDOSO, A.M. Bactérias gram-negativas
isoladas em uma unidade de terapia intensiva de um hospital escola de
goiânia. Revista de Patologia Tropical, Vol. 34, No 3,2005.

PO – 299
Avaliação dos protocolos de saúde bucal em unidade de
tratamento intensivo
Carlos Roberto Silva Coutinho; Adriana Milagres
Centro de Estudos e Educação em Saúde, CEES, Itaboraí, Rio de Janeiro,
Brasil
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo principal a demonstrar a
importancia da aplicação dos métodos de controle da placa bacteriana
em pacientes em unidade de tratamento intensivo (UTI), avalição da
frequência, tipo de cuidado oferecido o treinamento e opinião da equipe atuante e a relação entre higiene bucal com a incidência de infecção
hospitalar.
Métodos: Realizamos um questionário anonimo para colher as informações desejadas e avaliar o grau de envolvimento da equipe atuante.
Foi selecionado um grupo de 3 (três) cirugiões Buco maxilo facial, 3
(três) estomatologistas, 10 enfermeiros(as) e 5 (cinco) médicos do Hospital Regional
Resultados: 85% dos participantes responderam que acham muito
importante a existencia de um protocolo específico para os cuidados
com a cavidade bucal, 100% das aividades de higiene bucal é realizado
por auxiliares de enfermagem, 90% dos auxiliares de enfermagem demonstraram necessidade de mais informação sobre os cuidados com a
cavidade bucal.
Conclusão: O estudo demosntrou a necessidade de um protocolo efetivo de saúde bucal na (UTI), desenvolvido por equipe interdisciplinar
incluindo profissionais da odontologia, que poderão instruir e observar
a aplicação dos melhores métodos e materiais para ajudar na prevenção
dos problemas infecciosos que os pacientes da (UTI) estão sujeitos.
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PO – 300
Assistência de enfermagem X infecção urinária: medidas
para prevenção
Julielen Salvador dos Santos; Maria Gorete Teixeira Morais;
Poliana Toledo Domingos do Amaral; Elisângela Xavier de
Andrade; Emílio Carlos Curcelli
Hospital Estadual Bauru - Faculdade de medicina de Botucatu Universidade Estadual Paulista - UNESP - São Paulo (SP), Brasil
Introdução: As infecções urinárias (ITU) estão dentro do grupo dos quatro tipos mais freqüentes de infecções hospitalares. Os pacientes internados
com infecção urinária podem evoluir para sepse, sendo essencial o rápido
início de terapia antimicrobiana apropriada para o combate ao microrganismo e a retirada do cateter vesical o quanto antes. O TISS 28 além de
avaliar a carga de trabalho de enfermagem também inclui componentes
relacionados à gravidade dos doentes e até prognóstico de mortalidade.
Objetivo: Este estudo relaciona a pontuação dos pacientes no TISS 28
com a assistência de enfermagem prestada aos pacientes portadores de
cateterismo vesical e ITU.
Metodologia: Seleção dos pacientes internados na UTI que em algum
momento foi realizado cateterismo vesical, presença ou não de ITU
nestes pacientes e preenchimento de formulário específico para o TISS
28 relacionando os resultados encontrados.
Resultados: Os resultados encontrados foram 67,44% dos pacientes
apresentou em algum momento de sua internação o cateterismo vesical
sendo que 8,6% apresentaram ITU, destes 25,97% dos pacientes apresentavam 19 pontos no TISS 28.
Conclusão: Apesar do alto número de cateterismo vesical e alta pontuação
no TISS 28, a taxa de infecção urinária é baixa, devido às ações prestadas
para a prevenção de ITU, que foram, utilizar cateter vesical somente quando indispensável; lavagem das mãos antes e após a inserção e manuseio
do cateter; usar técnica asséptica e equipamento estéril no procedimento;
uso de cateter de menor diâmetro possível para minimizar trauma uretral;
Fixação adequada da sonda para evitar movimentação e tração uretral; Para
colher amostras de urina, usa-se técnica asséptica fazer desinfecção da borracha de coleta; Manter o fluxo de urina desobstruído, evitando o refluxo
de urina da bolsa para o paciente; não trocar o cateter a intervalos pré fixados; esvaziar a bolsa coletora a assim que preenchido 1/3 do volume total.

PO – 301
Pneumonia associada à ventilação mecânica: conhecimento
da equipe de enfermagem sobre medidas de prevenção
Sara Costa Serra; George Castro; Karla Luciana Lima Rocha;
Priscila F. Dominici Terças; Érica de Morais Brandão; Fernanda
Liene Calvacante da Cruz
Faculdade Santa Terezinha (CEST) São Luiís- MA, Brasil
Objetivo: Avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem sobre as medidas de prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM)
Método: Trabalho de campo, de caráter descritivo e natureza quantitativa, no qual foram entrevistados 64 profissionais da equipe de enfermagem, sendo 14 enfermeiros e 50 técnicos de enfermagem de três
unidades de terapia intensiva (UTIs) do município de São Luís - MA
nos meses de abril e maio de 2008. Utilizou-se como instrumento para
coleta de dados um questionário embasado nas diretrizes brasileiras
para tratamento das pneumonias adquiridas no hospital e das associadas à ventilação mecânica de 2007
Resultados: A maioria dos entrevistados sabe o que é PAVM, 93%

dos enfermeiros informaram inexistir protocolos de prevenção no hospital onde trabalha. Quanto à aspiração 100% a realizam sempre que
necessário. Apenas 64% dos enfermeiros e 58% dos técnicos lavam as
mãos antes do procedimento. No modo do sistema de aspiração aberto
85.7% e 59% dos enfermeiros e técnicos de enfermagem utilizam luvas estéreis. No momento da aspiração orotraqueal 58% dos técnicos
de enfermagem interrompem a dieta enteral. Quanto a higiene oral
62% dos técnicos a realizam de 2 a 3 vezes ao dia, 82% dos técnicos
mantém a cabeceira dos pacientes entre 30 a 45º e 84% desprezam o
condensado do circuito sempre que necessário. Quanto ao tema 36%
dos enfermeiros e 46% dos técnicos revelaram ter dificuldades.
Conclusão: Ainda existem práticas e conhecimentos deficientes sobre
a prevenção da PAVM, talvez reflexo da inexistência de protocolos de
prevenção nas UTIs pesquisadas.

PO – 302
Ehrlichiose- Relato de Caso
Christian Naurath; Gustavo Wagner Mello; Gustavo Gouvea de
Freitas; Elba Regina Sampaio de Lemos; Juan Carlos Rosso Verdeal
Hospital Barrador, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Erlichiose foi descrita em 1986, tem como agente etiológico Ehrlichia
chaffeensis, bactéria intracelular, pouco identificada na América do Sul. A
apresentação é aguda com período de incubação de 1 a 2 semanas. Relatamos caso de paciente do sexo masculino, 48 anos, sem comorbidades,
admitido no Hospital Barrador (RJ) com quadro de há 5 dias, mialgia,
cefaléia intermitente, mal estar, prostração, inapetência, tosse, perda ponderal, febre persistente elevada e diária. Relato de viagem há 2 semanas por
São Paulo (Cascavel) e Minas Gerais. Atendido com quadro de dispnéia
e sinais de sepse. Transferido para CTI para monitorização e tratamento.
Evoluiu com Síndrome de Angústia Respiratória Aguda, Choque Séptico e
Insuficiência Renal Aguda. Instituída terapêutica com Azitromicina, Amoxacilina-Clavulanato, Trimetroprim- Sulfametoxazol e corticóide, e em 48
horas de internação foi notado descamação de pele e eritema maculopapular em membros inferiores, associado ao esquema terapêutico Anfotericina
B e Cloranfenicol. Complicou com Pneumonia Associada a Ventilação
Mecânica, Sinusite, Sangramento de Traqueostomia e Discrasia. Evoluiu
com desmame de aminas, prótese respiratória, suspensão de hemodiálise e
retirada de cânula de traqueostomia, recebendo alta para casa após cerca de
40 dias. Após cerca de 3 meses recebido resultado de Reação de Polimerase
em Cadeia para Ehrlichia, confirmando a infecção. Outras Ricketsioses e
diagnósticos diferenciais foram afastados. Ehrlichiose pode ser fatal se não
tratada precocemente, Cloranfenicol e Doxiciclina são opções terapêuticas
adequadas, e esta condição deve ser suspeitada como diagnóstico diferencial possível também em nosso país.

PO – 303
Perfil epidemiológico das hemoculturas na unidade de
terapia intensiva infantil do hospital São José do Avaí
Daniela Silva Pais, Simone Saraiva, Karol Pereira Ruela, Fabrício
Boechat do Carmo Silva, Lauro Amaral de Oliveira, Lílian
Rodrigues do Carmo Rezende, Wellington Lima Rodrigues
Magalhães, Claudemir Bragança Rodrigues
Hospital São José do Avaí, Itaperuna, RJ, Brasil
Objetivo: Determinar os patógenos mais freqüentes e o perfil de sensibilidade antimicrobiana dos agentes das hemocultura de pacientes
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admitidos na UTI Infantil do Hospital São José do Avaí (HSJA), de
agosto de 2007 a julho de 2008.
Métodos: Foram analisadas 204 amostras, as bactérias foram isoladas
em meios de cultura apropriados, Bactec Peds Plus com resina. A identificação e o teste de susceptibilidade aos antimicrobianos foram realizados através do aparelho de automação ATB expression.
Resultados: Das amostras hemocultivadas, 41 (20%) foram positivas e
163 (80%) negativas. Os isolamentos evidenciaram a presença de germes Gram- em 25 (61%) amostras e Gram+ em 16 (39%). Entre os
Gram-, os mais prevalentes foram Serratia marcenses (28%) e Klebsiella
pneumoniae (24%). No grupo dos cocos Gram+, Estafilococos coagulase
negativo (ECN) foram os mais isolados (31%) seguidos pelo S. aureus.
Com relação aos perfis de sensibilidade/resistência, todos os cocos Gram+
foram sensíveis à Vancomicina. Dos ECN, 80% foram meticilino-resistentes. S. marcenses e K. pneumoniae mostraram-se 100% sensíveis aos
Carbapenêmicos, no entanto, apresentaram altos índices de resistência
aos Aminoglicosídeos e Cefalosporinas de 3ª e 4ª gerações.
Conclusão: Nosso trabalho avaliou apenas as hemoculturas da UTI
Infantil e detectou uma taxa de 20% de positividade. No perfil de
sensibilidade/resistência dos Gram- encontrou-se alta resistência às
cefalosporinas e aos aminoglicosídios, porém elevada sensibilidade
aos carbapenêmicos e moderada à ciprofloxacina, semelhante ao estudo de Loureiro e colaboradores em uma UTI Neonatal no Rio de
Janeiro10.

PO – 304
Dengue visceral: uma realidade no Brasil
Sergio Kiffer Macedo; Thiago Santos Bissoli
Hospital São José do Avaí, Itaperuna-RJ, Brasil
Casos de dengue têm envolvido a ação de uma variante agressiva, a
dengue visceral(DV). A DV parece estar ligada a uma complicação
secundária. Afeta órgãos como o fígado, cérebro, pulmão e coração.
Os casos de dengue visceral têm se tornado cada vez mais freqüente
e evidenciado pela mídia sul-americana. O objetivo é oferecer mais
informações à sociedade médica. Paciente feminina, 68anos, com
mialgia, cefaléia, náuseas e vômitos, febre com calafrios associado à
espasmos musculares seguido de crise convulsiva generalizada. Após a
crise, evoluiu com hemiplegia à direita, torpor e desvio conjugado do
olhar para esquerda. Ao exame neurológico, a paciente apresentavase torporosa, ECG=9. Colhido líquor, urina e sangue para culturas
além de bioquímica sérica. Resultados:Bilirrubina total=0,9, BD=0,3,
Fosfatase alcalina=49, Gama-GT=50, TGO=80U/l, TGP=62U/l,
Na+=109, Mg++=0,8, Ca++=0,95, K+=3,5, Glicose=120, Cr=0,5,
Ur=11, Hemograma completo sem alterações, Plaquetas=124mil/
mm, PCR(Quantitativo)=21,5mg/dl. Não foram observadas bactérias
coráveis pelo GRAM no líquor. Diurese de 3,3ml/Kg/h nas primeiras
horas de internação. Foi diagnosticado síndrome perdedora de sal.
A doença evoluiu rapidamente. O caso foi conduzido com agressiva
reposição volêmical, além de reposição de sódio, corticóide, aciclovir,
vancomicina e ceftriaxona. Após 3 dias a paciente apresentou remissão completa dos sintomas e recebeu alta da UTI-Neurovascular. O
diagnóstico foi concluído com o resultado da sorologia positivo visando tratar possíveis germes, iniciou aciclovir, vancomicina, e ceftriaxona para posteriormente descalonar. Diante de um quadro clínico de
meningite, associado a um quadro gripal de pacientes residentes ou
visitantes a áreas endêmicas, com exame de líquor sugestivo de infecção viral, devemos suspeitar, de DV.
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PO – 305
Agravos e eventos de notificação compulsória: análise de
um hospital universitário pediátrico
Izaura Luzia Silvério Freire; Juliana Teixeira Jales Menescal Pinto;
Déborah Dinorah de Sá Mororó; Mylena Taise Azevedo Lima
Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED).
Escola de Enfermagem de Natal (EEN). Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). Natal (RN). Brasil
Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico das crianças atendidas com
agravos notificados pelo Sistema de Informação de Agravos Notificáveis
(SINAN), Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e Registro de
Câncer de Base Populacional (RCBP).
Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo, através das fichas de notificação e declaração de óbitos de todos os casos notificados pelo hospital
de pediatria da UFRN no ano de 2008.
Resultados: O SINAN registrou 135 casos. Desses 69 de dengue, 09
sífilis congênita, 08 tuberculose pulmonar, entre outros (49). Eram do
sexo masculino (73), faixa etária de 5-9 anos (54), cor parda (98), escolaridade que não se aplica à escola formal (85), residentes na zona urbana (124) e procedentes do município de Natal (69). O RCBP notificou
06 casos novos de câncer, com distribuição igual entre os sexos (03),
de cor parda (03), faixa etária entre 5-9 anos (03), residentes em Natal
(03), morfologia para Leucemia Linfóide Aguda (49%) e topografia em
medula óssea (03). O meio diagnóstico mais utilizado foi o histológico
e histológico/citológico (03). Quanto ao SIM, o hospital declarou 10
óbitos. Esses ocorreram nos meses de fevereiro e julho (02), sem diferença em relação ao sexo das crianças (05), faixa etária de menores de
1 ano (3) e entre 15-19 anos (03); de cor parda (05), sem nenhuma
escolaridade (05) e como causa básica de morte o osteossarcoma (02).
Conclusão: As ações de vigilância e o conhecimento do perfil epidemiológico da população contribuem para o planejamento de ações que
visam o controle, a prevenção e erradicação de doença ou agravos.

PO – 306
Necrose de cólon e choque séptico associados a salmonelose
Paola Hoffert Castro Cruz; Tereza Fabiola Léo Fritz, Pedro Henrique
de Lima Prata, Roberto Sydney de Melo; Andre Fares Dias
Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB), Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil
As salmoneloses humanas são resultantes da infecção por bactérias do
gênero Salmonellae. A doença no Brasil é endêmica. A enterocolite é
a manifestação mais frequente, cuja evolução autolimitada é regra. Casos de necrose entérica são raros na literatura, com evolução severa ou
letal. Paciente sexo masculino, 32 anos, portador de transtorno bipolar, procurou atendimento com dor abdominal em cólica, diarréia sanguinolenta e vômitos há um dia. À admissão apresentava hipotensão,
taquicardia e desidratação. O abdome estava distendido e doloroso à
palpação, sem sinais de irritação peritoneal. Feita reposição volemica,
oxigenoterapia e antibioticoterapia. Tomografia de abdome evidenciou
distensão gástrica e de alças, ausência de líquido livre e de pneumoperitônio. Evolui no pronto atendimento com vômito fecalóide, aspiração
maciça de conteúdo gástrico, insuficiência respiratória e instabilidade
hemodinâmica. Apresentou parada cardiorrespiratória, sendo intubado
e iniciado aminas. Encaminhado ao bloco cirúrgico, onde foi observada necrose de todo o cólon e pontos necróticos em intestino delgado.
Realizadas colectomia total, ressecção de íleo terminal e ileostomia. Evi-
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denciada Salmonella sp em coprocultura. Encaminhado para Centro
de Terapia Intensiva (CTI) em uso de doses elevadas de aminas, sendo
submetido à nova enterectomia segmentar. Diagnosticada encefalopatia hipóxico-isquêmica, após tomografia de crânio normal. Apresentou
fístula jejunal, ileal e desabamento de ileostomia. Foi laparostomizado.
Prescrito Imipenem devido a sepse abdominal. Recebeu alta do CTI
após 54 dias, sem melhora neurólogica. Óbito por disfunção orgânica
na enfermaria. O caso enfatiza que apesar da salmonelose geralmente
ser uma doença autolimitada, a mesma pode se tornar severa ou letal.

PO – 307
Hepatite fulminante por herpes simplex após
corticoterapia de curta duração em escolar
Shieh Huei Hsin, Eliane Roseli Barreira, Albert Bousso, Patricia
Freitas Góes
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo
Escolar de 9 anos, masculino, admitido na UTIP devido a mal asmático e pneumonia. Apesar do tratamento com metilprednisolona,
claritromicina, salbutamol intravenoso e ventilação mecânica desenvolveu piora respiratória progressiva. Endoscopia digestiva realizada no 8ºdia de internação evidenciou candidíase esofágica e lesões
sugestivas de Herpes simplex (HSV), histologicamente confirmado.
No 9ºdia desenvolveu hepatomegalia, Glasgow3, AST 6456U/L,
ALT 4379U/L, GGT 463U/L, TP49%, TTPA38,1”, amônia
88mcmol/L, Ht30%, leucopenia(3500) e trombocitopenia(78000/
mm3).LCR, TC de crânio e abdomen normais. Iniciado tratamento com Acyclovir. No dia seguinte iniciou melhora progressiva do
quadro respiratório e da função hepática. Sorologias: HSV IgM positivo e IgG negativo; hepatite A,B,C, HIV, CMV, Epstein Baar e
Parvovírus negativas. Após 15 d de tratamento antiviral apresentou
completa recuperação neurológica, hepática e respiratória. Hepatite
fulminante (HF) causada por HSV é uma condição rara, geralmente
relacionada à imunodepressão. Em adultos imunocompetentes, 33
casos foram relatados. Em pediatria a maioria dos casos ocorre em
neonatos e crianças imunodeprimidas. Cinco casos foram relatados
em crianças imunocompetentes, todos com evolução fatal. Em 57%
dos casos o diagnóstico é estabelecido apenas à necropsia. Embora
seja uma condição potencialmente tratável, a mortalidade é alta.
Diagnóstico e tratamento precoces são essenciais para a sobrevivência. A possível relação de HF HSV com corticoterapia de curta e
longa duração já foi relatada anteriormente. Este é o primeiro relato
de sobrevivência de criança imunocompetente com HF HSV, no
qual a precocidade do diagnóstico e tratamento foi fundamental
para a evolução favorável. Deve-se considerar a possibilidade de
contribuição do corticosteróide na patogênese da doença.

PO – 308
Ictiose lamelar
Daniela Silva Pais, Claudemir Bragança Rodriguês, Bianca
Bairral, Karol Pereira Ruela, Andressa Moulin Morreira de
Carvalho
Hospital São José do Avaí, Itaperuna/RJ
A ictiose lamelar é uma forma grave de ictiose, presente ao nascimento, (incidência 1:300.000) É devida a gene autossômico recessivo de expressividade variável e que histologicamente mostra

hiperqueratose de moderada a intensa, camada granulosa espessada,
estando o trânsito celular epidérmico reduzido a 4dias. Clinicamente o recém-nascido apresenta eritema generalizado e está envolto
por revestimento de extrato córneo espesso que se assemelha ao
colódio, causando eversão das pálpebras e, às vezes dos lábios; as
áreas flexoras são acometidas, ocorrendo espessamento e descamação de palmas de mãos e plantas de pés. As escamas são grandes,
quadrangulares, de cor amarelada ou castanha, aderentes no centro
e com bordas soltas que destacam-se logo após o nascimento, deixando uma pele avermelhada. Recém nascido a termo, com história
de consaguinidade entre os pais, apresentou ao nascimento, pele
endurecida com rachaduras deixando áreas avermelhadas com exposição da derme, descamação lamelar da pele, ectrópio e eclábio,
sinais clínicos de ictiose lamelar. O diagnóstico foi confirmado por
biópsia de pele. Posteriormente, já na UTI neonatal, evoluiu com
insuficiência respiratória, sepse e insuficiência renal e anasarca. Foi
a óbito após 10 dias de internação. A ictiose lamelar é um distúrbio decorrente de anormalidades no metabolismo de queratina na
epiderme, sem fisiopatologia conhecida. O diagnóstico da doença, é
confirmado por biópsia de pele. No período neonatal, desidratação,
insuficiência renal aguda e infecção, são os motivos de preocupação.
Anteriormente ao uso de retinóides, a maioria dos pacientes evoluía
a óbito nos primeiros dias e, ainda hoje é pequeno a sobrevida.

PO – 309
Pneumonia grave pelo vírus influenza A H1N1 de
origem suína
Mariana Benevides Santos Paiva; Kamilla Maria Araújo Brandão;
Ênio Roberto Pietra Pedroso; Vandack Nobre Junior; Vitor Tadeu
Vaz Tostes
Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Minas Gerais, HCUFMG Belo Horizonte, Minas Gerais
O vírus Influenza A H1N1 de Origem Suína (VIA-OS) é responsável pela atual pandemia de influenza. Cerca de 50% dos pacientes
com infecção grave pelo VIA-OS são adultos jovens. A condução
dos pacientes graves nos centros de terapia intensiva representa um
desafio no que tange à assistência ventilatória. O objetivo desse trabalho é relatar o caso de um paciente com pneumonia viral grave
pelo VIA-OS. Trata-se de RDN, 27 anos, hígido, admitido no HCUFMG com quadro gripal iniciado há sete dias, após contato com
paciente suspeito de gripe A H1N1. À internação na enfermaria,
o paciente encontrava-se taquidispneico, com SaO2 de 78% sob
oxigênio suplementar a 15 l/min. A radiografia de tórax evidenciava
acometimento misto, predominantemente intersticial, principalmente em bases pulmonares. Optou-se pela intubação orotraqueal e
pelo início de ceftriaxona, claritromicina e oseltamivir. O paciente
foi encaminhado ao CTI, onde manteve hipoxemia, sob ventilação mecânica com parâmetros elevados (FiO2=100% e Peep=20).
Exames laboratoriais revelaram: creatinafosfoquinase=6324 UI/l e
desidrogenase lática=2254 UI/l. Apresentou insuficiência renal aguda, sendo indicada hemodiálise no 4º dia de internação hospitalar
(IH). O paciente apresentou os primeiros sinais de melhora no 21º
dia de IH, tolerando redução lenta da FiO2. RDN ainda encontrase sob cuidados intensivos. Não se sabe a repercussão da pandemia
do VIA-OS no mundo. Faz-se necessário o estudo de um número
maior de casos a fim de se definir a melhor estratégia terapêutica
nesses pacientes.
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PO – 310

PO – 311

Malária e metahemoglobinemia secundária a
primaquina- relato de caso

Sepse fatal após instilação intravesical do bacilo de
calmette-guérin (BCG) – relato de caso

Christian Naurath; Gloria Martins; Marcelo de Souza Santino;
Gustavo Gouvea de Freitas; Juan Carlos Rosso Verdeal
Hospital Barrador, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Metahemoglobinemia adquirida resulta da ingestão de drogas ou agentes
que aumentam a produção de metahemoglobina. Os sintomas resultam da
redução aguda de oferta de oxigênio aos tecidos. Relatamos caso de um paciente do sexo masculino, 35 anos, previamente hígido, admitido com quadro de febre baixa, cefaléia, prostração, mialgias, náuseas, diarréia, vômitos
com piora evolutiva há cerca de 5 dias. Viagem a Manaus há 3 semanas.
Internado em CTI sendo iniciado terapêutica para meningite bacteriana.
Em 48 horas, confirmado malária por Plasmodium vivax. Instituído tratamento com Cloroquina e Primaquina. No terceiro dia evoluiu com queda
da saturação periférica de oxigênio, com gasometrias desproporcionalmente normais. No quarto dia evolui com fadiga, letargia, bradipsiquismo, alteração de comportamento, mialgia, pele quente e úmida, dispnéia anemia
e hipoxemia. Solicitado dosagem de G6PD, que foi normal. Reduzida pela
metade a dose terapêutica de primaquina, tendo controle de gota espessa
resultado negativo (4º dia). Metahemoglobina foi de 17,5%. Na análise
de lâmina, caracterizado hemólise secundária à malária e metahemoglobina (pela primaquina). Não foi instituído terapêutica direcionada. Evoluiu com melhora da anemia, redução de enzimas hepáticas e bilirrubina,
com normalização da metahemoglobina. Melhora da hipoxemia e dispnéia
com alta para o quarto no sétimo dia de tratamento e para casa após 2
dias. Houve recuperação completa. Metahemoglobinemia é uma condição
médica emergencial e deve ser suspeitada como secundária ao uso de Primaquina, e quando em níveis menores que 20%, apenas a suspensão ou
redução de dose da droga pode ser eficaz.

Dr. Ulysses V. Andrade e Silva; Dr. Luciano S. Viana; Dr. Paulo
de Tarso O. Castro; Dr. Daniel D.Gomes Seabra; Dra.Rosana D.
Souza Almeida
Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos, Barretos, SP, Brasil
O carcinoma urotelial superficial da bexiga de alto risco é tratado por
ressecção transuretral (RTU), do tumor, seguido de instilação do Bacilo de Calmette-Guerin intravesical (BCG i.ves.) para evitar recidivas.
O tratamento é bem tolerado, podendo ocorrer complicações graves,
sepse e óbito. Paciente idoso, coronariopata grave (contraindicação
para cistectomia), com carcinoma urotelial de alto grau superficial da
bexiga, na 4ª recidiva (três RTUs prévias), foi submetido a RTU com
ressecção tumoral completa. Após 60 dias, iniciou instilação de BCG
i.ves. (não havia contra-indicação). Após a segunda sessão de BCG
i.ves., apresentou febre alta, calafrio e choque séptico. Admitido em
UTI, recebeu tratamento de suporte, tuberculostáticos e e corticóide;
mas evoluiu com falência de múltiplos órgãos para óbito. As culturas
de sangue e urina foram negativas. Os principais fatores de risco para
complicações graves após instilação de BCG i.ves. são o tipo de cepa
utilizada e a quantidade de BCG por miligrama, em unidade formadora de colônias. É contraindicada a instilação de BCG i.ves. em caso
de: RTU a menos que 30 dias; sondagem traumática; hematúria macroscópica; infecções urinárias; uso concomitante de imunossupressor. A ocorrência de febre alta, calafrio e sinais de sepse após as sessões
de BCG i.ves. sugerem complicação grave, e o tratamento com tuberculostáticos (rifampicina, isoniazida, etambutol) e corticóide deve ser
iniciado prontamente.
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Apresentação oral
AO – 041
Adrenomedullin blood concentrations in children
subjected to cardiopulmonary bypass: correlation with
glucose monitoring parameters
Ronaldo Arkader, Gilda Barbaro Del Negro, Lídia Yamamoto,
Greet Van Den Berghe, Thelma Suely Okay
Laboratory of Medical Investigation – LIM/36 – Departamento de
Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
Brazil (RA, GBDN, LY and TSO)
Objective: The vasoactive peptide adrenomedullin (AM) is expressed in a large number of tissues, is upregulated in sepsis and
systemic inflammatory response syndrome (SIRS) and is known
to inhibit insulin secretion. The aim was to monitor serum AM
concentrations in pediatric patients subjected to cardiopulmonary
bypass (CPB) and consequently presenting with SIRS and hyperglycemia.
Method: Twenty children aged 11-84 months who underwent
elective cardiac surgery with cardiopulmonary bypass were enrolled and prospectively studied. Hormones concentrations were
measured immediately before cardiopulmonary bypass (BCPB),
immediately after CPB, and on the first (POD1), second (POD2)
and third days (POD3). Data are expressed as the median and
inter quartile range.
Results: Glucose concentrations increased from 86.5 mg/dL (67
- 88) BCPB to 169 mg/dL (153 - 201) on POD1 (p=0.0001).
IL-6 increased from 7.85 pg/mL (2.45 - 12.65) BCPB to 14.21
pg/mL (13.2 - 16.37) on POD1 (p =0.0009). AM increased from
1.13 ng/mL (0.83 - 1.81) BCPB to 3.28 ng/mL (1.82 - 4.25) on
POD1 (p=0.005), while insulin dropped from 10.9 µU/mL (10.5
- 13.6) BCPB to 2.88 µU/mL (1.68 - 3.46) on POD1 (p=0.005).
Although C-peptide decreased from 1.44 (0.93 - 2.08) BCPB to
0.89 ng/mL (0.58 - 2.06) on POD1 (p=0.072), the median Cpeptide level on POD1 fell below the reference interval, and there
was a significant negative correlation between C-peptide and AM
on POD1 (R= - 0.70 / p< 0.0009).
Conclusion: An increase in AM is associated with the genesis and
maintenance of hyperglycemia in children subjected to CPB presenting with SIRS and hyperglycemia.

AO – 042
Does intensive insulin therapy really reduces the
incidence of acute renal injury in critically ill
José Raimundo A. de Azevedo; Renato Palácio de Azevedo;
Lara C. Lucena; Nathalia N. R. Costa; Widlan
ICU. Hospital São Domingos. São Luis, Maranhão, Brasil
Objective: To compare the renal function outcome in patients
submitted to two different regimens of glycemic control using the
RIFLE criteria to define acute kidney injury.
Methods: Included were 228 patients randomized to IIT or to a
carbohydrate restrictive strategy (CRS). The RIFLE criteria was established according to the creatinine values on the first and the last
day of ICU stay, and the highest value obtained during this period.

The renal outcome was evaluated through the comparison of the
last RIFLE score obtained during ICU stay and the RIFLE score at
admission, and then classified as favorable, stable or unfavorable.
Results: The two groups were comparable regarding demographic
data. AKI developed in 52% of the patients and was associated to
higher mortality (39.4%) as compared to those who did not have
AKI (8.2%) (p < 0.001). We have observed a significant correlation between the blood glucose levels and the incidence of AKI
(p= 0.007) (Figure 1). In the multivariate logistic regression analysis, only APACHE III score higher than 60 was identified as an
independent risk factor for unfavorable renal outcome. APACHE
III score > 60 and AKI were risk factors for mortality.
Conclusions: Intensive insulin therapy does not reduce the incidence of AKI evaluated through the RIFLE criteria when compared to a carbohydrate restrictive strategy. This and the higher
incidence of hypoglycemia in the IIT group, suggests that CRS is
safer than and as efficient as IIT in preventing AKI in critically
ill patients.

AO – 043
Hiperglicemia nas primeiras 24 horas da introdução:
de nutrição parenteral é determinante de pior
prognóstico
Diogo Oliveira Toledo, Flavia Sampaio Fene Fernandes,
Amanda Maria Ribas Rosa de Oliveira, João Manoel Silva
Junior, Luciana Coelho Sanches, Juliana Andréia Marques,
Mateus Demarchi Gonçalves, Ederlon Rezende
Hospital Servidor Publico Estadual, IAMSPE-HSPE, São Paulo-SP, Brasil
Objetivos: Nutrição parenteral (NP) é importante suporte para
recuperação dos pacientes em unidade de terapia intensiva (UTI),
entretanto complicações são notadas, principalmente hiperglicemia. O objetivo do estudo foi verificar o desfecho de pacientes
com NP associados à hiperglicemia nas primeiras 24h após introdução da dieta na UTI.
Método: Os pacientes foram alocados em dois grupos (hiperglicêmicos versus normoglicêmicos). Valores de glicemia sérica e capilar coletados nas primeiras 24h de introdução da NP foram utilizados para determinação dos grupos, pacientes com dois ou mais
valores de glicemia capilar acima de 200mg/dl foram considerados
hiperglicêmicos.
Resultados: Foram incluídos 83 pacientes. A idade foi 72,0±12,6
anos. O APACHE II foi 20,5±6,0 e a mortalidade foi 56,6%
na UTI e 74,4% no hospital. A porcentagem de pacientes que
apresentaram hiperglicemia foi 32,5% e a glicemia sérica após
24h foi maior no grupo hiperglicêmico (131,5±53,0 g/dl versus
110,3±37,7 g/dl, p=0,04). Quando comparados sobreviventes e
não sobreviventes, pacientes hiperglicêmicos evoluíram com maior
mortalidade na UTI (81,5% versus 44,6% p=0,001), no hospital
(89,0% versus 66,7% p=0,02) e maior tempo de internação na
UTI 6,0 (4,0-16,0) versus 11,0 (5,0-24,5) dias p=0,04. Não houve diferença entre os grupos quanto à demográficos, motivo da
NP, APACHE II, triglicérides e valor calórico total, a hiperglicemia foi fator de risco independente de morte OR=5,58 IC95%
(1,13-27,44) p=0,03.
Conclusão: Pacientes com NP apresentam alta mortalidade e a hiperglicemia nas primeiras 24h de introdução de NP é importante fator
de risco para morte e aumento de tempo de internação na UTI.
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AO – 044
Potenciais interações fármaco - nutrição enteral em
pacientes de unidades de terapia intensiva: um estudo
multicêntrico
Adriano Max Moreira Reis; Rhanna Emanuela Fontenele Lima de
Carvalho; Leila Márcia Pereira de Faria; Regina Célia de Oliveira,
Karine de Oliveira Santana Zago; Milena Ferreira Cavelagna; Adriano
Gomes da Silva; Silvia Helena De Bortoli Cassiani
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
EERP - USP, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Objetivo: investigar e analisar a ocorrência de potenciais interações fármaco-nutrição enteral (PIFNE) em prescrições de pacientes de unidades de
terapia intensiva (UTI).
Método: estudo transversal retrospectivo realizado em UTI de sete hospitais
brasileiros. Foram analisadas as prescrições de 24 e 120 horas de internação
dos pacientes internados nas UTIs investigadas. As PIFNE foram identificadas empregando o software Drug Reax (Thomsom Micromedex).
Resultado: foram identificados 320 pacientes, com 24 horas de internação,
que estavam em uso de nutricão enteral (NE). Destes, 20 (6,3%) apresentaram PIFNE. Dos 504 pacientes em uso de NE, com 120 horas de internação,
39(7,7%) apresentaram PIFNE. As PIFNE mais freqüentes identificadas nas
prescrições de 24 horas foram: fenitoína + NE, hidralazina + NE e levotiroxina + NE. Em 120 horas, além dessas potenciais interações, identificou-se
varfarina + NE. O mecanismo de ação de todas as PIFNE detectadas é farmacocinético e o manejo envolve a otimização do planejamento do horário
de administração dos medicamentos e da NE para prevenir a ocorrência das
mesmas. A gravidade de todas as PIFNE é moderada.
Conclusão: A NE é uma terapêutica importante para a manutenção e recuperação do estado nutricional de pacientes internados em UTI. As condições clínicas dos pacientes críticos demandam o uso concomitante de
medicamentos e de terapia nutricional enteral. Para prevenção das PIFNE
é importante o desenvolvimento de ações multidisciplinares com a participação de médicos, enfermeiros, farmacêuticos e nutricionistas. Essas ações
contribuem para a qualidade e segurança do cuidado prestado nas UTIs
aos pacientes pelos profissionais intensivistas.

AO – 045
Melhora no cumprimento da prescrição do suporte
nutricional enteral em pacientes internados na UTI após
treinamento dos profissionais envolvidos no suporte
nutricional do paciente grave
Janaina Feijó, Michele Salfer, Dimitri Possamai, Rodrigo Soares
da Silva, Keitiane Michele Kaefer, Louise Trindade de Oliveira,
Luciano Honório da Silva Oba, Milton Caldeira Filho, Glauco
Adrieno Westphal
Hospital Municipal São José de Joinville, HMSJ, Joinville-SC, Brasil
Objetivos: Avaliar o cumprimento, ou administração total da quantidade
prescrita do suporte nutricional enteral em pacientes internados na UTI após
treinamento dos profissionais envolvidos na nutrição do paciente grave.
Método: Estudo prospectivo do tipo antes-depois. Fase I: foi avaliada a
administração correta da prescrição do suporte nutricional enteral (calorias prescritas vs calorias administradas) em pacientes internados na UTI.
Fase II: após a abordagem da equipe multidisciplinar sobre a importância
do suporte nutricional adequado no doente crítico, foram realizadas novas
avaliações do cumprimento da prescrição da oferta nutricional. As fases que
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foram comparados entre si com o teste t de Student.
Resultados: 148 prescrições foram avaliadas, 87 na Fase I e 61 na Fase II. Na
Fase I a média calórica ofertada (1212±498 kcal) totalizou 64% do prescrito
(1896±331 kcal; p<0,001). Na Fase II a média calórica ofertada (1643±455
kcal) resultou em 89,3% do prescrito (1841±273 kcal; p<0,001). Comparando as duas fases, houve aumento significativo da oferta calórica (Fase I:
1212±498 kcal vs Fase II: 1643±455 kcal; p<0,001) e da administração correta da dieta prescrita (Fase I: 64% vs Fase II: 89,3%; p<0,001).
Conclusões: O treinamento específico da equipe multidisciplinar resultou
em maior cumprimento da prescrição do suporte nutricional enteral nos
pacientes internados na UTI do Hospital Municipal São José de Joinville.

Apresentação pôster
PO – 312
Hipotireoidismo em unidade de terapia intensiva
neurológica
Salomón Soriano Ordinola Rojas; Viviane Cordeiro Veiga; Júlio César
de Carvalho; Luis Enrique Campodonico Amaya; Fabrizio Rodrigues
Assis; Sandra Patricia Shimizu; Fabiana Cristina Oliveira
Unidades de Terapia Intensiva Neurológica - Real e Benemérita
Associação Portuguesa de Beneficência (Unidade São Joaquim), São
Paulo, São Paulo, Brasil
Objetivo: Avaliar a incidência de hipotireoidismo em Unidade de Terapia
Intensiva Neurológica e analisar os fatores relacionados à esta condição.
Métodos: Foram estudados 52 pacientes internados por tempo superior a
sete dias em Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, sendo 32 do sexo
feminino (61,5%) e 20 do sexo masculino (38,5%), com idade média de
61,29± 19,38 anos. Foram considerados para avaliação do hipotireoidismo
as dosagens de TSH, T4L e T3 e analisadas as variáveis hipertensão, diabetes, vigência de infecção e hipotireoidismo prévio à internação.
Resultados: Dos 52 pacientes avaliados, 7 (13,5%) apresentaram hipotireoidismo durante internação na UTI. Nestes pacientes, não houve associação significativa entre a variável hipotireoidismo na internação com as
demais variáveis, considerando-se nível de significância p < 0,05. Dentre as
variáveis estudadas, a associação com hipotireoidismo foi: sexo (p=0,797);
hipertensão arterial (p=0,975); diabetes (p=0,224); hipotireoidismo prévio
(p=0,358) e vigência de infecção (p=0,081).
Conclusão: Apesar de não haver significância estatística, pode-se, dada
a baixa frequência do hipotireoidismo (13,5%), discutir a eventual tendência de associação entre esta condição e a vigência de infecção, já que
o valor de p, muito embora superior ao nível de significância adotado (0,05) ficou entre 0,10 e 0,05. O hipotireoidismo é uma condição
pouco diagnosticada em terapia intensiva, devendo-se tornar rotineira
a prática de dosagem de hormônios tireoidianos para tratamento precoce, nos casos indicados.

PO – 313
Management of hyperglycemia in patients with acute
ischemic stroke
José Raimundo A. de Azevedo; Renato Palácio de Azevedo; Milena
A. Miranda; Nathalia N. R. da Costa
ICU. Hospital São Domingos, São Luis, Maranhão, Brasil
Objective: To compare two different strategies for glycemic control
in acute ischemic stroke patients, evaluating the outcome through the
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extended Glasgow Outcome Scale (eGOS)), hospital mortality and
NIHSS during the ICU stay.
Methods: Included in the study were all patients admitted to a general
ICU with acute ischemic stroke. Patients were randomized to intensive insulin therapy or to a carbohydrate restrictive strategy. Glycemic
variability and ∆ NIHH were evaluated during ICU stay. Extended
Glasgow Outcome Scale was determined after at least four months of
hospital discharge.
Results: Forty-four patients were submitted to randomization. Both
groups were comparable regarding demographic data, admittance
Glasgow Coma Score and NIHH. Hypoglycemia occurred in 2 patients in group 1 and 2 patients in group 2. Glycemic variability was
26.2 ± 9.1% in group 1, and 20.9 ± 12.0% in group 2 (p=0.11), and
was higher in patients that died, (27.3 ± 10.7% versus 21.6 ± 10.8%,
p = 0.11). The ∆ NIHH was 0.2 in group 1 and - 3 in group 2 (p =
0.17). The eGOS showed that 1 (5%) patient in group 1 and 6 (25%)
in group 2 had a favorable outcome (moderate disability and good recovery), p = 0.04.
Conclusions: This study showed a better neurological recovery in the
group of patients submitted to a carbohydrate restrictive strategy. A
trend toward a higher glycemic variability in the intensive insulin therapy group may explain, at least in part, our results.

PO – 314
Dieta enteral precoce reduz tempo de ventilação mecânica
e óbito de pacientes internados em uma unidade de
tratamento intensivo privado do Rio de Janeiro
Mariana Catta-Preta; Priscilla Barreto; Fabio Maia; Fernando
Lamarca; Natalia Coco Cantero; Giselle Santos Oliveira Reis;
Fernando Paço; Fernanda Amorim de Morais Nascimento
Centro Universitário Augusto Motta, UNISUAM, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil
Objetivo: Avaliar se a dieta enteral precoce influencia os dias para atingir VET pleno, ventilação mecânica ou destino dos pacientes internados em um Centro de Terapia Intensiva.
Métodos: Analisaram-se fichas cadastrais de pacientes acompanhados em 2008. Foram incluídos somente pacientes em ventilação mecânica (VM) e APACHE de admissão entre 15 e 30. Estes
foram divididos em três grupos: 24h (receberam dieta enteral nas
primeiras 24 horas de internação), 48h (enteral nas primeiras 48
horas de internação) e 72-96h (enteral nas primeiras 72 a 96 horas
de internação). Analisaram-se: Idade, Dias para atingir o Valor
Energético Total Pleno (DVET), Dias de VM e o Destino (alta
ou óbito). A análise estatística utilizou teste t student e valores
significativos de p<0,05.
Resultados: Não houve diferença na idade dos grupos (24h =
72,83±6,65; 48h = 75,71±15,97; e 72 – 96h = 68,63±17,94) e no
DVET (24h = 4,83±0,98 dias, 48 = 5,43±1,16 dias e 72 – 96h =
5,88±0,83 dias). Porém o tempo de VM foi significativamente diferente e 24h apresentou menor tempo de VM (24h = 6,67±2,8 dias vs
48h = 13,71,±4,45 e 72-96h = 15,75±2,25 dias, p<0,01). A evolução
dos pacientes também foi diferente. Houve maior predominância de
alta (A) no grupo 24h e óbito (O) nos demais grupos (24h = 50% A
e 50% O, 48h = 14,3% A e 86,7% O e 72-96h = 12,5% A e 87,5%
O, p<0,01).
Conclusão: A nutrição enteral precoce reduziu o tempo de ventilação
mecânica e promoveu maiores altas, comparada ao início tardio

PO – 315
Equipe multidisciplinar de terapia nutricional (EMTN):
faz diferença?
Ana Carolina Béjar Barbosa; Sabrina Segatto Valadares Goastico;
Lidiane Aparecida Catalani; Rogerio Zigaib; Dulce Pereira Brito;
Maria Carolina Gonçalves Dias; Monize Aydar Nogueira; Carlos
Eduardo Pompilio
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, São Paulo, SP, Brasil
Objetivo: Avaliar a atuação da EMTN no desfecho dos pacientes internados na UTI de pós-operatório de hospital-escola.
Método: 1287 pacientes admitidos consecutivamente na UTI da Divisão de Clínica Cirúrgica II do HCFMUSP, no período de julho de 2007
a julho de 2008. Foram selecionados os acompanhados pela EMTN,
78 (6%), divididos em 2 grupos: A) com acompanhamento prévio pela
EMTN à admissão na UTI (n=61) e B) avaliação da EMTN solicitada
pela equipe da UTI (n=19).
Resultados: Grupos homogêneos quanto a: sexo [A: 45M (76,3%)/14F
(23,7%); B: 12M (63,2%)/ 7F (36,8%); p=0,4103]; estado nutricional [A:
44 desnutridos (74,6%)/15 eutróficos (25,4%); B: 17 (89,5%)/2 (10,5%);
p=0,2944]; SOFA nas primeiras 24 horas [A: 3,3061 (4,4497); B: 2,5000
(3,1669); p=0,8840] e APACHE II [A: 15,4082 (6,6708); B: 16,7778
(6,3018); p=0,3306]. Pela análise de comparação de médias por Wilcoxon,
foram estatisticamente significativos: menor tempo total (internação completa) de jejum [5,3750 (3,6298%) x 5,0000 (5,4473), p=0,0192]; menor
tempo de ventilação mecânica [5,0000 (9,7347%) x 8,0000 (6,1824%),
p=0,0347] e menor tempo de internação em UTI [8,0612 (11,3053) x
14,7778 (10,2243), p=0,0111] no grupo acompanhado pela EMTN.
Conclusão: A terapia nutricional visa atenuar a resposta metabólica
ao estresse, prevenir a lesão celular oxidativa e modular a resposta imune. Os resultados obtidos, menores tempo de ventilação mecânica e de
permanência em UTI, são significativos para a relevância da terapia
nutricional no desfecho do paciente. O menor tempo total de jejum
no grupo A evidencia a importância e necessidade da indicação mais
precoce da terapia nutricional.

PO – 316
Critérios de insuficiência renal aguda (RIFLE) como
preditor de mortalidade em pacientes criticos com sepse
Boaventura, V.O.; Bicalho, P.A.; Anversa, L.B.; Maia, M.O.
Hospital Santa Luzia (HSL) de Brasilia - DF Brasil
Objetivo: Os critérios de classificação de IRA baseados no RIFLE (Risco, Lesão, Falência, Perda e Estagio Final da função renal) predizem
menor taxa de liberação de pacientes em Unidades de Terapia Intensiva. Neste estudo procuramos avaliar a mortalidade dos pacientes com
IRA nas primeiras 24 horas após admissão na UTI que apresentavam
Sepse baseados nos critérios de RIFLE.
Método: Coorte retrospectiva realizada em uma UTI de Hospital Privado de Brasília no período 01 de junho de 2008 à 31 junho de 2009.
Avaliação no banco de dados informatizado utilizando informação demográfica, diagnóstico, fatores de risco para IRA, dados fisiológicos e
laboratoriais como fatores preditores de mortalidade.
Resultados: Avaliamos 1350 pacientes sendo 102 (7,5%) com critérios
clássicos para sepse grave e choque séptico. 9 (8,8%) dos pacientes deste
grupo desenvolveram IRA. Destes 6 (66,7%) apresentaram aumento
de creatinina sérica>1,5 (RIFLEI), 2 (22,2%) aumento de creatinina
sérica>2 (RIFLEII) e 1 (11,11%) aumento de creatinina sérica>3 (RI-
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FLEIII). O APACHE II score médio dos pacientes que foram à óbito
foi de 22 e não óbito de 9.A mortalidade dos pacientes que desenvolveram IRA associada a sepse foi de 88,8%.
Conclusão: Nesta nossa avaliação retrospectiva podemos concluir que
critérios de RIFLE para definição de IRA predizem mortalidade nos pacientes críticos com sepse que apresentaram score APACHE II elevado.

PO – 317
Suporte nutricional enteral em idosos internados em
unidade de terapia intensiva: causas de interrupções e
impacto no valor calórico total
Daniel Crepaldi Esposito; Ana Paula Mascarelli do Amaral; José
Antonio Manetta; Sérgio Oliveira Cardoso; Maria Cecília de
Toledo Damasceno; Monica Maria Moraes Mathias Maron; Paula
Machado Guidi; Karina Vieira Barros
Disciplina de Medicina de Urgência da Faculdade de Medicina do ABC
– FMABC – Santo André (SP), Brasil
Objetivo: Avaliar o valor calórico total diário e as principais causas de
interrupções da terapia nutricional enteral (TNE) em idosos internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Complexo Hospitalar
Municipal de São Caetano do Sul.
Método: Sessenta e oito idosos recebendo TNE foram avaliados prospectivamente no período de maio de 2007 a janeiro de 2008. A TNE
foi administrada segundo protocolo da equipe multidisciplinar de
terapia nutricional. Dados como porcentagem de calorias recebidas
comparadas as prescritas, idade, diagnóstico nutricional e as causas das
interrupções da TNE foram coletados.
Resultados: 19% dos idosos tinham entre 60 e 70 anos; 35% entre
71 e 80 anos; 43% entre 81 e 90 anos e 3% > 91 anos. Em relação ao
diagnóstico nutricional 36,11% encontravam-se eutróficos; 43,05 %
desnutridos e 20,08% obesos. A média mensal de calorias recebidas
foi de 70,83 + 2,56 % do prescrito sendo as causas das interrupções
diarréia (4%), resíduos gástricos (13%), repassagem SNE (10,34%),
procedimentos (22,82%) e sem justificativa (49%).
Conclusão: O monitoramento diário dos idosos em TNE se faz necessário,
visto que há uma série de fatores que corroboram com a infusão dietética
inadequada e um aumento da desnutrição hospitalar associada ao pior prognóstico. Idosos representam um grupo de risco para desnutrição e cuidados
na terapia nutricional podem representar benefícios durante a internação e
redução de complicações associadas ao balanço energético negativo.

PO – 318
O impacto da condição nutricional em pacientes com
pneumonia grave admitidos em um CTI do RJ
Celso Coelho; Cláudia Morais; Teresa Navarro; Eduardo Libert;
Ana Paula Rosa; Daniel Novaes; Debora Malvar; Nivaldo Oliveira
Hospital Badim, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Objetivo: Avaliar o impacto da condição nutricional na morbimortalidade de pacientes portadores de pneumonia grave internados no CTI.
Método: Os pacientes admitidos no CTI com pneumonia foram estratificados em três grupos: baixo peso, eutróficos e sobrepeso. Foi mensurado o APACHE II e a mortalidade prevista. Os grupos foram analisados quanto ao APACHE II, grau nutricional, taxa de mortalidade
prevista e encontrada.
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Resultados: O APACHE II médio dos pacientes estudados foi acima
de 15 na admissão. O APACHE II médio dos pacientes de baixo peso
foi 17, os eutróficos tinham um APACHE II médio de 21 e os de sobrepeso um APACHE médio acima de 24. A taxa de mortalidade foi
maior no segmento de pacientes de baixo peso e nos de sobrepeso. Não
foram observados óbitos nos pacientes estratificados como eutróficos.
Conclusão: Os resultados demonstram o impacto da condição nutricional na morbimortalidade desses pacientes admitidos com pneumonia grave. Observa-se que em grupos semelhantes, mesmo para valores
maiores de APACHE II (até uma determinada faixa de estratificação),
os pacientes mais bem nutridos (eutróficos) têm melhor resposta à terapêutica empregada e maior sobrevida que os desnutridos. Para valores
maiores do APACHE II o fator preponderante para mortalidade parece
ser a gravidade dos casos, mais que o estado nutricional.

PO – 319
Análise do protocolo de insulina em pacientes
neurocríticos
Cássia Righy Shinotsuka; Michelle Freitas; Luiz Antônio Monteiro
Bustamante; Bernardo Liberato; Nestor Charris
Hospital Copa D’Or - Rio de Janeiro - RJ
Objetivo: Avaliar o controle glicêmico em uma unidade neurointensiva
antes e após ajuste do protocolo de insulina.
Métodos: Avaliar o controle glicêmico em pacientes neurocríticos entre
abril/06 e dez/08. Em novembro de 2007 houve um ajuste do protocolo
de controle glicêmico, aumentando-se em 50% a taxa de infusão de insulina. Foram coletadas as seguintes variáveis nos três primeiros dias de infusão
venosa de insulina: glicemia média, glicemia máxima e mínima, período de
tempo na faixa terapêutica, incidência de hipoglicemia, quantidade de insulina infundida, aderência ao protocolo, tempo para atingir a faixa terapêutica,
variabilidade e coeficiente glicêmicos. Os resultados estão descritos como mediana e intervalo interquartil. Análise estatística habitual foi empregada.
Resultados: Foram avaliados 44 pacientes neurocríticos, 30 antes do
ajuste da infusão de insulina e 14 após, correspondendo a 3168 glicemias. Não houve diferença significativa entre os grupos pré e pós nos
3 primeiros dias (em mg/dl) (D1 -150,7 x 150,2; D2 – 135,5x 132,5/
D3 – 142,2 x 137,3 p: NS). Houve aumento do tempo na faixa terapêutica no primeiro dia (40% do tempo x 61% p= 0,03). A incidência
de hipoglicemia foi baixa (0,4%). O tempo para atingir a faixa terapêutica continuou semelhante (3,7 x 3,3h). Também não houve mudança
na variabilidade e no coeficiente glicêmico.
Conclusão: Após o aumento da infusão de insulina, houve aumento
do tempo que os pacientes permanecem na faixa ideal de glicemia, sem
alterações dos demais parâmetros. Tais achados reforçam a dificuldade
de se atingir o controle glicêmico estrito na vida real.

PO – 320
Perdas de sondas nasoenterais como indicador de
qualidade em terapia intensiva adulto
Lena Kátia Monteiro Muniz; Wilma Andrade
Medial Saúde, São Paulo (SP), Brasil
Objetivos: monitorizar índice de perdas de sondas nasogastrointestinais utilizadas para alimentação enteral.
Métodos: A incidência de perda de sondas nasoenterais segundo o
Programa de Qualidade Hospitalar -CQH(1), como a relação entre o
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número de perdas de sonda nasogastroenteral (SNGE) e o número de
pacientes com sonda nasogastroenteral por dia multiplicado por 100.
(1) Manual de Indicadores de Enfermagem NAGEH-2006 do Programa de Qualidade Hospitalar
Resultados: No primeiro semestre de 2009 na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Alvorada (UTI-HAM), observamos uma média de
510 pacientes/dia com SNGE, o número médio de perda de SNGE foi
de 12 pacientes/mês e a média de perda de SNGE foi de 3,3%, 52%
dos pacientes eram do sexo feminino, com idade média de 77 anos,
média de APACHE II 17, as causas mais comuns foram a agitação
psicomotora (45%),obstrução da SNGE secundária a interação droganutriente (25%) e os demais pacientes perderam suas SNGE devido a
procedimentos como ecocardiograma transesofágico, aspiração traqueal e manipulação no leito.
Conclusão: Os indicadores de qualidade constituem-se em instrumento
eficaz para aumentarmos a segurança do atendimento médico e de enfermagem na UTI e ao mesmo tempo, no caso deste indicador em particular, auxilia a equipe multidisciplinar de terapia nutricional (EMTN) a
monitorizar processos importantes no atendimento dos pacientes.

PO – 321
Paciente renal agudo dialítico em UTI: visão da enfermagem
Jorgas Marques Rodrigues; Elaine Alves Santos
Hospital da Cidade- HC departamento de Residencias do Instituto
Sócrates Guaneas- ISG
Objetivo: O presente trabalho analisa o aspecto clínico de pacientes
adultos com IRA internados em Unidade de Tratamento Intensivo
(UTI), onde a partir dos dados demográficos, clínicos e laboratoriais
dos principais marcadores séricos para a patologia em questão;
antecedentes clínicos; evolução clínica e as possíveis intervenções foram
todos organizados e analisados a fim de determinar o perfil desses
pacientes na UTI do hospital em questão.
Métodos: Foi feito um estudo retrospecpectivo, de abordagem
quantitativa e observacional, com busca ativa nos prontuários de
pacientes admitidos numa Unidade de Terapia Intensiva - UTI de
um hospital particular de médio porte, com 16 leitos, que realizaram
tratamento dialítico com diagnóstico de Insuficiência Renal Aguda período compreendido entre 01/01/2007 a 31/12/2007. A população
estudada foi constituída de 105 pacientes admitidos na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), com procedência das diversas unidades que
alocam o hospital. Assim, 34 prontuários de pacientes de ambos os
sexos, com idade superior a 18 anos e com diagnóstico de IRA foram
selecionados e todas as variáveis foram submetidas a análise de função
discriminante passo a passo usando o programa estatístico SPSS 8.0
para Windows TM (SPSS Inc, Chicago).
Resultados: A idade média da amostra foi de aproximadamente 67
anos ± 11,8 anos. A média de idade para cada categoria foi de 59 ±
11,4; 68,8 ±12,17; 67,5 ± 11,96 anos, para “pré renal”, “renal” e “pós
renal”, respectivamente. A distribuição por sexo da amostra estudada
foi de 52, 9% para homens e 47, 1% para mulheres. O tempo médio
em diálise para todo o grupo foi de aproximadamente 08 dias. Onde
o grupo “pré renal” apresentou 17,64% de 1-5 dias, 2,94% de 6-10
dias e 30 dias em diante ambos. O grupo “renal” 38,24%, 20,58%
e 2,94% para períodos compreendidos respectivamente de 1-5 dias,
6-10 dias e 30 dias em diante. A categoria “pós renal” não excedeu
10 dias, totalizando 5,9% A relação entre gênero e idade. Somente no
grupo “renal” foi quantificada a presença de HAS associada a Diabetes

mellitus (DM), equivalendo a 21% da amostra. A relação entre
HAS+DM associadas à cirurgia pré-internamento, a proporção foi de
5,88% para cada grupo etiológico. O tempo médio de permanência na
UTI da amostra estudada foi de aproximadamente 30,21 ± 7,51 dias.
A análise entre à relação da Etiologia da IRA x Intervenção na UTI, o
grupo de “renal” tiveram uma maior representatividade, onde 47% dos
pacientes fizeram uso de Ventilação Mecânica (VM)+ Droga vasoativa
(DVA)+Sonda nasoenteral (SNE)+ Cateter de Sorensen, sendo que 56%
desses pacientes eram do grupo “renal”; 01 apresentou-se estável em
Ventilação Espontânea (VE) e apenas 01 também para uso de Nutrição
parenteral Total (NPT). A distribuição entre a Etiologia da IRA x o fluxo
de diurese na admissão à UTI, os seguintes dados foram observados: Treze
pacientes (pré renal, renal e pós renal) realizaram apenas Hemodiálise
(HD), onde 62% apresentaram-se anúricos. Dos 09 pacientes que
realizaram apenas Hemodiafiltração – CVVHDF, 67% apresentaramse em anúria. E por fim, para os 12 pacientes que foram submetidos
aos dois tipos de tratamentos, 42% apresentaram fluxo de diurese <
100ml/dia. É interessante sinalizar que dos pacientes que evoluíram com
Distúrbio Hidroeletrolítico isoladamente (DHE), apenas 02 obtiveram
alta para Enfermaria. Na associação entre Choque + DHE, 08 pessoas
foram identificadas, tendo 05 mortes nessa série. Ao longo da evolução,
quando o Choque esteve associado à Falência Múltipla de Órgãos
(Choque + FMO), aproximadamente 92% foram a óbito, representando
na amostra estudada um total de 76% óbitos, proporcionalmente ao
número de casos, 35%, 31% e 46% para Choque, Choque + DHE e
Choque + FMO, respectivamente. Sendo que os 03 óbitos restantes
foram distribuídos em Hemorragia Digestiva, infecção e outros.
Conclusão: A despeito de inúmeros avanços tecnológicos e introdução de
novas drogas, a mortalidade de pacientes com IRA permanece elevada. O
papel do enfermeiro não se restringe a executar técnicas ou procedimentos
eficientemente, mais que isso, uma ação cuidativa abrangente.

PO – 322
Eficiência da solução de insulina: comparação entre
diferentes tempos de manutenção da SO
Carmen Maria Lazzari; Taina Volkart
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo (RS) Brasil
Objetivo: Comparar glicemias entre dois protocolos (troca de solução
6h versus 24h) e, verificar a taxa de hipoglicemia associada.
Método: Estudo realizado com doentes críticos internados na UTI do
HGPA e que fizeram uso de insulinoterapia por mais de 24h. Estudo
descritivo onde foram analisados 80 prontuários, nas primeiras 25h de
uso de insulina, sendo que 40 utilizaram o protocolo onde a troca da
solução era feita a cada 6h, e 40 utilizaram o protocolo onde a troca era
realizada a cada 24h.
Resultados: Não houve diferenças significativas, considerando como
significativo p ≤ 0,05, em relação à população de estudo, à eficiência
da solução de insulina e à incidência de eventos hipoglicêmicos. As
médias glicêmicas, de ambos os protocolos, na 25ª hora, após a troca
da solução, foram de 136,2 mg/dl no grupo 6h e de 133,5 mg/dl no
grupo 24h. Houve apenas 3 casos de hipoglicemia leve (61 a 70 mg/dl),
no grupo de troca 6h, e nenhum entre o grupo 24h.
Conclusão: Os protocolos mostraram-se efetivos e seguros para o manejo do controle glicêmico em UTI. Sugere-se estudo promovendo
acompanhamento maior que 24h. Os resultados indicam a possibilidade de manter a solução por 24h, o que reduziria gastos materiais e,
de tempo da equipe.
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PO – 323
Suporte nutricional em idosos internados em unidade de
terapia intensiva: causas de interrupções e I
Daniel Crepaldi Esposito; José Antonio Manetta; Sérgio de
Oliveira Cardoso; Ana Paula
Disciplina de Medicina de Urgência, Faculdade de Medicina do ABC - FMA
Objetivo: A terapia nutricional é primordial em idosos criticamente
enfermos sendo considerada essencial para a recuperação. O objetivo
deste trabalho foi avaliar o valor calórico total diário e as principais
causas de interrupções da terapia nutricional enteral (TNE) em idosos
internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano do Sul.
Método: Sessenta e oito idosos recebendo TNE foram avaliados prospectivamente no período de maio de 2007 a janeiro de 2008. A TNE
foi administrada segundo protocolo da equipe multidisciplinar de
terapia nutricional. Dados como porcentagem de calorias recebidas
comparadas as prescritas, idade, diagnóstico nutricional e as causas das
interrupções da TNE foram coletados.
Resultados: 19% dos idosos tinham entre 60 e 70 anos; 35% entre
71 e 80 anos; 43% entre 81 e 90 anos e 3% > 91 anos. Em relação ao
diagnóstico nutricional 36,11% encontravam-se eutróficos; 43,05 %
desnutridos e 20,08% obesos. A média mensal de calorias recebidas
foi de 70,83 + 2,56 % do prescrito sendo as causas das interrupções
diarréia (4%), resíduos gástricos (13%), repassagem SNE (10,34%),
procedimentos (22,82%) e sem justificativa (49%).
Conclusão: O monitoramento diário dos idosos em TNE se faz necessário, visto que há uma série de fatores que corroboram com a infusão
dietética inadequada e um aumento da desnutrição hospitalar associada
ao pior prognóstico. Idosos representam um grupo de risco para desnutrição e cuidados na terapia nutricional podem representar benefícios
durante a internação e redução de complicações associadas ao balanço
energético negativo.

PO – 324
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PO – 325
Avaliação do desfecho tardio dos pacientes internados na
UTI do hospital geral com insuficiência renal aguda no
período de janeiro de 2006 a setembro de 2008
Tatiana Reboredo; Bárbara I. Schiavenin; Niandra Sartor; Carlos
Freitag; Marcelo Bombel; Alexandre Cordella da Costa; Luciano
Selistre
Universidade de Caxias do Sul (UCS), Caxias do Sul, Rio Grande do
Sul, Brasil
Objetivos: Avaliar a mortalidade intra-hospitalar e função renal nos
pacientes submetidos a hemodiálise convencional diária.
Métodos: Analisou-se uma coorte histórica de 76 pacientes, adultos,
submetidos à hemodiálise na Unidade de Tratamento Intensivo no período de janeiro de 2006 à setembro de 2008 com prescrição diária de
4 horas de hemodiálise convencional. Os critérios de exclusão abrangeram 17 pacientes. Os testes estatísticos foram realizados utilizando o
programa SPSS 16.
Resultados: A média de idade dos pacientes em hemodiálise por IRA
na UTI foi de 60 anos (variando de 15 a 85 anos), sendo sexo 63% de
homens. DCE média estimada por MDRD foi de 19,4 ml/minuto, mediana de 14,2, com um desvio padrão de 13,63. Dos pacientes em diálise
na UTI, 78% (46 pacientes) apresentaram sepse, 43 pacientes tiveram
o diagnóstico de choque séptico. Dos 59 pacientes incluídos no estudo,
91,5% necessitaram de ventilação mecânica e 83% de vasopressor. A taxa
de associação de sepse com IRA foi de 78%, e de choque séptico foi de
73%. A causa mais freqüente de IRA foi necrose tubular aguda (64,4%)
e nefrotoxicidade (6,8%). A taxa de óbito foi de 98,3%.
Conclusão: A alta taxa de mortalidade relacionada a insuficiência renal
aguda intra-hospitalar (100%) estava diretamente relacionada com o
grau de morbidades na UTI. Não podemos analisar o desfecho secundário com relação a função renal após alta hospitalar devido ao óbito
de todos os casos.

PO – 326

Comparação de dois protocolos de insulinoterapia
quanto à normalização glicêmica e eventos hipoglicê

Epidemiologia da insuficiência renal aguda no centro de
terapia intensiva adulto do hospital Felício Rocho

Carmen Maria Lazzari; Liana Amandio Dorneles
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, São Leopoldo (RS) Brasil
Objetivo: Comparar 2 protocolos [atual (1) com 1UI/ml e anterior
(2) com 0,2UI/ml] quanto ao tempo necessário para a normalização
glicêmica e, segurança em relação a eventos hipoglicêmicos.
Método: Estudo retrospectivo, descritivo com enfoque quantitativo,
com 59 pacientes (30 no protocolo 1 e, 29 no protocolo2) em pósoperatório de cirurgia cardíaca.
Resultados: Tempo de uso dos protocolos com mediana de 25 e 42h
e, tempo para atingir o alvo de 7 e 8h, para protocolo 1 e 2, respectivamente. Ocorreram 10% de hipoglicemia moderada (41 a 60mg/dl) e
23,3% de hipoglicemia leve (61 a 70mg/dl) no protocolo 2, enquanto
que o protocolo 1 mostrou apenas hipoglicemia leve (20,7%). Não foram observadas hipoglicemias graves. Não houve diferenças estatisticamente significativa entre os protocolos (p ≤ 0,05).
Conclusão: Pode-se observar que ambos são seguros em relação à hipoglicemias e estabelecem a glicemia alvo em tempo inferior aos estudos
consultados. O estudo não tem poder estatístico para uma conclusão
em relação aos resultados. Observa-se uma tendência a resultados semelhantes ao da literatura.

Neimy Ramos de Oliveira; Rafael Lage Madeira;João Batista
Zinato Moreira; Leandra Rocha Cançado; Leonardo Meira de
Faria; Luiz Guilherme Pimenta de Carvalho
Hospital Felicio Rocho, HFR, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Objetivo: Avaliar sob aspectos epidemiológicos a ocorrência de insuficiência renal aguda (IRA) em indivíduos adultos admitidos no Centro
de Terapia Intensiva do Hospital Felicio Rocho. Materiais e
Métodos: Foram coletados dados de 137 pacientes maiores de 18 anos,
admitidos no CTI-elo menos 48 horas antes. Foram excluídos aqueles
que já estivessem em Terapia Renal Substitutiva (TRS) antes da admissão. Para a identificação da IRA consideramos o critério RIFLE. Para
este trabalho estamos realizando a análise parcial dos dados coletados.
Resultados: As admissões foram por causa clínica em 70% dos casos
sendo infecciosas (42%) e cardiovasculares (19%) as principais. Entre
causas cirúrgicas 36% eram pós-operatórios oncológicos e 64% não.
A prevalência da IRA foi de 95 casos (69%) sendo 61 identificados
à admissão e 34 durante internação. A distribuição da IRA foi 45%
RISK, 29% Injuried e 25% Failure. Sua distribuição por causa provável
foi 45% pré-renal, 53% renal e 2% pós-renal. Necessitaram de TRS 9
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casos (9%) e a recuperação da IRA, pré-alta do CTI, foi 62%.A mortalidade geral do CTI foi 28 casos (20%) e quando associadda a IRA
elevou-se para 25% (a mortalidade para IRA pré CTI foi 21% e 32%
para IRA no CTI). A mortalidade relacionada a TRS foi 56%.
Conclusão: A IRA é uma entidade comum no CTI e com implicações
negativas para a evolução do paciente durante internação hospitalar. O
conhecimento do perfil populacional atendido nos permite tentar criar
protocolos específicos para prevenção de sua ocorrência e conseqüente
redução da morbi-mortalidade.

PO – 327
Tempo de utilização de nutrição parenteral e associação
com prognóstico
Diogo Oliveira Toledo, Flavia Sampaio Fene Fernandes, Amanda
Maria Ribas Rosa de Oliveira, João Manoel Silva Junior, Luciana
Coelho Sanches, Juliana Andréia Marques, Mateus Demarchi
Gonçalves, Ederlon Rezende
Hospital Servidor Publico Estadual-HSPE/IAMSPE, São Paulo/SP, Brasil
Objetivos: Atualmente à nutrição parenteral (NP) tem papel fundamental
no suporte aos pacientes de terapia intensiva (UTI). Por outro lado não é
isenta de efeitos adversos. Assim, este estudo tem o objetivo determinar qual
o tempo para utilização de NP que traz mais benefícios e menos riscos.
Método: Estudo de coorte prospectivo, durante 01 ano. Os critérios
de inclusão foram pacientes com idade acima de 18 anos o qual necessitassem de NP na UTI. Moribundos foram excluídos. A curva ROC
foi utilizada para avaliar o melhor período, o tempo que determinou
maior sensibilidade e especificidade para mortalidade hospitalar foi
considerado como ponto de corte para discriminar o melhor período
de uso da NP.
Resultados: Preencheram os critérios 83 pacientes, idade de
72,0±12,6 anos, 20,5±6,0 o APACHE II, 56,6% a mortalidade na
UTI e 74,4% no hospital. O tempo mediano de NP foi 6,0 (3,0-8,0)
dias. Na curva ROC o dia de utilização de NP que melhor discriminou mortalidade foi o 50 dia (área=0,72, sensibilidade=70,2% e
especificidade=70,0%). Portanto, pacientes que receberam NP mais
que 05 dias apresentaram maiores taxas de mortalidade (75,0% versus
35,9%; p<0,0001) na UTI e (87,8% versus 59,5%; p=0,004) no hospital, além de maiores taxas de hiperglicemia (47,7% versus 15,4%;
p=0,002) e maior tempo de internação na UTI 12,0 (6,0-30,5) dias
versus 5,0 (4,0-7,7) dias p<0,0001.
Conclusão: Nesta coorte de pacientes o tempo mais seguro para utilização de NP foi 5,0 dias, após este período ocorre maiores taxas de
morbidade e mortalidade.

PO – 328
Prevalência de intercorrências relacionados à
hemodiálise estendida nos pacientes com
IRA na UTI
Sergio Aparecido Cleto; Késia Alves dos Santos; Valdegraço Bento
da Silva, Viviani Masetti da Silva; Lúcia Conceição Andrade
Instituto de Infectologia “Emílio Ribas”, IIER, São Paulo, São Paulo,
Brasil Centro Universitário Sant’Anna, UniSant’Anna, São Paulo, São
Paulo, Brasil
Objetivo: Avaliar a prevalência das intercorrências trans-dialiticas

nos pacientes com injúria renal aguda (IRA) na unidade de terapia
intensiva (UTI).
Método: Foi realizado um estudo retrospectivo das intercorrências
mais prevalentes em 1080 sessões de SLED, por um período de 22
meses. Todos os pacientes apresentavam IRA na UTI de um hospital
de Ensino de São Paulo. Todas as máquinas eram de proporção com
controle de UF, fluxo de sangue: 200-250mL/min, fluxo de banho
300-500ml/min, tempo: 6-10h, sódio banho: 138-150mEq/L, dialisadores de polissulfona e água tratada por osmose reversa.
Resultados: Foram registradas 1720 intercorrências relacionadas
ao procedimento. 57% hipoglicemia, 21% coagulação, 10% hipotensão., 3% relacionada ao cateter. Outras oito variáveis identificadas totalizaram 9%. Letalidade durante o procedimento foi de
0,001%.
Conclusão: A prevalência de intercorrências na UTI é alta quando
comparada com clinicas especificas de hemodiálise. Na sua maioria
não se mostraram deletérios ao paciente, pois foram identificadas
precocemente reforçando a importância da vigilância constante
quando este tratamento for instituído.

PO – 329
Mensuração da glicemia no paciente crítico: utilização
de amostras sanguíneas de diferentes locais
Viviane Nunes Gurgeira; Vanessa Kita Miyasaki; Suely
Sueko Viski Zanei; Satomi Mori; Cibelli Rizzo Cohrs; Iveth
Yamaguchi Whitaker
Curso de Especialização em Enfermagem em UTI - Escola Paulista de
Enfermagem - UNIFESP
Objetivo: Verificar a acurácia dos valores da glicemia mensurada
por meio do glicosímetro utilizando-se amostras de sangue arterial,
venoso ou de capilares em pacientes críticos.
Método: Trata-se de revisão narrativa de estudos publicados na íntegra, indexados nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo, sem
limite de data, nos idiomas inglês, português e espanhol. Os termos
utilizados foram: glucose, glucose intolerance, blood glucose, pointof-care systems, fingerstick, capillary bloo, intensive care, critical
care units.
Resultados: Foram selecionados seis estudos do tipo observacional. A glicemia mensurada com amostras capilares e venosas
de pacientes em estado de choque foi apresentada em dois estudos. Os resultados revelaram que houve diferença estatística
entre os valores da glicemia obtida no laboratório e os obtidos
no glicosímetro com amostras capilares; essa diferença não foi
observada com o uso do sangue venoso. Um dos três estudos
que comparou valores da glicemia obtidos com sangue arterial
e de capilares não mostrou diferença estatística entre os valores
do glicosímetro e os do laboratório. Entretanto, apontou baixa
acurácia nas medidas obtidas das amostras de capilares. No único
estudo que comparou resultados de glicemia obtidos de amostras
de sangue arterial, venoso e de capilares não foram observadas
diferenças significantes nesses valores quando comparados com
as do laboratório.
Conclusão: Com base nos seis estudos analisados, observou-se que
o sangue venoso e arterial possibilitam a obtenção de valores acurados de glicemia por meio do glicosímetro. Ressalta-se a importância
do cuidado na obtenção de amostras de sangue devido à possibilidade de alteração nos valores.
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PO – 330
Estimativa do ritmo de filtração glomerular na
injuria renal aguda
Neimy Ramos de Oliveira;Rafael Lage Madeira;João Batista
Zinato Moreira;Leandra Rocha Cançado;Leonardo Meira de
Faria; Luiz Guilherme Pimenta de Carvalho
Hospital Felicio Rocho, HFR, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Objetivo: Confrontar valores encontrados nas equações de estimativa do ritmo de filtração glomerular (RFG) Cockcroft Gault e
MDRD correlacionado-os com o valor da creatinina sérica.
Métodos: Foram coletados dados de 297 pacientes maiores de 18
anos internados há mais de 48 horas em CTI. Foram excluídos
aqueles que já submetiam-se a Terapia Renal Substitutiva. Foi dosada creatinina serica dos pacientes e para cada um deles foi calculada RFG estimado pelas duas equações.
Resultado: As estimativas realizadas do RFG comprovam sua
grande variabilidade para um mesmo valor da creatinina sérica.
Esta variabilidade tende a ser menor com a gravidade da disfunção renal (principalmente para valores de creatinina sérica superiores a 2 mg/dL). Quando comparamos o MDRD simplificada
e Cockcroft-Gault, verificamos a tendência da Cockcroft-Gault
em estimar um RFG mais baixo que MDRD (principalmente nos
valores intermediários entre 0,9 e 2 mg/dL da creatinina).
Conclusão: A creatinina sérica, isoladamente, correlaciona-se pobremente a função renal. Há certo consenso na literatura para utilização da equação de Cockcrof-Gault para correção de medicações
na doença renal crônica. Não há consenso, no entanto, quanto a
melhor forma de estimar função renal na injúria renal aguda. Neste estudo levantamos questionamento quanto a possibilidade da
Cockcroft-Gault subestimar função renal em considerável número
de pacientes quando comparada a MDRD modificada e, portanto,
aumentar a chance do sub-tratamento. Usar creatinina sérica isoladamente como medida de função renal deve ser desaconselhado.
Novos estudos são necessários para definir a melhor maneira de
estimarmos o RFG na injúria renal aguda.

PO – 331
Protocolo de insulina em terapia intensiva adulto:
revisão bibliográfica do período de 1998 à 2008
Mara Ambrosina de Oliveira Vargas; Daniela de Oliveira
Cardozo
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS, Sâo Leopoldo,
Rio Grande do Sul
Objetivo: quantificar o número de publicações encontradas na literatura mundial, no período 1998 a 2008, que abordam o tema
protocolo de insulina endovenosa em UTI Adulto, identificar os
tipos de publicações produzidas nesse período e apresentar uma
síntese das publicações encontradas.
Método: revisão bibliográfica com busca em bancos eletrônicos
BIREME, PUBMED, LILACS e SCIELO.
Resultados: Para efetivação da síntese e análise dos 45 artigos selecionados, agrupamos nas temáticas: eficácia do protocolo de insulina, uso do protocolo de insulina em unidade cardiovascular, em
pacientes com distúrbios neurológicos, em pacientes com trauma
grave, utilização em pacientes com sepse, unidade de queimados,
uso do protocolo desenvolvidos pela enfermagem e custo beneficio
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do protocolo de insulina.
Conclusão: os estudos consideram os protocolos de insulina como
eficazes para manter uma glicemia normal, ainda que proclamem
a necessidade de efetivação da segurança destes protocolos através de um grande estudo randomizado que buscasse analisar os
possíveis prejuízos aos pacientes dos episódios de hipoglicemia.
Deve-se lembrar a inexistência de um estudo que trate da relação
hiperglicemia versus hipoglicemia. Ainda, nestes artigos selecionados, encontrado vários que foram publicados por enfermeiros, o
que evidencia uma pertinente inserção acadêmica deste profissional nesta temática.

PO – 332
Insuficiência renal aguda (IRA): estudo
epidemiológico e fatores de prognóstico em um
hospital universitário no estado do Amazonas
Alba Regina Jorge Brandão, Márcio Menezes de Oliveira
Hospital Universitário Getúlio Vargas, H.U.G.V., Manaus,
Amazonas
Objetivos: Detectar as características etiológicas e variáveis clínicas e laboratoriais que influenciam na morbimortalidade de pacientes (pt) com IRA.
Métodos: Estudo retrospectivo de 128 pt com IRA internados no
H.U.G.V., no período de Janeiro de 1993 à Maio de 1998, com
nível creatinina sérica maior ou igual 2 mg/dl, com função renal
previamente normal.
Resultados: Incidência maior entre 21 a 40 anos (33%) e 61 a
80 anos (25%). A IRA não-oligúrica (51,6%) prevaleceu sobre
a oligúrica (48,4%); 48,4% estavam na UTI e 37,5% na clínica
médica. A IRA predominante foi a renal (72,6%), seguida da
pré-renal (18,8%) e pós-renal (8,6%). As causas foram clínicas
em 58,6%, cirúrgicas em 31,3% e obstétricas em 10,1%. O tempo de internação hospitalar foi em média 22,6 dias e o tempo
de evolução de IRA foi em média 24,3 dias; 50 pt necessitaram
de ventilação mecânica e 45 pt de drogas vasoativas. A mortalidade global foi de 49,2%, sendo a sepse a causa predominante
(75,4%).
Conclusão: Vários fatores influenciaram na mortalidade. Além da
etiologia renal e a causa infecciosa, a idade acima de 60 anos, necessidade de diálise, tempo de internação hospitalar, necessidade
de ventilação mecânica e uso de drogas vasoativas contribuíram
para o elevado índice de mortalidade encontrada no presente estudo.

PO – 333
Doença renal policística
Carla Leal Nogueira; Juliana Entrago de Souza; Juliana da
Cunha Chaer Ribeiro Pinto; Geraldo Aiello
Hospital Geral de Nova Iguaçu – HGNI - Rio de Janeiro (RJ),
Brasil
A doença renal policística (DRP) é caracterizada por múltiplos
cistos renais e em órgãos como pâncreas e fígado, além de acometimento cardiovascular e pulmonar. Tem como etiologia um distúrbio genético autossômico dominante em 85 a 90% dos casos,
e uma forma mais rara representada por mutação autossômica

Rev Bras Ter Intensiva. – Suplemento II - 2009

114

Suporte Nuricional, Metabólico e Nefrointensivismo

recessiva. Chamar atenção para as complicações extrarrenais da
DRP, em particular as hemorragias cerebrais. Relato do Caso:
MDM, 51 anos, branco, natural do Rio de Janeiro, residente em
Nova Iguaçu - RJ. Admitido com relato de vômitos há 01 semana, sonolento, despertável, cooperativo, orientado, anictérico,
hipocorado +++/4+, afebril. Sinais vitais: PA =126x56 mmHg,
FC= 67 bpm, FR= 20 irpm, Tax.= 36,5ºC; pulmões com MV
bilateral, sem ruídos adventícios; RCR 2T BNF; abdome plano,
peristáltico, doloroso à palpação profunda, com massas nodulares em flanco esquerdo, Traube timpânico; MMII = NDN. Exames: Hb: 7.73g/dl; Ht: 23%; leucócitos: 9.930mm³; plaquetas:
142.000mm³; uréia: 710mg%; creatinina: 33,9mg%; Na+: 142
Meq/L; K+: 7,0 Meq/L; Ca++: 7,7 Meq/L. Ultrassonografia de
abdome: rins com aumento volumétrico e parênquima distorsido por numerosos cistos. Impressão: Doença Renal Policística.
CT de crânio: hemorragia intraparenquimatosa e subaracnóide.
Evolução: Paciente apresentou subitamente rebaixamento do nível de consciência e anisocoria evoluindo para morte cerebral
nas primeiras horas de internação. As complicações extrarrenais
da DRP são: aneurisma cerebral, cisto hepático, doença cardíaca valvular, doença diverticular dos cólons e hérnia da parede
abdominal e inguinal. A prevalência de aneurisma intracerebral
na população em geral é de aproximadamente 2%, e na doença
renal policística chega a ser 5 vezes mais prevalente que na população em geral. Quanto ao rastreamento de aneurisma cerebral na
população portadora de DRP a literatura é controversa, porém
indicada pela maioria dos autores quando há relato de aneurisma
em outros membros da família

PO – 334
Perfil e prognóstico de pacientes idosos com
insuficiência renal aguda em tratamento
hemodialítico
Castro, G; Teixeira, E.R.S; Santos, T.C; Costa, J.V.G; Andrade,
K.L; Cruz, K.R.S; Mota, V.B.R
Hospital Centro Médico Maranhense - São Luís (MA) - Brasil
Objetivos: Identificar o perfil epidemiológico de idosos com insuficiência renal aguda (IRA), as patologias prévias associadas a IRA
e o prognóstico dos pacientes em tratamento hemodialítico, numa
UTI privada em São Luís- Ma.
Método: Estudo quantitativo, retrospectivo de natureza descritiva, realizado em uma UTI geral de um hospital privado em São
Luís-MA. A amostra estudada foi composta de 48 pacientes idosos
com IRA que realizaram tratamento hemodialítico entre janeiro a
agosto de 2008.
Resultados: Os resultados mostraram que a maioria dos pacientes
(44%) tinham entre 60 a 70 anos, com predomínio do sexo masculino (54%). Observou-se uma mortalidade de 73%. Nossa pesquisa encontrou que 46% dos pacientes apresentavam patologias
do tipo Diabetes Mellitus acompanhados de Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS),apenas com DM em 42%, Somente HAS em 6%,
Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 4% e AVC associada a HAS
em 2%.
Conclusão: Neste trabalho observamos uma predominância do
sexo masculino, e em paciente entre 60 e 70 anos. Pacientes com
DM associado a HAS apresentaram uma incidência mais elevada
de IRA. Com uma mortalidade extremamente elevada

PO – 335
Alcalose metabólica grave em pacientes adultos
Olival Cirilo Lucena da Fonseca Neto; José Tarcisio Dias da
Silva; Rafael Cavalcanti de Carvalho Lucena; Wendell Nunes
Martins; Claudio Moura Lacerda
Serviço de Cirurgia Geral e Transplante Hepático do Hospital
Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) – UPE
Objetivos: Descrever a apresentação de alcalose metabólica grave
em adultos com síndrome pilórica de várias etiologias.
Métodos: Estudo retrospectivo entre os pacientes admitidos na enfermaria de Cirurgia Geral e Transplante Hepático do HUOC entre
janeiro de 2002 e maio de 2009. Foram avaliados os dados demográficos dos pacientes, a etiologia da obstrução gastrointestinal e
evolução.
Resultados: Oito pacientes foram encontrados. Todos do sexo masculino, com idade média de 59,2 anos. O IMC variou de 15 a 19,5 e
o tempo de instalação da síndrome pilórica foi de 3 – 11 meses. Em
4 pacientes a cirurgia de derivação biliar já tinha ocorrido. Tumor
de cabeça de pâncreas ocorreu em 5, câncer de duodeno em 1 e câncer gástrico em 2. Na admissão a gasometria mostrava ph entre 7,5 a
7,6 com cloro sérico entre 70 – 88. Em 3 casos, a insuficiência renal
ocorreu sendo superada apenas com hidratação vigorosa. A gastrojejunostomia foi realizada em 5 casos. A ressecção gástrica foi possível
em 1 paciente. Em dois pacientes a laparotomia não beneficiou e
evoluíram para o óbito no pós-operatório imediato por arritmias.
Conclusão: Com o envelhecimento da população e melhor manejo
dos pacientes com câncer, o aparecimento de complicações tardias
incomuns devem ser conduzidas precocemente para obter resultados favoráveis.

PO – 336
Neurotoxidade e insuficiência renal aguda induzidas
pela carambola
Alba Regina Jorge Brandão; Márcio Menezes de Oliveira; Maria
Helena Teixeira Rodrigues; Karla Cristina S. Petruccelli
Instituto de Medicina Intensiva – Manaus (AM), Brasil;
Universidade Federal do Amazonas – Manaus (AM), Brasil
A carambola pertence à família Oxalidaceae, espécie Averrohoa
carambola. Casos de neurotoxidade em paciente urêmicos foram
descritos inicialmente em 1993 por Martini et al. e a nefrotoxidade
(causada pelo elevado teor de oxalato da fruta) seguida de Insuficiência Renal Aguda (IRA), por Cherg et al, 2001 e Farg et al, 2001.
Esses pacientes apresentam soluços, náuseas, fraqueza muscular,
confusão, status epilepticus e coma, sendo a taxa de mortalidade
entre 20 e 40%. Os autores descrevem o caso de um paciente de
43 anos com soluços incoercíveis iniciados 24 horas após ingestão
copiosa de suco de carambola. Possuía histórico de litíase renal bilateral, com ureterolitotomia prévia, mas função renal normal (creatinina 0,8 mg/dl). Após cinco dias, piorou significativamente, manifestando náuseas, vômitos, cefaléia e agitação psicomotora, sendo
admitido em UTI. Apresentava então creatinina 5,0mg/dL, estando
hipohidratado ++/4+, consciente e hemodinamicamente estável. Foi
elaborado diagnóstico de IRA e neurotoxidade pela carambola. Realizou-se hidratação com cristalóides e, a seguir, 4 sessões de hemodiálise extendida diária (EDD). Durante as primeiras sessões, apresentou piora da agitação psicomotora. Recebeu alta da UTI no 5º dia
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de internação com creatinina de 2,7mg/dL. O paciente evoluiu com
poliúria e sua creatinina era 1,3mg/dL na alta hospitalar no 12º dia
de evolução. Atualmente encontra-se sem seqüelas neurológicas ou
funcionais renais. Portanto, neurotoxidade induzida pela carambola é diagnóstico diferencial de sintomas neurológicos inexplicáveis
em pacientes renais crônicos, bem como nefrotoxidade por oxalato
quando da ingesta do suco da fruta. Cuidados intensivos devem
ser instituídos em pacientes sintomáticos tão precocemente quanto
possível.

PO – 337
Avaliação da instabilidade hemodinâmica durante a
primeira sessão de hemodiálise em pacientes idosos
Castro, G; Costa, J.V.G; Teixeira, E.R.S; Santos, T.C; Bui,
D.S.S; Andrade, K.L
Hospital Centro Médico Maranhense, São Luís (MA), Brasil
Objetivos: Avaliar a instabilidade hemodinâmica e o uso de drogas
vasoativas, durante a primeira sessão de hemodiálise.
Método: Estudo quantitativo, retrospectivo de natureza descritiva,
realizado em uma UTI geral (Mista), de um hospital privado em São
Luís-MA. A amostra estudada foi composta de 48 pacientes idosos
que realizaram tratamento hemodialítico entre janeiro a agosto de
2008. Foram coletados dados usando ficha desenvolvida pelos autores, com dados relacionados a instabilidade hemodinâmica, e ao uso
de drogas vasoativas.
Resultados: Durante a primeira sessão de hemodiálise 83% dos pacientes apresentaram instabilidade hemodinâmica com necessidade
do uso de drogas vasoativas (DVA), e o restante (17%), não o fizeram. A pressão arterial média (PAM), após o início da DVA, foi de
42% no grupo de PAM entre 50 – 70mmHg, de 38% no grupo de
PAM, entre 71 – 90mmHg, e somente 18% no grupo com PAM
acima de 90mmHg.
Conclusão: A instabilidade hemodinâmica com necessidade de drogas vasoativas é uma condição extremamente frequente, e muitas vezes desastrosa, dificultando e em algumas situações impossibilitando a
diálise. Uso de drogas vasoativas é muitas vezes necessária para manter
pressão de perfusão, possibilitando o uso da estratégia hemodialítica.

PO – 338
Avaliação de KTV em diálise convencional
emergencial no CTI
Dantas, NM; Guedes,KD
Centro de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Odilon Behrens
–Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Objetivo: Avaliação da qualidade dos resultados dos procedimentos
dialíticos realizados no Centro de Terapia Intensiva
Métodos: Avaliamos, retrospectivamente, no período de janeiro a
junho de 2009, todos os procedimentos dialíticos realizados nas
Unidades de Terapia Intensiva do Hospital Odilon Behrens, através
do resultado de KT mediante dialisancia iônica (COM fresenius
Medical Care).
Resultados: Foram recrutados um total de 64 pacientes, com média de idade de 59 anos, dos quais 8 com FAV, num total de 575
procedimentos dialíticos convencionais. O ktv médio de todas as
diálise foi de 1,13
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Conclusão: Concluimos que diálise convencional, realizada com cateter de duplo lúmen não foi suficientemente eficaz nessa população.

PO – 339
Técnicas dialíticas em terapia intensiva:
responsabilidade do enfermeiro
Renata Andrea Pietro Pereira Viana; Maria Aparecida Oliveira
Batista; Alex David Pietro Pereira; Ederlon Alves de Carvalho
Rezende
Hospital do Servidor Público Estadual, HSPE, São Paulo, SP, Brasil
Objetivos: Garantir a eficácia e segurança dos métodos dialíticos
utilizados na terapia intensiva para pacientes sob condição de Insuficiência Renal Aguda e Identificar o conhecimento da equipe de
enfermagem frente aos métodos dialíticos e as dificuldades do cuidador frente as técnicos.
Métodos: Estudo descritivo com abordagem qualitativa. A amostra
foi composta por vinte profissionais e os dados coletados no mês de
dezembro de 2008, após treinamento de parte da equipe no setor
de Terapia Intensiva.
Resultados: Quanto as dificuldades técnicas, 40,1% apontam as
relacionados com o funcionamento do sistema, medo de coagular
e da conexão errada do paciente a máquina. Os profissionais mostraram após o treinamento compreender a necessidade do paciente
dialítico e sabem diferenciar as técnicas utilizadas: diálise e diálise
estendida.
Conclusão: A necessidade de constante treinamento mostra-s eficaz
para que os profissionais possam cuidar com maior segurança do
paciente que necessita de suporte dialítico na terapia intensiva.

PO – 340
Implementação da sistematização da assistência de
enfermagem na clínica de hemodiálise 1
Guia Vanderley; Souza Alcione Oliveira;Silva Solange Márcia
Melo Monteiro; Almeida Rejane Rabelo2; França Renata
Universidade Catolica de Goias e Centro de Estudos de Enfermagem
e Nutrição
Objetivo: Identificar de que forma a implementação da sistematização da assistência de enfermagem tem influenciado na assistência de
enfermagem ao paciente em tratamento hemodialítico. É importante lembrar que a Hemodiálise é: “O sangue é direcionado através do
dialisador de baixa permeabilidade, e o fluxo de contracorrente da
solução de diálise é liberado no compartimento do dialisado.
Método: Estudo descritivo e qualitativo, com 06 profissionais enfermeiras, em uma clínica satélite de hemodiálise, referência em
atendimento no Município de Cuiabá-MT, no período de novembro de 2008 e janeiro de 2009.
Resultados: após análise das falas do sujeito foi possível identificar
as seguintes categorias: O uso das Teorias das necessidades humanas
básicas auxilia na assistência de enfermagem ao paciente em hemodiálise; a sistematização da assistência de enfermagem é essencial
para atuação do enfermeiro na hemodiálise; o Diagnósticos de Enfermagem é essencial para desenvolver uma assistência de enfermagem em hemodiálise e que a implementação da sistematização da
assistência de enfermagem está associada à busca pela melhoria da
qualidade da assistência em enfermagem.
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Conclusão: Conclui-se que a teoria das necessidades humanas básicas é referência para assistência de enfermagem prestada na clínica
de hemodiálise. A sistematização da assistência de enfermagem é
essencial para atuação do enfermeiro na hemodiálise com a sistematização da assistência de enfermagem no Serviço de Hemodiálise há
melhor interação entre o enfermeiro, paciente e família.

PO – 341
RIFLE e AKIN: impacto na predição da lesão renal
aguda em pós-operatório de cirurgia cardíaca
Marcia Cristina da Silva Magro; Bruno Zerbato; Diego Manoel
Gonçalves; Eloísa Sassá Carvalho; José Raimundo P. dos
Santos; Jeiel Carlos Lamonica Crespo; Filomena R. B. G. Galas;
Ludhmila Abrahão Hajjar
Instituto do Coração - InCOR - HC - FMUSP São Paulo, SP
Objetivos: Identificar a freqüência da lesão renal aguda (LRA)
e comparar o desempenho do RIFLE (2002) e AKIN (2007) na
avaliação da função renal no pós-operatório de cirurgia cardíaca
(POCC).

Método: Estudo prospectivo, longitudinal desenvolvido em UTI
cirúrgica. Amostra composta de 82 pacientes. A LRA foi definida
utilizando o critério creatinina sérica (CrS) e critério fluxo urinário
(FU) conforme definição da Classificação RIFLE e AKIN, onde o
pior valor obtido foi adotado para estratificação.
Resultados: A amostra foi composta predominantemente do sexo
masculino (64,6%), caucasianos (85,4%), idade (59±13) anos,
tendendo à obesidade (IMC=26,6±4,5). Foi verificado que 78%
da amostra evoluiu com LRA, sinalizada principalmente pelo FU.
Hipertensão estava presente em 64,6% dos pacientes e diabetes em
28%. A maioria dos pacientes foi submetida à revascularização miocárdica (51,2%), troca valvar (41,5%) e combinada (7,3%), sendo
92,7% das cirurgias realizadas com CEC. A taxa de mortalidade foi
de 2,4%. O FU mostrou maior poder para identificação da LRA
(64%) comparado a CrS tanto pelo RIFLE quanto pelo AKIN. A
CrS isoladamente revelou maior poder de identificação no AKIN
para sinalização da LRA (8,5%), em comparação com o RIFLE
(5%).
Conclusão: O critério FU mostrou maior poder de identificação
para LRA comparado à CrS, tornando o poder discriminatório do
RIFLE similar ao AKIN. A CrS isoladamente no estágio 1 do AKIN
mostrou poder de identificação da LRA superior ao RIFLE.
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Apresentação oral
AO – 046
Internação em UTI e alterações psicológicas em curto prazo
Fabiana Baldini S. Fuck; Jaquilene Barreto da Costa; Sheila Taba;
Silvana Triló Duarte; Caroline Aparecida Leindecker; Olívia Teixeira
Fernandes; Jordana Colombo Torres; Marilha Daniela Marcola
Hospital Universitário do Oeste do Paraná, HUOP, Cascavel, PR, Brasil
Objetivo: avaliar a presença de ansiedade, depressão e stress pós- traumático em pacientes internados em UTI.
Método: Trata-se de um estudo transversal prospectivo realizado durante
10 meses com pacientes avaliados no ambulatório de um Hospital Escola
após dois meses da alta hospitalar. Utilizou-se como instrumento para
avaliação de alterações psicológicas a escala de HADS - The Hospital
Anxiety and Depression Scale – para identificar sintomas de ansiedade e
depressão e a escala IES – Impact of Event Scale – (Horowitz, Wilner &
Alvarez, 1979), para medir sintomas de stress pós-traumático.
Resultados: Foram avaliados 90 pacientes, destes 62,2% eram do sexo
masculino, com média de idade de 42,8 anos (14-80 ±18,2 anos).
47,8% das admissões ocorreram para tratamento clínico; 40% trauma
e 12,2% tratamento de condições neurológicas. O tempo médio de
permanência na UTI foi de 9,5 dias, variando de 1 a 37 dias e 88,7%
dos pacientes submeteram-se a ventilação mecânica. Constatou-se que
36,7% dos pacientes apresentaram alterações no estado emocional.
Destes 22,1% apresentaram sintomas de ansiedade; 8,8% sintomas de
ansiedade e depressão; 5,9% sintomas de depressão e 27,8% apresentaram sintomatologia de stress pós-traumático.
Conclusão: Dada a natureza dos cuidados intensivos e as condições
clínicas dos pacientes é de se esperar que a gravidade da doença com
a conseqüente internação pode predizer alterações emocionais subseqüentes, embora tais alterações não sejam experimentadas por todos os
pacientes que permaneceram em tratamento nesta unidade.

AO – 047
Limitação de suporte de vida em UTI Pediátrica no
Brasil: qual a participação do enfermeiro num modelo
de decisão centralizado no médico?
Cristine Nilson; Jefferson P Piva; Patrícia M Lago; Ana Cláudia Vieira
Pós-graduação em pediatria e saúde da criança da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul-PUCRS. Porto Alegre/Brasil.
Objetivo: Avaliar condutas adotadas nas últimas 24 horas de vida de pacientes que faleceram em 2 UTIP do Brasil, observando a participação
das enfermeiras no processo de limitação de suporte de vida (LSV).
Métodos: Estudo transversal, envolvendo crianças falecidas entre abril e
setembro/2008, em 2 UTIP. Quatro pesquisadores utilizaram 3 protocolos de pesquisa que avaliaram as intervenções nas últimas 24h de vida e
a participação das enfermeiras no plano de LSV. As variáveis contínuas
foram expressas por médias e desvio padrão, as sem distribuição normal
por mediana e intervalo interquartil. Para comparação utilizou-se testes
t, ANOVA, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney. Variáveis categóricas foram
expressas em percentagem, comparadas pelo teste qui-quadrado.
Resultados: Foram estudados 37 óbitos, sendo excluídos 3 casos (8%)
com morte encefálica. Em 50% dos casos (17/34) não houve manobras
de ressuscitação cardiopulmonar. Em 10/17 pacientes não reanimados
(58,9%) havia registro no prontuário sobre plano LSV. Em 82,4% dos
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pacientes não-reanimados houve manutenção/aumento das drogas vasoativas, em 94,1% aumento/manutenção dos parâmetros do respirador, sem
diferença entre os grupos. Observou-se que em 3/10 pacientes com plano
de LSV registrado no prontuário, os enfermeiros participaram do processo
de decisão. O plano de cuidados de enfermagem nas últimas 24h de vida
não sofreu modificações diante da expectativa de morte iminente.
Conclusão: Estudos realizados no Brasil demonstraram que final de
vida de pacientes terminais é um processo doloroso, centrado na decisão médica, sem participação da família. Este estudo observou manutenção desta tendência, com pequena participação das enfermeiras no
processo decisório de LSV.

AO – 048
Avaliação do projeto de humanização da UTI do hospital
geral do estado do Maranhão
Ana Paula Pierre de Moraes; Nelson de Siqueira
Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho, São Luís- Maranhão
Objetivo: Comparar os resultados da pesquisa de satisfação do usuário
no ano de 2005 com os anos 2007/ 2008.
Métodos: Estudo analítico transversal. Instrumento: Avaliação do
questionário não identificado distribuído aos familiares dos pacientes
durante a internação na UTI, contendo perguntas sobre a satisfação
quanto ao atendimento da recepção, da enfermagem, dos médicos;
limpeza da UTI e do paciente e organização da Unidade. As respostas
em múltipla escolha tinham como opção “muito satisfeito”, “satisfeito”
e “pouco satisfeito”. Foram comparadas as proporções de “muito satisfeito” em todas as variáveis categóricas no ano de 2005 com o anos
de 2007/2008 pelo teste do Qui-quadrado. O nível de significância
adotado foi 5%.
Resultados: Foram analisados 85 questionários em 2005 e 167 questionários em 2007/2008. Em 2005, a maioria se considerava muito
satisfeita com o atendimento, resultado por item que variou entre 60%
e 70%; com exceção ao atendimento de enfermagem (49%) e organização da Unidade (50%). Nos anos de 2007/2008, a maioria se considerava muito satisfeita com o atendimento em todos os itens, resultado
que variou entre 57% e 82%. Houve diferença com significância estatística no item atendimento da enfermagem (p=0,004).
Conclusão: A continuidade do Projeto de Humanização permite que
as famílias permaneçam avaliando positivamente o atendimento e que
estratégias de melhorias sejam traçadas.

AO – 049
Perfil epidemiológico dos doadores efetivos do estado do
Rio Grande do Norte
Izaura Luzia Silvério Freire; Gilson de Vasconcelos Torres; Juliana
Teixeira Jales Menescal Pinto; Kinídia Lúcia Duarte de Almeida
Quithe de Vasconcelos; Aminna Kelly Almeida de Oliveira; Vera
Lúcia Ferreira da Silva; Nubia Maria Lima de Souza; Luzia Clara
Cunha de Menezes
Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do Rio
Grande do Norte (CNCDO). Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel
(HMWG). Escola de Enfermagem de Natal (EEN). Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN). Natal (RN). Brasil
Objetivos: Caracterizar os Doadores Efetivos (DE) do estado do Rio
Grande do Norte.
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Métodos: Estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa, baseado
em dados coletados utilizando fichas de informações do Potencial Doador (PD) e do DE da Central de Notificação, Captação e Distribuição
de Órgãos do Rio Grande do Norte, no período de janeiro de 2005 a
junho de 2009.
Resultados: durante o período do estudo foram notificados 350 PDs,
desses, 301 (86%) foram não doadores. Os DEs foram 49 (14%).
O número de DEs permaneceu estável, com um maior número em
2008, com 13 (26,53%) e menor em 2006, 8 (16,33%). Dos DEs,
a maioria era do sexo masculino (63,27%), com uma média de idade
de 33,4 anos. O estado civil mais freqüente foi solteiro (51,2%). A
profissão prevalente foi de estudante (22,45%). Quanto a procedência,
9 (18,37%) era de Natal e 40 (81,63%) do interior do Estado. O diagnóstico mais frequente foi trauma crânioencefálico (51,02%), seguido
de causas cerebrovasculares (48,98%). Dos 49 DEs, 25 (55,6%) foram
doadores de múltiplos órgãos. Foram doados 86 órgãos, o mais aproveitado foi o rim (38,37%). Os doadores limítrofes ou de alto risco foram
03 (6,12%), desses, 01 era positivo para HTLV (Human T lymphotropic virus type 1) e 02 para hepatite C.
Conclusão: o perfil epidemiológico dos DEs foi compatível com os
dados encontrados na literatura, diferenciando-se da procedência dos
pacientes, que na maioria dos estudos encontrados, esses eram procedentes da capital e não do interior.

AO – 050
Resultados das avaliações de pacientes do ambulatório
interdisciplinar de seguimento em terapia intensiva
Fabiana Baldini S. Fuck; Sheila Taba; Silvana Triló Duarte,
Caroline Aparecida Leindecker; Claudia Regina Felicetti; Suely
Mariko Ogasawara; Claudia Rejane Macedo Costa; Jaquilene
Barreto da Costa
Hospital Universitário do Oeste do Paraná, HUOP, Cascavel, PR, Brasil
Objetivo: Descrever os resultados de avaliações de pacientes dois meses
após a alta da UTI.
Método: Estudo retrospectivo com dados de prontuários de pacientes realizado no período de janeiro a junho de 2009 no ambulatório pós-UTI
de um Hospital Escola. Os instrumentos utilizados nas avaliações foram: a
escala IES – Impact of Event Scale – (Horowitz, Wilner & Alvarez, 1979),
para medir sintomas de stress pós-traumático e a escala HADS - The Hospital Anxiety and Depression Scale, screening para identificar sintomas de
ansiedade e depressão; escala de graduação (0-5) da força muscular e o Indíce de Massa Corpórea-IMC para avaliar o estado nutricional.
Resultados: Foram avaliados 90 pacientes, sendo 62,2% do sexo masculino (média 42,8 anos (14-80 ±18,2 anos). 47,8% das admissões
ocorreram para tratamento clínico; 40% trauma e 12,2% tratamento
de condições neurológicas. Durante a internação 43,7% tiveram perda de peso significativa, entretanto, a média de ganho pós alta foi de
7,8kg; 35,9% encontram-se eutróficos. Quanto a avaliação psicológica,
36,7% apresentaram alterações no estado emocional, sendo 22,1% com
sintomas de ansiedade; 8,8% ansiedade e depressão; 5,9% depressão e
27,8% stress pós-traumático. A perda da força muscular foi de regular
a boa com média de 4,4 para membro superior direito e 3,8 superior
esquerdo; 4,2 inferior direito e 4,1 inferior esquerdo
Conclusão: Pelos resultados o acompanhamento do paciente pós alta
da UTI têm se demonstrado como necessário. Assim, os cuidados intensivos devem ser considerados como um processo de saúde o que
deve incluir o acompanhamento do paciente após a alta.

Apresentação pôster
PO – 342
Necessidades da família na UTI: há diferenças de
percepção entre enfermeiras e familiares?
Kátia Santana Freitas; Bruna Freitas Vital; Luciana da Silva Sena
Faculdade de Tecnologia e Ciências -FTC
Objetivo: identificar diferenças de percepção entre enfermeiras intensivistas e familiares a cerca das necessidades da família durante a internação de um parente na terapia intensiva.
Método: trata-se de um estudo transversal. A coleta dos dados foi realizada em Unidades de Terapia Intensiva do município de Feira de
Santana, no período de janeiro a março de 2008. Os sujeitos do estudo
foram 40 familiares de duas UTIs e todas as 20 enfermeiras assistenciais
das quatro UTIs do município. Para avaliar a importância atribuída às
necessidades dos familiares de pacientes críticos pelos próprios familiares e pelas enfermeiras foi utilizado o Inventário das Necessidades e
Estressores dos Familiares em Terapia Intensiva – INEFTI.
Resultados: os familiares identificaram as necessidades de segurança e
informação como importantíssimas, assim como as enfermeiras intensivistas. Entretanto, a necessidade de estar próximo do seu ente querido
“Ver o paciente frequentemente” não foi identificada como importantíssimo pelas enfermeiras, denotando que não há a devida valorização
da equipe ao momento da visita. As enfermeiras subestimaram a necessidade de proximidade dos familiares o que reflete o desconhecimento
da equipe a cerca dos efeitos benéficos da visita para a família e para a
própria pessoa doente.
Conclusão: o cuidado de enfermagem a família na UTI deve ir além do
fornecimento de informações, é preciso confortá-los, estabelecer uma
relação de confiança e de ajuda as pessoas internadas e aos seus familiares para que possam ter suas necessidades identificadas e atendidas, e
assim minimizado o sentimento de vulnerabilidade e potencializadas as
suas estratégias de enfrentamento.

PO – 343
Avaliação da comunicação profissional de saúde –
família de pacientes internados em uma unidade de
terapia intensiva adulto
Rosemary Cristina Marques; Flávia de Oliveira Motta Maia; Maria
Júlia Paes da Silva
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, HU-USP, São
Paulo, SP, Brasil
Objetivos: 1. Analisar as necessidades dos familiares de pacientes internados na UTI, em relação à comunicação com a equipe de saúde. 2.
Observar a interação entre funcionários e familiares durante os horários
de visita.
Método: Estudo exploratório e de campo. Foram entrevistadas 22 famílias sobre como foram recebidos pela equipe de saúde e informados
sobre o quadro clínico do paciente durante o horário de visita. Também
foi utilizada a técnica da Observação Participante observando os sinais
comunicativos verbais e não-verbais dos familiares durante a interação
com a equipe.
Resultados: Todos os familiares reconheceram que houve contato da
equipe todos os dias e que receberam todas as informações que gostariam. Referiram necessitar de mais tempo, inclusive no horário notur-
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no e que poderiam receber mais atenção da equipe de enfermagem,
recebendo mais explicação sobre o que está acontecendo. A maioria
respondeu que gostaria que as notícias ruins fossem dadas com sinceridade, da forma mais humana possível e longe do leito. Na observação
participante percebeu-se os seguintes sinais verbais e não-verbais: Alegria; Satisfação; Dúvida: Indiferença; Interesse; Tristeza/ Sofrimento;
Medo; e Irritação.
Conclusões: O estudo demonstrou a importância de criar estratégias
para habilitar a equipe de saúde para recepcionar e acolher os familiares.

PO – 344
Coping X estresse: as estratégias de enfrentamento
utilizadas pela equipe de enfermagem no ambiente da UTI
Lilian Sacagami; Raquel Push
Hospital VITA Curitiba - Curitiba (PR) - Brasil
Objetivo: Identificar as estratégias de enfrentamento que a equipe utiliza para lidar com o ambiente da UTI.
Método: Participaram da pesquisa 17 membros da equipe de enfermagem da UTI Cardiológica. Foram utilizados os seguintes instrumentos:
Inventário de Estresse em Enfermeiros, de Stacciarini e Tróccoli (2000);
Inventário de estratégias de coping, de Folkman e Lazarus, adaptado
por Savoia (1996). A pesquisa foi apresentada à equipe de enfermagem
da unidade, seguido da entrega individual dos instrumentos e recolhimento dos mesmos após o seu preenchimento.
Resultados: Os resultados mostraram que o estresse não é um fator
predominante, uma vez que seus índices foram equilibrados. Quanto
ao coping, percebeu-se que as estratégias mais utilizadas são as de resolução de problemas (40% sempre utilizam); reavaliação positiva da
situação (35% sempre utilizam) e busca de suporte social (32% sempre
utilizam), sendo esta última apenas no convívio familiar de cada um, e
não no ambiente de trabalho. Outro resultado significativo é de que a
equipe centra as tentativas de mudanças no fator cognitivo, pois 81%
marcaram mais questões referentes ao coping centrado na emoção. P
Conclusão: ode-se concluir, portanto, que a equipe participante apresenta um bom repertório de estratégias de enfrentamento, o que possibilita o controle dos índices de estresse, podendo o psicólogo hospitalar
refinar as estratégias que a equipe já possui e treinar outras formas de
enfrentamento dos problemas cotidianos.

PO – 345
Comunicação efetiva com a família de pacientes em
cuidados críticos: percepção dos profissionais de saúde
Flávia de Oliveira Motta Maia; Rosemary Cristina Marques; Maria
Júlia Paes da Silva
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, HU-USP, São
Paulo, SP, Brasil.
Objetivo: O estudo verificou, junto aos profissionais de saúde que trabalham em uma Unidade de Terapia Intensiva, o que eles consideram

uma comunicação efetiva entre equipe e família e se os mesmos a praticam como profissionais.
Método: Estudo de abordagem qualitativa onde foram entrevistados
34 profissionais de uma UTI. Os dados foram categorizados segundo a
proposta de análise de conteúdo descrita por Bardin.
Resultados: Foram identificados aspectos verbais e não-verbais para
exemplificar como seria a postura profissional adequada. A maioria
considerou importante transmitir informações claras e objetivas sobre
o paciente e o ambiente da UTI. Também foi considerado fundamental
oferecer apoio emocional. A maioria referiu conseguir implementar essas ações e quando não as fazem justificam pela dinâmica do serviço.
Conclusão: Os profissionais reconhecem as necessidades dos familiares
e a maioria refere atingir as expectativas que imaginam ser esperadas
pela família. É fundamental preparar a equipe de saúde para reconhecer as necessidades dos familiares dos pacientes que estão em estado
crítico.

PO – 346
Visita estendida na unidade de terapia intensiva:
mudança de paradigmas
Eliana Bernadete Caser; Cíntia Aparecida Ataíde; Bernadete
Zamborlini Carretta
Centro Integrado de Atenção à Saúde-CIAS Unimed-Vitória- ES,Brasil
Objetivo: Conhecer a Visita Estendida (VE) na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) como instrumento de qualidade na assistência.
Métodos: Estudo prospectivo entre fevereiro de 2007 a dezembro de
2008 na UTI clínico-cirúrgica. Participaram 100 pacientes e 100 familiares. Critério de inclusão: internação maior que 72 horas, maior
que 18 anos, ausência doenças neurológicas, psiquiátricas e do uso de
sedativos e visita de familiar no mínimo 3 vezes ou em VE. Os dados
foram coletados através de questionário.
Resultados: Média de idade dos pacientes foi 49±20 anos, 57% masculino com média de internação 10±10 dias. Desses, 86% permaneceram em VE, 97.8% a classificaram como importante, contribuindo na
recuperação (98,8%), confiança (64%), segurança (73%) e conforto
(63%). Foram adequados para os pacientes: espaço físico (94%), iluminação (97%), orientação tempo/espaço (91,5%). Fatores adversos
relatados pelos pacientes: ruídos insuportáveis (30.8%), falta de sono
(46%), sede (18%), tristeza (21%) e dor em algum momento (61%).
A satisfação dos pacientes com a equipe de enfermagem (94,9%), fisioterapia (95,1%), serviço social-psicologia (94%) e médico (97.9%).
A VE foi importante, contribuindo na recuperação do paciente na visão de 100% das famílias, sendo os fatores adversos: ruídos insuportáveis (30.3%), temperatura inadequada (38.8%), tristeza (21%), falta
de comunicação (16%) e solidão (16%). Satisfação com a equipe foi:
enfermagem (95,9%), fisioterapia (97.7%), serviço social-psicologia
(86.3%) e médico (95%). A correlação entre VE e cuidados da equipe
indicou que existe associação significativa (p<0,05).
Conclusões: importância do trabalho da equipe na qualidade e humanização da assistência, sendo a visita estendida diferencial na gestão.

Rev Bras Ter Intensiva. – Suplemento II - 2009

120

Transplante, Trauma e Perioperatório

Apresentação oral
AO – 051
Importância dos níveis pré e pós-operatórios do fator
natriurético tipo B e de marcadores inflamatórios em
pacientes submetidos à revascularização miocárdica
cirúrgica: correlação com a evolução e prognóstico
imediato
Fernando Ganem; Luciano Moreira Baraciolli; Roberto Rocha
C. Giraldez; José Carlos Nicolau; Felipe Gallego Lima; Marcelo
Franken; Roberto Kalil Filho; Carlos Vicente Serrano Jr
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da USP, InCor HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Objetivos: O fator natriurético tipo B (BNP) e marcadores inflamatórios estão implicados na fisiopatologia da cardiomiopatia isquêmica (CI) e das complicações pós revascularização miocárdica (RM). Os
objetivos deste estudo foram estudar os níveis pré e pós-operatórios
do (BNP), interleucina 6 (IL-6), interleucina 8 (IL-8), P-selectina,
moléculas de adesão intercelular (sICAM) e proteína C reativa (PCR)
em pacientes com CI submetidos à RM, avaliando sua correlação com
prognóstico imediato.
Métodos: Foram incluídos 34 pacientes com disfunção ventricular
(fração de ejeção < 0,40) e 28 com função preservada e analisados os
marcadores no pré e pós-operatório.
Resultados: No pré-operatório, verificou-se diferença entre o grupo
com CI e o grupo controle para os níveis de BNP (207,5 ± 201,5 pg/
ml vs.30,2 ± 67,1 pg/ml; p<0,001) e sICAM (146,6 ± 62,1 ng/ml vs.
119,2 ± 48,8 ng/ml; p=0,041). BNP pré-operatório apresentou correlação com maior tempo de terapia intensiva (p=0,003), ventilação mecânica (p=0,018) e uso de dobutamina (p<0,001). Através da “Receiver
operating characteristic curve” – verificamos que o BNP pré-operatório
é preditor de internação em terapia intensiva > 5 dias e maior uso de
dobutamina. sICAM-1 pré-operatório apresentou correlação com
óbito. (p=0,042). No pós-operatório, há correlação significativa entre
PCR (p=0,013), IL-6 (p=0,006) e P-selectina (p=0,001) com tempo
de ventilação mecânica e P-selectina (p=0,009) com tempo de terapia
intensiva.
Conclusão: No pré-operatório, BNP é preditor de tempo de internação em UTI e sICAM é preditor de mortalidade. No pós-operatório
PCR, IL-6 e P-selectina estão associados a maior tempo de ventilação
mecânica.

AO – 052
Estudo do tempo da circulação extracorpórea nas
complicações pós-cirurgia cardíaca
Gustavo de Jesus Pires da Silva; Jôyce Araújo Ribeiro; Renata
Karissa Pessoa Santana
Faculdade Santa Terezinha / CEST
Objetivo: verificar a prevalência de complicações cardiorrespiratórias e
neurológicas advindas do uso da circulação extra corpórea (CEC) nos
pacientes submetidos à cirurgia cardíaca no Hospital do Coração/PróCardio em São Luis-MA.
Método: Estudo prospectivo, analítico, observacional transversal,
desenvolvido no período de agosto de 2008 à março de 2009. A aná-

lise estatística foi realizada utilizando-se os testes Qui-quadrado, T
de Student, e Correlação Spearman. A amostra foi composta de 90
pacientes, divididos em Grupo Controle- GC (tempo de CEC < 90
minutos) com 51 pacientes e Grupo Estudo- GE (tempo de CEC ≥
90 minutos) com 39.
Resultados: A média de tempo de ventilação mecânica foi 12 horas
no GC e 16 horas no GE (p = 0,019).Tempo de internação hospitalar
maior no GE (p= 0,001). As complicações pulmonares e cardiovasculares tiveram maior prevalência no GE (p= 0,0001; p=0,001, respectivamente). As complicações neurológicas estiveram presentes apenas em 5
pacientes do GE (p= 0,008).
Conclusão: Constata-se que os pacientes do GE apresentaram
maior prevalência de complicações pulmonares, cardiovasculares e
neurológicas.

AO – 053
Comparação do tempo de ventilação mecânica e de
permanência na UTI, e taxa de RE-IOT e morbimoratalidade nos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca
pré e pós implantação do protocolo Fast-Track (FT)
Alteparmakian, A. P.; Haag, F. F. Jr.; Abechain, L., Guisti, R.
Unidade Coronariana – Hospital Cruz Azul de São Paulo
Objetivo: Comparar o tempo de ventilação mecânica, o tempo de permanência na UTI, a taxa de re-intubação e a morbi-mortalidade nos
pacientes submetidos a cirurgia cardíaca pré e pós implantação do protocolo Fast-Track (FT).
Métodos: Foram avaliados pacientes submetidos a cirurgia cardíaca em
Unidade Coronariana. O protocolo Fast-Track utilizou inibidores de
opióides e extubação precoce, seguido de ventilação não-invasiva imediatamente após a extubação.
Resultados: Foram avaliados 41 pacientes (64 ± 11,33 anos). O tempo
médio de ventilação mecânica no grupo controle foi de 10 horas e o
tempo médio de permanência da UTI foi de 3 dias. Houve uma re-intubação, um óbito e três relatos de pneumonia. No grupo Fast-Track, o
tempo médio de ventilação mecânica foi de 4 horas e o tempo médio de
permanência na UTI foi de 2,5 dias. Não houve relato de re-intubação,
pneumonia e óbito.
Conclusão: O conceito de FT nas cirurgias cardíacas tem sido testado
a fim de reduzir a estadia do paciente na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) e a permanência no hospital, minimizando os custos hospitalares
e submetendo o paciente ao menor estresse. Este conceito consiste na extubação precoce, agentes anestésicos de curta duração no intra-operatório
e normotermia. Neste estudo, a aplicação do protocolo Fast-Track em
cirurgia cardíaca reduziu o tempo de ventilação mecânica e o de permanência da UTI, diminuiu a morbi-mortalidade e as complicações.

AO – 054
Fatores de risco pré-operatorio para fibrilação atrial em
pacientes submetidos à revascularização miocardica
Rogerio Gomes Fleury; Edison Migowski Carvalho; Mirian
Oliveira Figueiredo; Maria Beatriz Altschuller; Jose Hugo Salles
Instituto do Coração - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho UFRJ - Rio de Janeiro – Brasil
Objetivo: A fibrilação atrial (FA) é uma complicação freqüente em
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pacientes submetidos revascularização miocárdica (RVM). O melhor
conhecimento dos fatores pré-operatórios (PreOp) que podem predispor a uma maior incidência desta arritmia contribui no manuseio desta
patologia.
Métodos: Analisados 187 pacientes submetidos à RVM de janeiro de
2003 a janeiro de 2009. Análise univariada da idade, IMC, IAM prévio, lesão de tronco coronária esquerda (TCE), uso de beta-bloqueador
e/ou estatinas PreOp, cirurgia concomitante da valva mitral (CVM)
e/ou aórtica (CVA), disfunção do VE, hipertensão arterial, diabetes
melitus. Desfecho analisado foi FA desenvolvida durante internação
hospitalar. Foi aceito nível de significância de 5%.
Resultados: A incidência de FA na amostra estudada foi de 13,9% (26
pacientes). Os pacientes foram divididos em 2 grupos: com FA (GFA)
e sem FA (GnFA). Encontramos os seguintes resultados com significância estatística: idade média do GFA foi de 66,9± 11,7 e no GnFA
60,6±10,2 (p=0,005) e CVM no GFA de 15,4% e 3,7% no GnFA
(p=0,014). Na análise multivariada utilizamos apenas idade e CVM
com os seguintes resultados: idade OR=1,061 (p=0,007 IC=1,017 –
1,107) e CVM OR=5,1 (p=0,027 IC=1,2-21,9). O tempo médio geral
de internação no CTI foi de 6,9±8 dias enquanto o GnFA foi de 5,4
dias e GFA de 11,3 dias. (p=0,0005)
Conclusão: Apenas idade e cirurgia da valva mitral concomitante foram preditoras de FA no pós-operatório de RVM. O melhor entendimento dos fatores que predispõem a FA pode nos levar a minimizar
esta arritmia e consequentemente diminuir o tempo de permanência
em unidade intensiva.

AO – 055
Impacto da manobra de recrutamento alveolar no pósoperatório de cirurgia bariátrica
Esperidião Elias Aquim; Manoel Luiz de Cerqueira Neto; Larissa
Mottim Gomes; Morgana Lima Sombrio; Paula Patelli Juliani
Remístico; Sabrina Donatti Ferreira Ambiel; Ana Paula Rodrigues
Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde - Inspirar; Assistência
Fisioterápica - Profisio; Centro de Estudos Pesquisa em Terapia Intensiva CEPETI - Curitiba (PR), Brasil
Objetivos: Avaliar o impacto da manobra de recrutamento alveolar em
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica a fim de analisar a incidência
das complicações respiratórias no pós-operatório destes indivíduos.
Métodos: Ensaio clínico randomizado com 30 sujeitos divididos em
grupo controle (GC) e grupo experimental (GE), sendo analisadas variáveis espirométricas, respiratórias, hemodinâmicas e radiográficas. A
manobra de recrutamento alveolar (MRA) foi realizada no GE com
uma pressão positiva expiratória final de 30 cm H2O e pressão inspiratória de 45 cm H2O por dois minutos após a desinsuflação do
pneumoperitôneo.
Resultados: Observou-se uma queda significativa nos valores espirométricos (p≤0.001) e uma maior incidência de complicações pulmonares encontradas na radiografia torácica (p=0.02) no GC e uma melhora
significativa da escala de BORG dispnéia (p≤0.001) no GE.
Conclusão: A queda dos valores da espirometria nos pacientes do GC
foi pela alteração da mecânica respiratória e pode ter sido piorada pela
dor pós-operatória do procedimento cirúrgico através da escala modificada de Borg dispnéia. O processo recrutativo nos pacientes do GE
reduziu significativamente as complicações respiratórias. A MRA é um
método seguro e eficaz a fim de melhorar os volumes e capacidades
pulmonares, auxiliando na prevenção de atelectasias.

Apresentação pôster
PO – 347
Impacto da música no estresse cirúrgico
João M Silva Jr, Carolina Nacevicius Sposito, Amanda MRR
Oliveira, Cynthia Cristina Z. Bastia, Denis Bonvechio, Israel
Ferreira da Silva, Alexandre Isola, Ederlon Rezende
Hospital Servidor Publico Estadual, IAMSPE/HSPE, São Paulo/SP, Brasil
Objetivos: A música tem sido utilizada com propósito terapêutico
desde inicio da historia cultural, vários estudos demonstraram seus
efeitos benéficos, principalmente pela diminuição no estresse. Este
estudo verificou o efeito da música na redução do estresse intraoperatório em pacientes cirúrgicos sob anestesia geral.
Método: Estudo de coorte durante 05 meses. Foram incluídos pacientes com idade maior ou igual a 18 anos submetidos a cirurgias
videolaparoscópicas sob anestesia geral. Pacientes nefropatas, hepatopatas, etilistas, drogaditos, com déficit de audição ou cognição,
usuários crônicos de psicotrópicos e pacientes com patologias neuromusculares foram excluídos. Os pacientes foram divididos em 2
grupos. O grupo 01 realizou cirurgias escutando musicas e o grupo
02 submetidos a cirurgias sem musicas. Valores de cortisol, glicemia, proteína C reativa (PCR) e velocidade de sedimentação das
hemácias (VHS) foram obtidos para quantificar o estresse cirúrgico
entre os dois grupos.
Resultados: O estudo envolveu 30 pacientes, 16 grupo 01 e 14 grupo 02. A idade foi 47,6±11,6 anos. Todas cirurgias foram eletivas
com duração de 2,1±0,7 h. Não houve diferenças entre os grupos
em relação a variáveis demográficas e a quantidade de anestésicos
recebidos no intra-operatório. Entretanto, pacientes que escutaram
musicas no intra-operatório apresentaram menores valores de cortisol no intra-operatório 22,6(18,2-29,4)ug/dl versus 17,4(13,921,0)ug/dl p=0,03, PCR no intra-operatório 1,7(1,2-1,9)mg/dl
versus 1,0(0,5-1,2)mg/dl p=0,05 e pós-operatório 0,8(0,6-1,0)
mg/dl versus 0,4(0,1-0,6)mg/dl p=0,04 e VHS no intra-operatório
11,0(4,0-13,5)mm/h versus 6,2(2,0-9,2)mm/h p=0,04.
Conclusão: A musica parece influenciar na resposta ao estresse e
processo inflamatória em pacientes cirúrgicos, o que pode proporcionar em benefícios na evolução do pós-operatório.

PO – 348
Evolução dos pacientes com intoxicação exógena
internados na UTI do hospital universitário da UFJF
Mariana Paula Cunha Gonçalves; Andrea Giroto Amorim;
Dequitier Carvalho; Nayara de Almeida Abreu; Júlio César
Abreu de Oliveira; Bruno do Valle Pinheiro
Universidade Federal de Juiz de Fora- UFJF - Juiz de Fora, MG, Brasil
Objetivo: A intoxicação exógena como tentativa de suicídio é causa freqüente de internação na UTI-HU-UFJF. Este estudo objetiva
avaliar os agentes envolvidos nessas intoxicações e a evolução dos
pacientes.
Métodos: Estudo de coorte, retrospectivo, avaliando todos os pacientes internados na UTI-HU-UFJF por intoxicação exógena
como tentativa de suicídio, entre janeiro de 2000 e junho de 2009.
Avaliaram-se as substâncias envolvidas, presença de fatores de risco
já descritos na literatura, mortalidade, falências de órgãos (definidas
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como SOFA>2), necessidade de ventilação mecânica (VM) e ocorrência de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV).
Resultados: Incluíram-se 16 pacientes, com idade média de
30,1+12,2 anos. Os agentes de intoxicação foram: amitriptilina/
nortriptilina (N=5), organofosforados (N=4), fenobarbital (N=3),
carbamazepina (N=3), diazepan (N=1). Em relação aos fatores de
risco, 56,25% eram etilistas, 68,75% usavam drogas ilícitas e 31%
apresentavam doença psiquiátrica (3 casos de depressão, 1 de ansiedade, 1 de psicose). Houve falência neurológica em 19% e respiratória em 25%. A ventilação mecânica ocorreu em 69%, dos quais
72,72% evoluíram com PAV. Nenhum óbito foi registrado. Em análise multivariada, não houve fatores de risco para as falências neurológica e respiratória, assim como para a necessidade de ventilação
mecânica. Valores maiores de APACHE II e SOFA associaram-se à
ocorrência de PAV.
Conclusão: As intoxicações exógenas como causas de internação em
UTI podem evoluir com falência neurológica e respiratória, muitas
vezes com necessidade de ventilação mecânica, podendo levar ao
surgimento de PAV. A disponibilidade de medidas de suporte adequadas e a reversibilidade dos quadros trazem bom prognóstico a
estes pacientes.

PO – 349
Avaliação do conhecimento dos estudantes de
medicina no internato sobre protocolo de morte
encefálica
André Scazufka Ribeiro, Jamile Polezel Faleiros, Adriano Pires
Barbosa, Matheus Romualdo Clarindo Silva, Paulo Henrique
Penha Rosateli
Disciplina de Terapia Intensiva, Faculdade de Medicina do Centro
Universitário Lusíada – UNILUS, Santos, SP.
Objetivo: Avaliar o conhecimento dos estudantes de medicina que
estão no internato sobre morte encefálica.
Métodos: Estudo prospectivo através de questionário aplicado aos
alunos do 5° e 6° anos para avaliação de conhecimento do protocolo
de morte encefálica (PME).
Resultados: Participaram 57 estudantes, 68% do sexo feminino,
idade média de 24 anos e 75% são doadores de órgãos. O ensino
sobre PME na graduação foi relatado por 56% e 12% participaram
de PME. A causa do coma para abertura do PME foi indicado por
63%, 95% sabiam da influência da hipotermia e sedativos, 51% do
intervalo mínimo de 6 horas entre as avaliações neurológicas para
um paciente acima de 2 anos. Os mais citados foram pupilas fixas e
arreativas e ausência de reflexo córneo-palpebral e os menos provas
calóricas e tosse. Aproximadamente 70% souberam que deve ser
realizado por 2 médicos diferentes e da obrigatoriedade de exame
complementar, com o eletroencefalograma, doppler transcraniano e
angiografia cerebral os mais lembrados. Durante PME 56% comunicariam a família, 16% o neurologista e 28% a central de órgãos.
Horário do óbito para 35% após o 2° exame neurológico, 31% após
o 1°, 17% após exame complementar e 14% após a retirada dos
órgãos. Metade desligaria os aparelhos de não doador.
Conclusão: O conhecimento sobre PME é insuficiente, contribuindo para o número baixo de estudantes doadores, sub notificação de
doadores, abordagem inadequada aos familiares e suporte intensivo
a paciente não doador gerando estresse psicológico, custos e limitando os leitos disponíveis na UTI.

PO – 350
Perfil epidemiológico dos pacientes vítimas de
intoxicação exógena internados em uma unidade de
terapia intensiva (UTI)
Laércia Ferreira Martins; Lívia Maria Villar Sales de Araújo;
Danielle Dias Fernandes; Monalisa Silva Fontenele Colares; Maria
Cecília Freitas Cesarino dos Santos; Ivna Fernandes Queiroz
Hospital Fernandes Távora, HFT, Fortaleza, Ceará, Brasil
Objetivo: Investigar o perfil epidemiológico dos pacientes com diagnóstico inicial de intoxicação exógena.
Método: Estudo descritivo, retrospectivo, com dados obtidos através
de levantamento de prontuários dos 23 pacientes admitidos com diagnóstico inicial de intoxicação exógena, no período de janeiro de 2007
a dezembro de 2008. Foram coletados os seguintes dados: idade, sexo,
estado civil, profissão, procedência remota, tempo de UTI, substância
ingerida, diagnóstico de sepse, uso de ventilação mecânica, traqueostomia; escore APACHE II (Acute Phsiology and Chronic Health Evaluation II) e mortalidade prevista.
Resultados: Dos 23 pacientes estudados, a média de idade foi 37 anos,
sendo a maioria homens (69,6%); 52,2% eram solteiros e 39,1% casados; 65,2% são procedentes da Grande Fortaleza; as principais ocupações foram do lar e agricultor, ambos com 17,4%. As substâncias mais
ingeridas foram carbamato (61%) e organofosforado (17,4%); o tempo
de permanência na UTI foi de 16 dias, a média de APACHE II foi 25,
com 86,9% dos pacientes evoluindo para o uso de ventilação mecânica,
destes 43,5% foram traqueostomizados. Do total das vítimas, 69,6%
desenvolveram sepse. A mortalidade presumida era de 52,6% e a mortalidade encontrada foi de 17,4%.
Conclusão: Contrariando o que se esperava, as vítimas encontravam-se na
fase adulta e procedentes da zona urbana. Encontrou-se uma elevada incidência de sepse, porém com a mortalidade total bem abaixo da presumida.

PO – 351
Prevalência de pneumonia associada à ventilação
mecânica em pacientes pós-transplante hepático
Alexandre Lacerda; Guilherme Simone Mendonça; André Luis
Momm da Silva
Fundação Universidade Regional de Blumenau, FURB I, Blumenau,
Santa Catarina, Brasil
Objetivo: Analisar a prevalência de pneumonia associada à ventilação
(PAVM) em pacientes pós-transplante hepático internados na UTI Geral do Hospital Santa Isabel (HSI) de Blumenau - SC.
Métodos: Foram analisados 140 pacientes submetidos a transplante hepático no intervalo de cinco anos. O estudo realizado foi retrospectivo, do tipo
transversal, e os dados foram obtidos pela revisão de prontuários médicos.
Resultados: Dos 140 pacientes analisados, 133 (95%) fizeram parte
do grupo sem pneumonia, enquanto 7 (5%) fizeram parte do grupo
PAVM. 105 (75%) pacientes transplantados foram do sexo masculino
e 35 (25%) do sexo feminino (p: 0,82). Nos pacientes submetidos ao
transplante hepático, verificou-se no grupo com pneumonia uma média variando entre 41 e 55 anos e no grupo sem pneumonia a idade
média variando entre 17 e 72 anos (p: 0,82). Um total de 116 (82%)
pacientes sem pneumonia encontrou-se com tempo inferior a 48 horas
de intubação. O tempo mínimo de internação dos pacientes do grupo
pneumonia foi 5 dias e o máximo foi 21 dias, sendo que nos pacientes
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sem pneumonia foi 1 dia e o máximo foi 17 dias.
Conclusão: Não houve relação entre sexo, idade e PAVM no grupo estudado. Pacientes com PAVM tiveram maior tempo de internação na UTI.

PO – 352
Perfil dos pacientes de pós-operatório oncológico
do CTI do hospital Alberto Cavalcanti da fundação
hospitalar do estado de Minas Gerais (FHEMIG)
Renan Murta Soares de Almeida; Achilles Rohlfs Barbosa;
Christiano Altamiro Coli; Cecilia Gómez Ravetti
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Objetivo: Descrever as características epidemiológicas e clínicas dos
pacientes em pós-operatório de cirurgia oncológica e sua relação com
o desfecho óbito.
Método: Estudo de desenho retrospectivo e caráter descritivo baseado
na coleta de dados de pacientes internados no CTI do Hospital Alberto
Cavalcanti – FHEMIG - no período de maio de 2008 a Maio de 2009
através de Banco de Dados desenvolvido para aquela unidade.
Resultado: Foram incluídos 44 pacientes em pós-operatório de cirurgia oncológica. A idade média foi de 62 anos (DP±14,3). O sexo
masculino foi o predominante (62%). O Apache II dos pacientes que
evoluíram a óbito foi significativamente maior (p=0,000). Insuficiência renal foi observada em 20%, determinando aumento de risco de
evolução a óbito (p=0,00, RR 4,5, IC95% 1,326 – 15,277). O uso de
ventilação mecânica observou-se em 54% dos pacientes e relacionouse significativamente com o óbito (p=0,011, RR 1,412, IC 1,092 –
1,825). Aminas foram utilizadas por 27% dos pacientes, determinando
também, relação estatisticamente significativa com o desfecho (p=0,00,
RR 2,4, IC 1,229 – 4,688). Antibióticos para tratamento de infecções
foram usados em 41% dos pacientes, nutrição parenteral total em 14%
e laparostomia com bolsa de bogota em 9% dos pacientes.
Conclusão: O aumento dos casos de câncer levando a uma maior demanda por internação em centros de terapia intensiva torna necessário
um maior conhecimento das características clínicas e epidemiológicas
destes pacientes. O Apache II, uso de ventilação mecânica, de aminas
vasoativas e desenvolvimento de insuficiência renal aguda aumentaram
o risco de evoluir a óbito.

PO – 353
Causas da não efetivação da doação de órgãos em
pacientes com morte encefálica na central de notificação,
captação e distribuição de órgãos do Rio Grande do Norte
Izaura Luzia Silvério Freire; Gilson de Vasconcelos Torres; Juliana
Teixeira Jales Menescal Pinto; Ana Elza Oliveira de Mendonça;
Kinídia Lúcia Duarte de Almeida Quithe de Vasconcelos; Deborah
Dinorah de Sá Mororó; Nubia Maria Lima de Souza, Luzia Clara
Cunha de Menezes
Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do Rio
Grande do Norte (CNCDO). Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel
(HMWG). Escola de Enfermagem de Natal (EEN). Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN). Natal (RN). Brasil
Objetivo: Relacionar as causas da não efetivação da doação de órgãos
para transplante em pacientes com Morte Encefálica (ME) na Central
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de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO) do Estado do Rio Grande do Norte.
Métodos: Estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa, baseado
em dados coletados na CNCDO do Estado do Rio Grande do Norte,
no período de janeiro de 2005 a maio de 2009.
Resultados: Foram notificadas 349 MEs, dessas, 301 (86%) foram não
doadores. Os doadores efetivos foram 48 (13,75). 25 (7,2) foram doadores de múltiplos órgãos. As causas da não efetivação da doação foram:
129 (42,8%) contra-indicação médica, 97 (32%) não autorização familiar, 61 (17,5%) ME não confirmada, 5 (1,7) parada cardiorrespiratória,
01 (0,3%) infra-estrutura inadequada e 08 (2,6%) por outros causas.
Conclusão: A resistência da família quanto à doação de órgãos ainda é
alta e programas de divulgação sobre a importância da doação necessitam
ser ampliados para que a população se conscientize da possibilidade de
salvar vidas a partir do transplante. O alto percentual da não confirmação da ME pode indicar que o nível de conhecimento entre os médicos
intensivistas brasileiros é ainda insuficiente, dificultando o diagnóstico
da ME e diminuindo a oferta de órgãos para transplantes. A doação de
órgãos para transplantes, a educação, tanto pública quanto profissional, é
essencial, pois nessa área, mais do que em qualquer outra da saúde, a participação dos profissionais e da sociedade é um dos fatores determinantes
do sucesso ou do fracasso dos programas de transplante.

PO – 354
Atuação fisioterapêutica intensiva na unidade de tratamento
de queimados de um hospital público em João Pessoa – PB
Lidiane Maria Dornelas de Figueiredo;Fabíola Mariana Rolim de
Lima; Kenny Souza de Aguiar;Wallace Cláudio Licarião
Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena –
HETSHL -João pessoa Paraíba (PB), Brasil.
Objetivos: Caracterizar o perfil epidemiológico de pacientes admitidos
pela fisioterapia na unidade de queimados de um hospital público de
João Pessoa e identificar os métodos e técnicas fisioterapêuticas mais
utilizados no tratamento desses pacientes.
Métodos: Estudo retrospectivo e descritivo, os dados foram coletados
nos livros de admissão de fisioterapia e prontuários no período de junho de 2008 a junho de 2009.
Resultados: Entre os 244 pacientes admitidos pela fisioterapia encontramos: 56,1% do gênero masculino, 66,8% de crianças, entre elas a faixa
etária mais atingida de 0 a 3 anos (62%) e entre os adultos de 21 a 40
anos (53,1%),a principal causa foi o escaldamento (59%), o diagnóstico mais freqüente foi grande queimado (57,8%), tempo de internação
mais prevalente de 1 a 5 dias (47,1%) e 4,9% de óbitos. As condutas
mais utilizadas foram: posicionamento, alongamentos, exercícios passivos, assistidos, ativos e resistidos, técnicas de Facilitação Neuromuscular
Proprioceptiva, deambulação precoce e exercícios funcionais, manobras
de higiene brônquica, aspiração, manobras de reexpansão pulmonar, padrões ventilatórios e assistência ventilatória invasiva.
Conclusão: O perfil epidemiológico dos pacientes desse estudo concorda com a literatura, quanto ao gênero, faixa etária e causa, apresentando reduzido tempo de internação e mortalidade. (Barreto et
al,2008; Bervian et al, 2007; Oliveira, Penha e Macedo, 2007). A
atuação fisioterapêutica ocorre desde a fase aguda na unidade de tratamento especializado, no suporte à vida, auxílio à cicatrização, prevenção de complicações e seqüelas e na recuperação da funcionalidade,
incluindo métodos e técnicas que abordam as áreas cardiorrespiratória
e dermatofuncional,integrando prevenção e reabilitação.
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PO – 355
Análise das características das vítimas de acidentes de
trânsito ocorridos numa rodovia do interior de São Paulo
Daniela Pascon, Cibele Oliveira, Anderson Santos, Geison
Galhardo, Juliano Souza, Thiago Tredicci
UNIP – Universidade Paulista – Campus Sorocaba - Enfermagem
Objetivo: Análise das características das vítimas de acidentes de trânsito
ocorridos numa rodovia do interior de São Paulo. Daniela Pascon, Cibele
Oliveira, Anderson Santos, Geison Galhardo, Juliano Souza, Thiago Tredicci UNIP – Universidade Paulista – Campus Sorocaba - Enfermagem.
Método: Estudo de caráter descritivo exploratório, cujo objetivo foi
caracterizar as vítimas de acidentes de trânsito ocorridos nesta rodovia.
Foram analisadas 180 fichas de acidentes, distribuídas aleatoriamente
em seis meses de coleta de dados.
Resultados: Encontramos 92,22% dos envolvidos do sexo masculino;
76,67% com faixa etária de 19 a 40 anos; 67,78% dos acidentes ocorreram no período diurno; 63,89% em dias úteis; 59,44% dos veículos
eram motocicletas; 70,00% dos acidentes ocorreram no sentido capital;
57,22% dos acidentes foram colisões, seguido dos acidentes de moto.
Em relação às gravidades das vítimas, 58,33% estavam conscientes, sem
lesão aparente ou lesões mínimas (código 1). Neste período, menos de
5% das vítimas estavam em óbito (código 4).
Conclusão: O conhecimento de todos esses dados é essencial para o
desenvolvimento de estratégias preventivas que conscientizem os usuários da rodovia. O levantamento das características epidemiológicas
da população atingida mostra-nos o comportamento dos grupos mais
expostos, possibilitando a criação e implantação de estratégias de prevenção, visando a redução de mortalidade e qualidade de vida social.

PO – 356
Perfil dos pacientes transplantados na unidade de
transplante hepático do hospital das clínicas da
faculdade de medicina da USP
Ivana Schmidtbauer; Fernanda Maria de Queiroz Silva; Bruno
Toldo; Vincenzo Pugliese; Wellington Andraus; Maurício Barros;
Carlos Eduardo Pompilio
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
Objetivo: Descrever as características clínicas, número, morbimortalidade dos pacientes submetidos ao transplante hepático internados
na Unidade de Transplante Hepático (UTH) do HCFMUSP após a
ocorrência de mudanças estruturais, administrativas e assistenciais importantes na unidade.
Métodos: Foram coletados retrospectivamente dados do prontuário de
todos os pacientes transplantados admitidos na UTH HCFMUSP no
período de 01/01/09 a 10/07/09.
Resultados: Foram realizados 73 transplantes hepáticos em 68 pacientes, sendo 2 transplantes fígado-rim e 2 intervivos. A idade média foi de 48,6 anos
(13,9), 51,3% pacientes masculinos, MELD médio de 29 (7). As principais
etiologias: VHC (43,8%), alcoólica (16,4%), criptogênica (10,9%), VHB
(6,8%), patologias biliares (5,5%), hepatite auto-imune (4,1%) e insuficiência hepática aguda (4,1%). Dentre os transplantes, 39,7% eram portadores
de hepatocarcinoma e 4,1%, de síndrome hepatopulmonar. As causas de retransplante foram: disfunção primária do enxerto (DPE) (60%) e trombose
de artéria hepática (40%). A mortalidade global em 28 dias foi de 16,4%. As
causas foram: choque séptico (50%), DPE (41,6%) e rejeição celular aguda

(8,3%). Ao analisar os doadores dos pacientes transplantados que morreram,
observou-se que 66,7% eram mulheres, idade média de 43,8 (16,4) e em
58,3% a causa de óbito foi hemorragia intracraniana não-traumática.
Conclusão: A UTH passou por mudanças importantes em Dez/08.
O perfil dos pacientes transplantados, bem como o número de transplantes e sua morbimortalidade são compatíveis com outros serviços de
referência no Brasil.

PO – 357
Assistência de enfermagem ao paciente com morte
encefálica e/ou potencial doador
Daniela Pascon; Rita Del Bem; Silmara Florêncio
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP
Objetivos: conhecer a assistência de enfermagem executada por profissionais da UTI.
Métodos: pesquisa quantitativa exploratória, com preenchimento de
questionário.
Resultados: foram entrevistados 29 funcionários, 8 do sexo masculino
(27%) e 21 do sexo feminino, com idade entre 19 e 44 anos; 89% deles
são formados a mais de 10 anos. Observarmos que 27 (93 %) já haviam
cuidado de pacientes com diagnóstico de ME. Um dos cuidados que deve
ser realizado em pacientes em ME é a elevação da cabeceira: 17 (58%) afirmaram elevar a cabeceira, enquanto 12 relataram dispensar esse cuidado.
O controle de glicemia capilar, em 86% das respostas, é de 4/4h. Nove
funcionários (31%) apontam a pressão arterial média ideal de 60mmHg
enquanto 48%, 70mmHg. Foram questionados ainda sobre controle de
temperatura e administração de dieta enteral. Ficou demonstrado que a
mudança de decúbito é realizada em 82% dos casos. Todos declararam
realizar aspiração endotraqueal e higiene corporal normalmente.
Conclusão: Este trabalho justifica a importância do cuidado da equipe
diante do paciente com ME e/ou potencial doador. Assim, é essencial
o conhecimento técnico-científico a respeito das repercussões fisiopatológicas próprias da ME. Os sujeitos desta pesquisa relataram práticas
assistenciais compatíveis com as recomendadas pela literatura.

PO – 358
Estudo de mortalidade por acidentes e violências em um
hospital de referência em urgências e emergências
Izaura Luzia Silvério Freire; Gilson de Vasconcelos Torres; Juliana
Teixeira Jales Menescal Pinto; Nubia Maria Lima de Souza; Luzia
Clara Cunha de Menezes; Kinídia Lúcia Duarte de Almeida
Quithe de Vasconcelos; Vera Lúcia Ferreira da Silva; Deborah
Dinorah de Sá Mororó
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG). Secretaria de Saúde Pública
do Estado do Rio Grande do Norte. Escola de Enfermagem de Natal (EEN).
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Natal (RN). Brasil
Objetivo: Traçar o perfil de mortalidade por causas externas (acidentes
e violência) na faixa etária acima de 14 anos em um hospital de referência em urgências e emergências de Natal/RN.
Método: Estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado
em um Hospital de referência em urgência e emergência de Natal-RN.
Os dados foram obtidos em banco de dados do referido hospital no
período de junho de 2008 a junho de 2009.
Resultados: no período estudado ocorreram 1031 óbitos, desses, 117
(11,34) foram por causas externas. Quanto aos dados de caracterização dos
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pacientes, vimos que a maioria era do sexo masculino (82,05%), com faixa
etária mais frequente entre 14 a 24 anos (44,34%), seguidos de 25 a 35
anos (20,74%), com uma média de idade de 35,7 anos. As causas externas
de mortalidade foram: acidentes por arma de fogo (intencionais ou acidentais) (41,03%); acidentes de trânsito (29,91%); Trauma crânioencefálico
por causas não definidas (7,69%); quedas acidentais (do próprio nível, altura e cavalo) (6,84%); choque elétrico (4,27%); envenenamento (4,27);
espancamento (2,56%); queimaduras (1,71%) e arma branca (1,71%).
Entre os acidentes de trânsito, observa-se que o grande componente são os
acidentes de moto (14,53%) seguido de atropelamento (10,26%).
Conclusão: as causas externas ocupam lugar de destaque entre os motivos
que levam à morte e/ou hospitalizações. Os dados de caracterização (sexo
e idade) foram compatíveis com os da literatura. Quanto a causas externas
de morte, essas diferenciaram-se dos dados do Ministério da Saúde, que
mostram os acidentes de trânsito como o principal motivo dos óbitos.

PO – 359
O processo de doação de órgãos no estado do Rio de
Janeiro (RJ)
Isabela Ribeiro Simões de Castro; Sandro de Gôuvea Montezano;
Adriana Orsida de Freitas Aragão; André Gustavo Neves de
Albuquerque; Hellen Harumi Miyamoto
Central de Transplantes do Rio de Janeiro, SESDEC RJ, Rio de Janeiro,
RJ, Brasil
Objetivo: Avaliar o perfil dos doadores de orgãos falecidos e as causas
de não doação no RJ.
Método: Avaliação de dados retrospectivos de 2008 e projetados de
2009, do sistema 5.0 do SNT; e de dados da Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) da Espanha.
Resultados: Os indicadores por milhão de população (pmp) de doadores de órgãos no RJ ainda estão abaixo da média nacional (5,6 x 8) e
muito aquém dos da Espanha (5,6 x 34,2), e o indicador de diagnóstico
de morte encefálica (ME) apesar de melhor que o nacional (31 x 30),
ainda está menor que o espanhol (31 x 54,2). A conversão de potenciais doadores em doadores ficou abaixo da média nacional (18 x 26,5)
e da espanhola (18 x 51,3). As perdas de doadores por problemas na
manutenção são maiores em nosso país (37,7% x 29,8%) e também as
negativas familiares (20,8% x 15,2%).
Conclusões: Existe uma enorme quantidade de potenciais doadores de
órgãos que não chegam a doar órgãos em nosso país e no RJ quando
comparados com os indicadores espanhóis. Em parte, isto se deve ao
não diagnóstico de ME por falta de treinamento específico; à impossibilidade de manutenção do doador provavelmente por problemas da
rede hospitalar como falta de leitos de CTI e por diferenças na legislação; maior índice de negativas familiares.

PO – 360
Analise de pacientes submetidos à transplante renal em
uma clinica privada no Rio de Janeiro
Celina Acra,Natasha Ganen,Grabriela Oliveira
Casa de Saude Santa Lucia-CTI adulto-Rio de Janeiro-R.J-Brasil
Objetivo: Analisar evolução intra-hospitalar de pacientes submetidos a
transplante renal, com ênfase nas características per e pós operatórias,
comparando com a literatura médica pré existente.
Metodologia: Este é um estudo retrospectivo, dos pacientes subme-

tidos a transplante renal na Casa de Saúde Santa Lúcia, uma clínica
privada no Rio de Janeiro entre o período de abril de 2005 à abril
de 2008. Foram analisados prontuários que compuseram uma amostra
de 29 pacientes, onde dados como idade, etiologia da falência renal,
comorbidades associadas, escore APACHE II e rejeições, foram comparados e analisados.
Resultados: Foram analisados 29 pacientes, com idades entre 17 e 63
anos, sendo 15 homens e 14 mulheres. As doenças de base foram nefroesclerose, Síndrome Hemolítica-Urêmica, nefropatia de refluxo e nefropatia diabética com 3,44% da incidência cada, rins policísticos com
17,40%, Glomeruloesclerose Segmentar Focal com 10,30%, doença de
Berger com 6,39%, glomerulonefrite crônica com 20,60% e casos sem
etiologia definida com 31,00%. O APACHE II variou de 6 a 20, sendo
que todos os pacientes com apache igual a 20 (2 pacientes) complicaram.
As rejeições ocorreram em 31% dos pacientes transplantados (9), sendo
elas: rejeição aguda (77,8%) e rejeição tardia (22,2%). Todos os pacientes
analisados possuíam Hipertensão Arterial Sistêmica, sendo que 1 apresentou Diabetes Melitus e 1 hepatite viral concomitantemente com a
hipertensão. A incidência de rejeição aguda do enxerto foi maior quanto
menor a hidratação venosa em 24 horas de pós- operatório. Não foi encontrada relação entre a idade do transplantado e seu desfecho.
Conclusão: As taxas apresentadas por essa unidade de saúde coincidem com as estatísticas da literatura médica. As rejeições do enxerto
renal acometem um número significativo de pacientes transplantados,
exigindo portanto uma atenção especial da equipe médica no pósoperatório. A hidratação vigorosa pós cirúrgica é fator protetor para a
rejeição aguda.

PO – 361
O aceite das famílias à doação de orgãos, nos anos de
2007 e 2008
Suzane Maria Silva Martiniano, Lisiane Furtado Paiva, Ana
Paula Almeida Dias da Silva, Maria José Matias Muniz Filha,
Marineuma de Castro Costa
Instituto Dr. José Frota, IJF; Fortaleza, Ceará, Brasil – Comissão Intrahospitalar
de Doação de Orgãos e Tecidos para Transplantes - CIHDOTT
Objetivo: Comparar a realidade da aceitação das famílias em doarem
orgãos e tecidos de seus entes entre os anos de 2007 e 2008 através da
CIHDOTT.
Metologia: Estudo comparativo, retrospectivo, quantitativo, realizado através da investigação de prontuários de clientes em que foram
diagnosticados ME e abordados pela CIHDOTT, no período de JAN
de 2007 a DEZ de 2008 em um hospital, referência para trauma, na
cidade de Fortaleza – CE.
Resultados: Podemos sentir uma crescente aceitação por parte das famílias em realizar a doação de multiplos orgãos e tecidos, já que no
ano de 2007, de uma população de 117 potenciais doadores, tivemos o
aceite de 84 famílias, representando 71,8% com recusa de 33 famílias
representando 28,2%. No ano de 2008, com população de 111 potenciais doadores, tivemos o aceite de 94 famílias, representando 84,7%
com recusa de 17 famílias representando 15,3% do total.
Conclusão: Contudo o aceite demonstrado nos levam a crer que o trabalho educacional feito de forma clara e simples é de muito valor, como
também a intensificação das campanhas governamentais e de ONGS
com ampla divulgação na mídia, ajudando a desmistificar a doação de
orgão e tecidos, diminuindo a recusa na doação de orgãos que ainda
tem como agravante principal a falta de informação e o preconceito.
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Débora Falleiros de Mello
Debora Malvar
Debora Orlatechea S. Alencar
Débora Spechoto Basso
Deborah Dinorah de Sá Mororó

Déborah Ferreira
Debra Saunders
Deise Andrade Marinho Brandão
Denis Bonvechio
Denis Correa
Denise Fernandes
Denise M Medeiros
Denise Miyuki Kusahara
Denison de Oliveira Couto
Dequitier Carvalho
Desanka Dragosavac
Deyse da Conceição Santoro
Dhiuli Gomes Rossetto
Diego Manoel Gonçalves
Dimitri Possamai
Dimitry Siqueira
Diogo de Brito Sales
Diogo Oliveira Toledo
dos Santos, D.M
dos Santos, G.M.C
Dragosavac D.
Dulce Pereira Brito

PO – 105; PO – 246;
PO – 355; PO – 357
PO – 040
PO – 012; PO – 025;
PO – 210; PO – 303; PO – 308
PO – 077
PO – 235
PO – 173
PO – 063; PO – 252
PO – 194
PO – 073
PO – 350
PO – 156
PO – 068
PO – 295
PO – 338
PO – 213
PO – 017
PO – 185
PO – 155
AO – 027
PO – 076
PO – 318
PO – 296
PO – 192
PO – 106; PO – 119; PO – 135;
PO – 287; PO – 294; PO – 353;
PO – 305; PO – 358
PO – 089
AO – 035
PO – 208
PO – 347
PO – 090
PO – 014
AO – 007
AO – 039
AO – 003; AO – 015; PO – 041
PO – 348
PO – 057; PO – 066;
PO – 084; PO – 222
PO – 175
PO – 177
PO – 341
AO – 004; AO – 045;
PO – 001; PO – 002; PO – 261
PO – 023
AO – 003
AO – 001; AO – 043;
PO – 173; PO – 327
PO – 250
PO – 250
AO – 024
PO – 315
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-E-

Ederlon Alves de Carvalho Rezende

Edésio Vieira da Silva Filho
Edgard do Carmo Neto
Edienny Tocantins Viana Lobato
Edison Migowski Carvalho
Edmo D Franco
Edna Pereira
Edna Y. Itakussu
Edson Abdala
Edson Antonio Nicolini
Edson Silva Marques Filho
Eduardo Brandão Elkhoury
Eduardo Libert
Eduardo Mekitarian Filho
Eduardo Prezzi
Eduardo Rocha
Eduardo Rodrigues Martins Lima
Eduardo Vieira Ponte
Edwal Campos Rodrigues
Elaine Alves Santos
Elaine Aparecida Silva de Morais
Elaine Cristina Cappellano
Elaine Rodrigues
Elane Cristina Gomes
Elba Bispo dos Santos
Elba Regina Sampaio de Lemos
Élcio Tarkieltaub
Elian Siméia Bastos
Eliana Aleixo da Rocha Pereira
Eliana Bernadete Caser
Eliana de Andrade Trotta
Eliana Moderno
Eliane da Conceição Lourenço
Eliane Reiko Alves
Eliane Roseli Barreira
Elias Marcos Silva Flato
Eliete Bouskela
Eliézer Silva
Eliezer Silva
Elini Alves Oliveira de Sousa
Elis Raquel Silveira
Elisângela Xavier de Andrade
Elisson Furtado de Oliveira
Elizabeth Maccariello
Elizandra Cássia da Silva Oliveira
Elizangela Oliveira

AO – 001; AO – 011;
AO – 020; AO – 043;
PO – 009; PO – 121;
PO – 142; PO – 173;
PO – 180; PO – 270;
PO – 327; PO – 339; PO – 347
AO – 012; PO – 004
PO – 005
PO – 145
AO – 054
PO – 152
PO – 052
PO – 171
PO – 262
PO – 038; PO – 061
PO – 043; PO – 044
PO – 145
PO – 318
AO – 025; PO – 242
PO – 149; PO – 163; PO – 232
PO – 036
PO – 268
PO – 047; PO – 150
PO – 271
PO – 321
PO – 241; PO – 243
PO – 114
PO – 105
PO – 240
PO – 112
PO – 302
PO – 226; PO – 274
PO – 185
PO – 211; PO – 291
PO – 039; PO – 068; PO – 346
PO – 046; PO – 096
PO – 067
PO – 132
PO – 268
PO – 307
PO – 248
AO – 034
PO – 034
PO – 256
PO – 231
PO – 115
PO – 069; PO – 079;
PO – 131; PO – 300
PO – 020; PO – 021
PO – 036
PO – 240
PO – 144

Eloísa Sassá Carvalho
Elton Estumano
Elton Pereira de Sá Barreto Junior
Emanuele Austoni Jr
Emersom C Mesquita
Emerson de Andrade Lima
Emilia Guimarães
Emílio Carlos Curcelli

PO – 341
PO – 053
PO – 080
AO – 001; PO – 173
AO – 007
PO – 293
PO – 263
PO – 069; PO – 079;
PO – 131; PO – 300
Ênio Roberto Pietra Pedroso
PO – 309
Enis Donizette
PO – 067
Erica Cristina Alves dos Santos
PO – 241; PO – 243
Érica de Morais Brandão
PO – 301
Erica Fernanda Osaku
PO – 040; PO – 127;
PO – 187; PO – 191;
PO – 197; PO – 216;
PO – 217; PO – 265
Erica Pessoa Vieira
PO – 082
Erica Souza
AO – 010; PO – 048
Erika C. M. Mimura
PO – 171
Érika de Morais Brandão
PO – 295
Erili Sena
PO – 165
Ernesto de Meis
PO – 148
Erverton Gregório Gambin de Andrade
PO – 278
Esperidião Elias Aquim
AO – 018; AO – 055;
PO – 177; PO – 213; PO – 214
Estefânia Aparecida Thomé Franco
PO – 244
Evandilson Ricardo do Amor Divino
PO – 008
Evelyn Zignani
PO – 252
Everaldo Batista de Araújo
PO – 071
-F-

Fábia Leme Silva
Fabiana Baldini S. Fuck
Fabiana Cristina Oliveira
Fabiana Ferreira Barbosa Brandão
Fabiana Mansano
Fabiana Penedo Leme
Fabiane Alves de Carvalho
Fabiane Girotto
Fabianne de Jesus Dias de Sousa
Fabianno Zaguetto Campos
Fabiano Hirata
Fábio Liberali Weissheimer
Fábio Machado
Fabio Maia
Fabio Mesquita Camelo
Fábio Ricardo Carrasco
Fabíola Mariana Rolim de Lima
Fabrício Boechat do Carmo Silva
Fabrício Moura Leite
Fabrício Oliveira Souto

PO – 009; PO – 180
AO – 029; AO – 046;
AO – 050; PO – 045
PO – 312
PO – 266; PO – 297
PO – 058
PO – 230
PO – 215
AO – 018
PO – 123
PO – 021
PO – 169
PO – 107; PO – 170
AO – 019
PO – 314
PO – 206
PO – 062
PO – 354
PO – 303
PO – 298
AO – 031
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Fabrizio Rodrigues Assis
PO – 286; PO – 312
Falcão A. L.E.
AO – 024
Falcão E
PO – 153; PO – 154; PO – 249
Fátima Cordeiro Barbosa
PO – 226
Fátima Elizabeth F. Oliveira Negri
PO – 016; PO – 019
Felipe Dal Pizzol
AO – 011
Felipe Dexheimer
PO – 252
Felipe Gallego Lima
AO – 051
Felipe Gutierrez Carvalho
PO – 096
Felipe Verner Pagnoncelli
PO – 088
Feres O
PO – 129
Fernanda Alves Leão
PO – 020
Fernanda Amorim de Morais Nascimento
PO – 314
Fernanda Bezerra Santos
PO – 248
Fernanda Bomfim
PO – 150
Fernanda Calçado
PO – 232
Fernanda Cardilo Lima
PO – 025; PO – 210
Fernanda Cristina Scarpa
PO – 046; PO – 096
Fernanda da Rosa Lazzoli
PO – 031
Fernanda Liene Calvacante da Cruz
PO – 295; PO – 301
Fernanda Maria Alves Lima
PO – 229; PO – 244
Fernanda Maria de Queiroz Silva
PO – 262; PO – 356
Fernanda Marina Alves Silveira
PO – 140
Fernanda Moreira
PO – 221
Fernandes TM
PO – 153; PO – 154; PO – 249
Fernando A Bozza
AO – 007; AO – 016;
AO – 033; AO – 035; PO – 260
Fernando Aguilar Lopes
PO – 276; PO – 281; PO – 296
Fernando Augusto Bozza
PO – 037
Fernando Beserra Lima
PO – 078; PO – 130;
PO – 188; PO – 189;
PO – 190; PO – 193;
PO – 194; PO – 195; PO – 196
Fernando Bozza
AO – 011
Fernando Colombari
PO – 256
Fernando de Queiroz Cunha
AO – 031
Fernando Ganem
AO – 051
Fernando Gomes da Silva
PO – 033
Fernando Lamarca
PO – 314
Fernando Mattar Accetti
AO – 026
Fernando Osni Machado
PO – 277
Fernando Paço
PO – 314
Fernando Ramos Gonçalves
PO – 133; PO – 240; PO – 285
Fernando Raphael de Almeida Ferry
PO – 275
Fernando Viegas do Monte
PO – 130; PO – 188;
PO – 189; PO – 190; PO – 193
Ferolla, E. C.
PO – 122
Ferreira, P.R
PO – 103; PO – 172; PO – 183
Figueirêdo L.C.
AO – 024
Filipe Bittar
PO – 279
Filippe Vargas de Siqueira Campos
PO – 196
Filomena R. B. G. Galas
PO – 341
Firmino Haag Ferreira Junior
AO – 012; PO – 004

Flavia Aparecida de Moraes França
Flavia da Silva Pacheco
Flávia de Oliveira Motta Maia

PO – 108; PO – 257
PO – 215; PO – 220
PO – 086; PO – 092;
PO – 343; PO – 345
PO – 205
PO – 042; PO – 089;
PO – 141; PO – 147
PO – 114
AO – 009; PO – 256
AO – 043; PO – 327
PO – 044
PO – 194
PO – 156
PO – 020
PO – 168
AO – 020
PO – 164
PO – 140; PO – 340
AO – 036
AO – 003; AO – 015; PO – 041
PO – 239
PO – 142
PO – 014
PO – 112
PO – 139
PO – 254
PO – 227

Flávia Manzato Takematsu
Flávia Milholo Olivieri
Flavia Ramacciotti
Flavia Ribeiro Machado
Flavia Sampaio Fene Fernandes
Flávia Serra Neves
Flavia Vieira Padilha
Flaviana Ávila
Flaviane Alves Muniz
Flávio Deulefeu
Flávio Nácul
Floriano César Araújo
França Renata
Francieli Delongui
Francisco Albano de Meneses
Francisco Cittadino
Francisco Diunicio Soares Araujo
Francisco Laurindo
Francislene Biedermann
Francismeuda Lima de Almeida
Frederico Azevedo
Frederico de Carvalho Bruzzi A
-G-

Gabriel Bispo
Gabriel Pereira
Gabriel Ribeiro
Gabriel S. Froehner
Gabriel Trova Cuba
Gabriel Veiga Bispo
Gabriel Victor Guimarães Rapello
Gabriela Santiago Silva
Gabriella Castro de Lima
Geise Cristina Geraldino
Geison Galhardo
Geonice Sperotto
George C Ximenes
George Castro
Geralda Rocha
Geraldo Aiello
Gerson Luiz de Macedo
Ghazi, M.
Gil Cezar Alkmim Teixeira
Gilberto Domont

PO – 234
PO – 149; PO – 163;
PO – 181; PO – 232
PO – 165; PO – 185
PO – 058
PO – 268
PO – 233
PO – 176; PO – 186
PO – 278
PO – 267
AO – 026
PO – 355
PO – 072
PO – 173
PO – 118; PO – 255;
PO – 295; PO – 301
PO – 144
PO – 333
PO – 292
PO – 070
PO – 038; PO – 061;
PO – 099; PO – 124
AO – 032
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Gilberto Friedman
Gilberto Paulo Pereira Franco
Gilberto Vieira Junior
Gilda Barbaro Del Negro
Gilmara Ribeiro Santos Rodrigues
Gilson de Vasconcelos Torres
Giombelli V
Giovanne Santana de Oliveira
Gisele Brocco Magnan
Gisele Cristina Francé
Gisele Soares Mendes
Gisella Marreco Chaves
Giselle Santos Oliveira Reis
Giusti, R.
Glauce Lippi de Oliveira
Gláucia Maria Moraes de Oliveira
Glauco A. Westphal
Glauco Adrieno Westphal
Glauco Santos
Glauco Westphal
Glicia Gleide Gonçalves Gama
Gloria Martins
Gomes, C.M
Gomes, M..
Gonçalves, M.R.P
Gonçalves, V.C
Grabriela Oliveira
Grandi CA
Grandi RA
Grasiely Masotti Scalabrin Barreto
Graziela Zibetti Dal Molin
Graziele Viana
Greet Van Den Berghe
Guedes C.A.V.
Guedes, KD
Guia Vanderley
Guilherme Carleti
Guilherme Schettino
Guilherme Simone Mendonça
Guisti, R.
Gunther Francisco Amaral

Gurgel. A.
Gustavo Cabral
Gustavo de Jesus Pires da Silva
Gustavo F Almeida

AO – 011; PO – 051;
PO – 063; PO – 252
PO – 128
PO – 215
AO – 041
PO – 236
AO – 049; PO – 106;
PO – 353; PO – 358
AO – 027
PO – 118; PO – 255
PO – 078; PO – 093;
PO – 117; PO – 126; PO – 146
PO – 192
PO – 071
PO – 021
PO – 314
PO – 087; PO – 122; PO – 209
AO – 040; PO – 002
PO – 164
PO – 261
AO – 040; AO – 045
AO – 014
AO – 004; PO – 001;
PO – 002; PO – 072
PO – 236
PO – 035; PO – 310
PO – 183
PO – 290
PO – 138
PO – 183
PO – 360
AO – 027; AO – 028
AO – 028
PO – 112
PO – 277
AO – 007
AO – 041
AO – 024
PO – 338
PO – 340
PO – 181
AO – 002; AO – 014;
AO – 019; PO – 014; PO – 067
PO – 351
AO – 053
PO – 078; PO – 130;
PO – 188; PO – 189;
PO – 190; PO – 193
PO – 070
PO – 149; PO – 163;
PO – 181; PO – 232
AO – 052
AO – 013

Gustavo F Nobre
Gustavo Gouvea de Freitas
Gustavo M. P. Alves
Gustavo Petisco
Gustavo Wagner Mello
Guy Zimmerman

AO – 013
PO – 302; PO – 310
PO – 225
PO – 248
PO – 302
AO – 016
-H-

Haag, F. F. Jr

AO – 053; PO – 087;
PO – 113; PO – 122;
PO – 202; PO – 209;
PO – 238; PO – 290
AO – 003
PO – 298
PO – 136
AO – 036
PO – 205
PO – 036
PO – 090; PO – 237; PO – 245
PO – 359
PO – 050
PO – 050
PO – 293
PO – 239
PO – 220
PO – 241
PO – 027
PO – 133
AO – 012; PO – 004
PO – 107; PO – 170
AO – 007; AO – 035;
AO – 033; PO – 260
AO – 026
PO – 015

Helder Bezerra
Helen Caroline dos Santos Brandão
Helena França Correia Reis
Helena Kamin
Helenice de Paula Vieira
Helio Bonomo Jr
Hélio Penna Guimarães
Hellen Harumi Miyamoto
Hellen Mayumi do
Heloísa Baccaro Rossetti
Heloísa Ramos Lacerda de Melo
Heloísio Antônio de Souza
Helton Fabricio de Mello
Henrique Gontijo
Herbert Lima Mendes
Hilma Keylla de Amorim
Hiran Rodrigues
Huark Douglas Correa
Hugo Caire Castro Faria Neto
Hugo V. Coca Carrasco
Humberto Villacorta
-I-

Igor Lobão Ferraz Ribeiro
PO – 080
Igor Lobão
PO – 150
Ilana Cristina de Paula Abreu Silva
PO – 280
Ilma Aparecida Paschoal
PO – 201
Ingrid Von Kouh Leal
PO – 279
Iranete Almeida Suza Silva
PO – 013
Isabela Novais Medeiros
AO – 008
Isabela P Teixeira
PO – 260
Isabela Ribeiro Simões de Castro
PO – 359
Isabella Maise de Andrade Rodrigues Soter
PO – 020
Isabelle de Carvalho
AO – 040
Isac de Castro
PO – 116; PO – 162; PO – 247
Israel Ferreira da Silva
AO – 001; PO – 347
Itana Crivelente Barbieri
PO – 192
Ivan Zyngier
PO – 005
Ivana Dias de Almeida Pinto
PO – 143
Ivana Schmidtbauer
PO – 262; PO – 356
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Ivaneide de Paula Barros Lemos
Ivete Pillo Gonçalves

PO – 167
PO – 094; PO – 134;
PO – 143; PO – 233
PO – 329
PO – 236
PO – 095; PO – 350
PO – 016
AO – 049; PO – 106;
PO – 119; PO – 135;
PO – 287; PO – 294;
PO – 305; PO – 353; PO – 358

Iveth Yamaguchi Whitaker
Ivna Dutra Cavalcante
Ivna Fernandes Queiroz
Ivson Cartaxo Braga
Izaura Luzia Silvério Freire

-J-

Jaciara Machado Viana
Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna
Jacqueline Travassos de Melo
Jair Aparecido de Oliveira
James Francisco Pedro dos Santos
Jamile Polezel Faleiros
Jan Claassen
Janaina Feijó Glauco Westphal
Janaína Feijó

PO – 038; PO – 061
PO – 166; PO – 167
PO – 292
AO – 037
PO – 082
PO – 349
AO – 021; AO – 022
PO – 264
AO – 004; AO – 040;
AO – 045; PO – 001;
PO – 002; PO – 261
Janaíne Candida da Silva
PO – 159; PO – 161
Janiara Borges da Costa Melo
PO – 219
Janice Helena Fava
PO – 176
Jaqueline Moraes Maia de Oliveira
PO – 042; PO – 141
Jaquilene Barreto da Costa
AO – 050; AO – 029;
AO – 046; PO – 040; PO – 045
Jarbas Delmoutiez Ramalho Sampaio Filho
PO – 016
Jefferson P Piva
AO – 047
Jeiel Carlos Lamonica Crespo
PO – 341
Jéssica C. Y. Dias
PO – 058
Jessica Goulart Pereira
AO – 015
Jéssica Marcella Lucas Santos
PO – 062
Jinkings, F.M.C
PO – 172
Joan Emmanuelle Dourado Amato
PO – 075; PO – 289
Joana Burrowes
PO – 149
Joana C D´Ávila
AO – 033
João Aidar
PO – 048
João Andrade L. Sales Jr
PO – 279
João Batista Raposo Mazullo Filho
PO – 104; PO – 206
João Batista Zinato Moreira
PO – 326; PO – 330
João Belingieri
PO – 271
João Dias Dornellas Filho
PO – 019
João M Silva Jr
PO – 173; PO – 347
João Manoel Silva Junior
AO – 001; AO – 043; PO – 327
João Paulo Aquino Lima
PO – 041
João Paulo Souza
PO – 100
Joelson Ferreira Leite
AO – 012; PO – 004
Jonh M. Hoffman
AO – 016
Jordana Colombo Torres
AO – 046

Jorgas Marques Rodrigues
Jorge Hoher
Jorge I. F. Salluh
Jorge Luís Rodrigues Duailibe Filho
Jorge Luiz Potratz
Jorge Newton Coelho de Souza
Jorge Salluh
José Aires de Araújo Neto

José Antonio Manetta

José Antônio Páramo
José Carlos Alves Filho
José Carlos Esteves Veiga
José Carlos Nicolau
José de Lima
José E Machado
Jose Eduardo G Vasconcelos
José Fernando G Seixas Jr
José Fernando Gonçalves Seixas Júnior
José Guilherme Cecatti
Jose Hugo Salles
José Humberto de Lima Melo
Jose L. Carvalho
José Lindemberg Filho
José Luiz Fernandes Molina Filho
José Luiz Iunes Filho
José M Teles
José Mário Meira Teles
José Norberto Freitas
José Pedrosa Bezerra Nobre Júnior
José R. Generoso Jr
José Raimundo A. de Azevedo
José Raimundo P. dos Santos
José Roberto Goldim
José Roberto Zapiello Mendes
José Santos Neves
José Tadeu dos Santos
José Tarcisio Dias da Silva
Joseane Mosmann Kirsch
Josefer Marcos Negri Cadore
Joselice Almeida Góis
Joseph Dasta
Josiane de Carvalho Simas
Josiane Festti
Josikélem da Silva Sodré Pelliciotti
Josileide Fernanda de Almeida
Jôyce Araújo Ribeiro
Juan Carlos Rosso Verdeal

PO – 137; PO – 321
PO – 063; PO – 252
PO – 148
PO – 026
PO – 228; PO – 230
PO – 218
AO – 011; PO – 034
PO – 078; PO – 130;
PO – 188; PO – 189;
PO – 190; PO – 193;
PO – 194; PO – 195;
PO – 196; PO – 208
PO – 081; PO – 116;
PO – 162; PO – 247;
PO – 317; PO – 323
AO – 020
AO – 031
PO – 109; PO – 169
AO – 051
AO – 010
PO – 036
PO – 257
PO – 205
PO – 062
PO – 100
AO – 054; PO – 054
PO – 293
PO – 152
PO – 064
PO – 267
PO – 059
PO – 034
PO – 043; PO – 044
PO – 031
PO – 016
PO – 226
AO – 042; PO – 313
PO – 341
PO – 046
PO – 090
PO – 239
PO – 176; PO – 186
PO – 010; PO – 083; PO – 335
PO – 269; PO – 272
PO – 107
PO – 030; PO – 111
AO – 030
PO – 151
PO – 058
PO – 049
PO – 105
AO – 052
PO – 302; PO – 310; PO – 035
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Juan Flores
Juliana A. M. Altafin
Juliana Almeida
Juliana Andréia Marques
Juliana da Cunha Chaer Ribeiro Pinto
Juliana Entrago de Souza
Juliana Gamo Storni
Juliana Miguel Padovezi
Juliana Narciso Chrun
Juliana Neves Marranghello
Juliana Pereira
Juliana Sallum Dadico
Juliana Teixeira Jales Menescal Pinto

Juliana Thiemy Librelato
Juliana Vassalo leal
Juliano Lopes Segura
Juliano Souza
Julielen Salvador dos Santos
Júlio César Abreu de Oliveira
Júlio César de Carvalho
Julisângela de Souza Fernandes
Júnioir ES
Junior, J.R.T.
Júnior, J.C.

PO – 242
AO – 037
AO – 019
AO – 043; PO – 327
PO – 333
PO – 333
PO – 109; PO – 169; PO – 207
PO – 221
PO – 112
PO – 203
PO – 021
PO – 062
AO – 049; PO – 106;
PO – 119; PO – 135;
PO – 287; PO – 294;
PO – 305; PO – 353; PO – 358
PO – 177
PO – 148
AO – 001
PO – 355
PO – 069; PO – 079;
PO – 131; PO – 300
PO – 348
PO – 241; PO – 243;
PO – 271; PO – 286; PO – 312
PO – 098
PO – 153
PO – 070
PO – 087

-K-

Kalinca Miranda Ferreira
Kamila Moreira de Freitas
Kamilla Maria Araújo Brandão
Kapcizinski F
Karina Suzuki
Karina Vieira Barros
Karine de Oliveira Santana Zago
Karinne P. Araújo
Karla Christina de Oliveira Henriques
Karla Cristina Silva Petruccelli
Karla Luciana Lima Rocha
Karla Morganna Pereira P. Mendonça
Karla Roberta Mendonça
Karol Pereira Ruela
Karoline Herbest Rodrigues
Karolline Santos Macedo
Kathryn A. Morton
Kátia Borges
Katia de Miranda Avena

Kátia Grillo Padilha

PO – 276; PO – 281
PO – 128
PO – 309
AO – 028
PO – 101
PO – 317
AO – 006; AO – 044
PO – 058
PO – 278
PO – 298; PO – 336
PO – 301
PO – 198; PO – 219
PO – 093; PO – 126; PO – 146
PO – 210; PO – 303; PO – 308
PO – 257
PO – 236
AO – 016
PO – 089
PO – 042; PO – 089;
PO – 141; PO – 147;
PO – 165; PO – 185
PO – 086; PO – 092

Kátia Myllene Costa Oliveira
Kátia Santana Freitas
Kátia Simone Muniz Cordeiro
Kawana Megumi Uehara
Keila Okuda Tavares
Keitiane Kaefer
Keitiane Michele Kaefer
Kelly Ângela Domingos Alves
Kelly Barreto
Kelly Cristina Inoue
Kelly Cristina lopes
Kelly Cristina Yano

PO – 198; PO – 219
PO – 033; PO – 342
PO – 061
AO – 037
PO – 127
AO – 004; PO – 001; PO – 002
AO – 040; AO – 045
PO – 127
PO – 185
PO – 065
PO – 008
PO – 187; PO – 191;
PO – 197; PO – 216; PO – 265
Kenny Souza de Aguiar
PO – 354
Kenya Mara Veras Santos
PO – 118
Késia Alves dos Santos
PO – 328
Kinídia Lúcia Duarte de Almeida Quithe
AO – 049; PO – 106;
de Vasconcelos
PO – 353; PO – 358
Kiwon Lee
AO – 021; AO – 022
Kleber Welton Pérez
PO – 128
Kleiny Acosta Cristo
PO – 078
Knibel MF
PO – 253
Kosour C.
AO – 024
Kristine Menezes Barberino Mendes
PO – 165; PO – 185
-L-

Ladipo, M.
Laércia Ferreira Martins
Laila Almeida
Lais M. Carvalho
Laize Cristina Monteiro Pantoja
Landim, W.G
Lara Bonani de Almeida Brito
Lara C. Lucena
Larissa Cruz Coelho
Larissa Emília Freitas da Silveira Ponte
Larissa Mottim Gomes
Larissa Sales
Laura Cristina Molinaro
Laura Misue Matsuda
Lauro Amaral de Oliveira
Lauro Figueira Pinto
Lea Fialkow
Leandra Rocha Cançado
Leandro Guimarães Peyheau
Leandro Miranda
Leila Márcia Pereira de Faria
Leila Rezegue de Moraes Rego
Leila Souza Oliveira
Leiro, L. C.
Lena Kátia Monteiro Muniz
Leo Tcherniacovski

PO – 290
PO – 095; PO – 120; PO – 350
PO – 263
AO – 037
PO – 123
PO – 182
PO – 235; PO – 267
AO – 042
PO – 026
PO – 120
AO – 055
PO – 064
PO – 175
PO – 065
PO – 225; PO – 303
PO – 145
PO – 051; PO – 258
PO – 326; PO – 330
PO – 184
PO – 048
AO – 006; AO – 044
PO – 123
PO – 285
PO – 238; PO – 290
PO – 115; PO – 320
PO – 068
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Leonardo Aldigueri
Leonardo Azevedo
Leonardo Meira de Faria
Leonardo Pamponet
Leonel Moura
Letícia Tessaro
Letielly Bozetti Dávila
Levi Costa Machado
Liana Amandio Dorneles
Lidia Pillo Gonçalves
Lídia Yamamoto
Lidiane Aparecida Catalani
Lidiane Maria Dornelas de Figueiredo
Ligeíze Ferreira Lins
Lígia Márcia Contrin
Ligia Maria Coscrato Junqueira
Ligia Nasi Laranjeira
Ligia Rabello
Lilia Marques Silva
Lílian Aparecida Santos
Lilian Behring
Lílian Karine Neves da Silva
Lílian Rodrigues do Carmo Rezende
Lilian Sacagami
Lilian Vieira Carestiato
Lima, E.V.N.C.L
Lima, L.C
Lima, W.L
Li-Ming Wang
Lina Nogueira
Lisiane Furtado Paiva
Lívia Carolina Santos
Lívia Fernanda dos Santos Rajão
Lívia Maria Gonçalves Barbosa
Lívia Maria Villar Sales de Araújo
Lorena Granja Nunes
Louise Oliveira
Louise Trindade de Oliveira
Louise Trindade

PO – 108
PO – 232
PO – 326; PO – 330
PO – 136
AO – 005
PO – 280
AO – 040
AO – 015
PO – 324
PO – 094; PO – 143
AO – 041
PO – 315
PO – 354
PO – 093; PO – 126; PO – 146
PO – 125
PO – 271
PO – 090
PO – 148
PO – 221
PO – 159; PO – 161
PO – 175
PO – 019
PO – 303
PO – 344
PO – 029
PO – 103; PO – 172
PO – 102
PO – 103; PO – 155; PO – 172
AO – 016
PO – 036
PO – 361
PO – 016
PO – 143
PO – 278
PO – 095; PO – 350
AO – 003
PO – 072; PO – 264
AO – 045
AO – 004; PO – 001;
PO – 002; PO – 261
Lucas Carvalho Dias
AO – 023; PO – 224;
PO – 017; PO – 094; PO – 223
Lucas Del sarto Silva
PO – 169
Lúcia Conceição Andrade
PO – 328
Lúcia Marinilza Beccaria
PO – 018; PO – 125
Luciana Angélica Borges de S. Rodrigues
PO – 228; PO – 230
Luciana Assis Pires Andrade Vale
PO – 179
Luciana Bernardino Gomes
PO – 021
Luciana Branco Haddad
PO – 179
Luciana Castilho de Figueiredo
PO – 057; PO – 066;
PO – 084; PO – 222
Luciana Coelho Sanches
AO – 043; PO – 327

Luciana da Silva Sena
Luciana Inaba Senyer Lida
Luciana Maria Delgado Romaguera
Luciana Villarinho
Luciano Azevedo
Luciano Honório da Silva Oba
Luciano Luiz Silva
Luciano Moreira Baraciolli
Luciano S. Viana
Luciano Selistre
Luciene Miranda de Andrade
Lucienne T. Q. Cardoso
Ludhmila Abrahão Hajjar
Luis Antonio Tobaru Tibana
Luis Carlos Carvalho Filho
Luis Dallan
Luis Eduardo Fontes
Luis Eduardo Sampaio
Luis Eduardo Santos Fontes
Luis Enrique Campodonico Amaya
Luis Felipe de Camillis dos Santos
Luis Fernando Queiroz
Luisa Barros
Luísa Leite Barros
Luiz Affonso Mascarenhas
Luiz Antônio Monteiro Bustamante
Luiz Cláudio Martins
Luiz Guilherme Pimenta de Carvalho
Luiz Ribeiro
Luiz Vianna de Oliveira
Luiz Virgílio Néspoli
Luiza Cardoso Câmara
Luiza Romano
Lusiele Guaraldo
Luthiane Francisco Breijão Antunes
Luzia Clara Cunha de Menezes

PO – 342
PO – 086; PO – 092
PO – 293
PO – 254
AO – 002; AO – 019; PO – 014
AO – 045
PO – 275
AO – 051
PO – 311
PO – 325
PO – 231
AO – 037; PO – 055;
PO – 058; PO – 171
PO – 341
PO – 245
PO – 006
AO – 005
PO – 284
PO – 052
PO – 282; PO – 283
PO – 241; PO – 243;
PO – 271; PO – 286; PO – 312
PO – 029
AO – 037
PO – 150
PO – 047
PO – 278
PO – 319
PO – 201
PO – 326; PO – 330
PO – 048
PO – 147
PO – 228; PO – 230
PO – 147
PO – 072
AO – 007
PO – 170
AO – 049; PO – 353;
PO – 106; PO – 358

-M-

Machado Junior, M.R.
Magnan, G.B.
Magno Cezar Souza Junior
Maia, M.O.
Maia, S.C
Maikon Schroeder
Maira Rosolem
Mairy Poltronieri
Maitê Pereira
Manoel Luiz de Cerqueira Neto

PO – 250
PO – 070
PO – 147
PO – 070; PO – 316
PO – 155
PO – 072
PO – 148
PO – 067
PO – 214
AO – 018; AO – 055;
PO – 177; PO – 213; PO – 214
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Mara Ambrosina de Oliveira Vargas

PO – 060; PO – 098;
PO – 203; PO – 269;
PO – 272; PO – 331
Marcela Caixeta
PO – 215
Marcela de Oliveira Santos
PO – 056
Marcela Miranda de Almeida Fontes
PO – 071
Marcela Montenegro Braga Barreto
PO – 041
Marcella Monteiro de Barros Figueiredo
PO – 292
Marcelo Alcantara Holanda
PO – 168
Marcelo Bombel
PO – 325
Marcelo de Oliveira Maia
PO – 078; PO – 093;
PO – 117; PO – 126;
PO – 130; PO – 146;
PO – 189; PO – 190;
PO – 193; PO – 208;
PO – 188; PO – 196
Marcelo de Souza Santino
PO – 310
Marcelo Franken
AO – 051
Marcelo G Rocha
PO – 251
Marcelo G. Rocha
AO – 030
Marcelo Jun Imai
PO – 187; PO – 191;
PO – 197; PO – 216;
PO – 217; PO – 265
Marcelo Kalichsztein
AO – 013
Marcelo Luiz Martins
PO – 104
Marcelo Marcucci
PO – 114
Marcelo Moock
PO – 156
Marcelo Nakashima de Melo
PO – 023
Marcelo Park
AO – 002; AO – 019; PO – 014
Marcelo Santos Teles
PO – 043
Marcelo Spegiorin Moreno
PO – 259
Marcelo Vieira
PO – 234
Marcelo Vinícius Perreira Veloso
PO – 011
Marcia B Freitas
AO – 013
Marcia Boukai Leitão
PO – 147
Marcia Brito
PO – 052
Marcia Cristina da Silva Magro
PO – 341
Márcia Ismael
PO – 036
Márcia Miguel Medeiros
AO – 026
Márcia Oliveira Staffa Tironi
PO – 043
Márcia Oliveira Staffa Tironi
PO – 044
Márcia Tatianna Fernandes Pereira
PO – 019
Márcia Valéria Bley
PO – 170
Márcio Boniatti
PO – 051
Marcio Hetzel
PO – 063
Márcio José C Arruda
PO – 205
Márcio Menezes de Oliveira
PO – 298; PO – 332; PO – 336
Márcio Niemeyer Guimarães
PO – 015
Márcio Soares
AO – 011; PO – 034;
PO – 036; PO – 148
Marcos da Costa Melo Silva
AO – 012; PO – 004
Marcos Freitas Knibel
PO – 005
Marcos Knibel
PO – 034
Marcos Mello Moreira
PO – 201

Marcos Moreira Mello

PO – 057; PO – 066;
PO – 084; PO – 222
Marcos Roberto Dias Machado Júnior
PO – 118; PO – 255
Marcos T. Tanita
PO – 055
Marcus F Oliveira
AO – 033; AO – 035
Marcus Freitas knibel
AO – 020
Marcus Vinicius Albernaz Leitão
PO – 147
Margarete A. Andrade
PO – 171
Margareth Queiroz de Oliveira
PO – 089
Margarida Luzia Piloni
PO – 085
Maria Alice Mello
PO – 159; PO – 161; PO – 220
Maria Angelica Ehara Watanabe
AO – 036
Maria Angélica Sorgini Peterlini
AO – 039; PO – 073
Maria Aparecida Oliveira Batista
PO – 121; PO – 142;
PO – 270; PO – 339
Maria Auxiliadora Martins
AO – 031; PO – 038;
PO – 061; PO – 099; PO – 124
Maria Beatriz Altschuller
AO – 054; PO – 054
Maria Carolina Gonçalves Dias
PO – 315
Maria Carolina Szymanski de Toledo
PO – 288
Maria Cecília de Toledo Damasceno
PO – 081; PO – 116;
PO – 247; PO – 317
Maria Cecilia Erthal
PO – 035
Maria Cecília Freitas Cesarino dos Santos PO – 095; PO – 120; PO – 350
Maria Cristina Guarienti
PO – 072
Maria da Conceição Fontes
PO – 053
Maria da Glória Barros
PO – 233; PO – 234
Maria das Graças Azevedo Soares
PO – 118; PO – 255
Maria de Fátima Buarque
PO – 240
Maria de Fátima Teixeira de Figueredo Peres
PO – 132
Maria do Céu Silva Gonçalves
PO – 240
Maria F Sacon
PO – 058
Maria Gabriela de Lucca Oliveira
AO – 038
Maria Gabriela de Lucca
PO – 266; PO – 297
Maria Gorete Teixeira Morais
PO – 069; PO – 079;
PO – 131; PO – 300
Maria Helena Praça Amaral
PO – 275
Maria Helena Sousa
PO – 100
Maria Helena Teixeira Rodrigues
PO – 336
Maria José Matias Muniz Filha
PO – 361
Maria Júlia Barbosa da Silva
AO – 034
Maria Júlia Paes da Silva
PO – 343; PO – 345
Maria Lúcia Matos Brito
PO – 053
Maria Luiza Gomes Monteiro
PO – 175
Maria Rita Elmor de Araújo
PO – 271
Maria Valeria Alves da Paz
PO – 108; PO – 257
Marialice Mendes
AO – 002
Mariana Benevides Santos Paiva
PO – 309
Mariana Catta-Preta
PO – 314
Mariana dos Reis Madeira
PO – 279
Mariana Germano de Medeiros
PO – 198
Mariana Loureiro Lemos
PO – 282; PO – 283; PO – 284
Mariana Magalhães Aroni
PO – 018
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Mariana Paula Cunha Gonçalves
Mariana Silveira de Oliveira
Mariane Vieira Chagas
Marieli Fernanda Martins
Marielze Pereira da Silva
Marilene Rodrigues Chang
Marilha Daniela Marcola
Marina de Siqueira Castro
Marina Pereira Gonçalves
Marinês Malacarne
Marinésia Aparecida do Prado Palos
Marineuma de Castro Costa.
Mario Hirscheimer
Mário Lúcio Alves Baptista Filho
Marjorie Rapozo
Marques ID
Marta Cristina Pauletti Damasceno
Marta Damasceno
Martins Neto, K.S
Mary Angela Parpinelli
Mary Clarisse Bozzetti
Massao Francisco Zulian Hayashida
Mateus Demarchi Gonçalves
Matheus Romualdo Clarindo Silva
Mauricéia Cavalcante Vaz
Maurício Barros
Maurício Bezerra Sales
Maurício Farenzena
Maurício Rodrigues Lacerda
Maurício Santana Oliveira de Barros
Mavilde da Luz Gonçalves Pedreira
Mayra Gonçalves Meneghetti
Mello, E. G.
Menegazzo LM
Miako Kimura
Michael Pencina
Michel de Sousa
Michel Georges El Halal
Michel S Cukier
Michele Palmeira da Silva
Michele Salfer
Michelin Dadan
Michelle Freitas
Michelle Keiko Nisiyamamoto Molina
Michelle Rodrigues Gonçalves
Miguel Costa Ribeiro Neto
Miguel Rodrigues
Miguel, J.L.
Miléa Mara Lourenço da Silva
Milena A. Miranda

PO – 348
PO – 282; PO – 283; PO – 284
PO – 220
PO – 128
PO – 162
PO – 276; PO – 281; PO – 296
AO – 046
PO – 282; PO – 283; PO – 284
PO – 151
PO – 239
PO – 101
PO – 361
PO – 242
AO – 005; AO – 010; PO – 048
AO – 002
PO – 153; PO – 154;
PO – 249; PO – 253
PO – 009
PO – 180
PO – 250
PO – 100
PO – 258
PO – 128
AO – 043; PO – 327
PO – 349
PO – 159; PO – 161; PO – 220
PO – 262; PO – 356
AO – 015
PO – 258
PO – 017
PO – 289
AO – 039; PO – 073
PO – 099; PO – 124
PO – 122
PO – 129
PO – 049
AO – 030
PO – 072
PO – 046; PO – 096
AO – 013
PO – 282; PO – 283; PO – 284
AO – 004; AO – 045;
PO – 001; PO – 002; PO – 261
PO – 264
PO – 319
PO – 026
PO – 031
PO – 270
PO – 156
PO – 070
PO – 166
PO – 313

Milena Brunialti
Milena Ferreira Cavelagna
Milene Mitsuyuki Foschini
Milton Caldeira Filho

Miriam Jackiu
Mirian Oliveira Figueiredo
Missileide Mota
Moacyr Barbosa Júnior
Moises Dias Nunes
Monalisa Silva Fontenele Colares
Mongelli, S.
Mônica Andrade de Carvalho
Mônica Bastos T. Almeida
Mônica Coutinho Gimenes
Mônica Lajana Almeida
Monica Maria Moraes Mathias Maron
Monize Aydar Nogueira
Moreira M.M.
Morgana Lima Sombrio
Mori, M.P.
Mota, V.B.R
Moura, E.B.
Murillo Santucci Cesar de Assunção
Mylena Taise Azevedo Lima
Mylena Taise Lima Azevedo Bezerra

AO – 002
AO – 006; AO – 044
PO – 059
AO – 004; AO – 040;
AO – 045; PO – 001;
PO – 002; PO – 261
PO – 007
AO – 054; PO – 054
PO – 111
PO – 020; PO – 021
PO – 140
PO – 350
PO – 202; PO – 209
PO – 007
PO – 043
PO – 204
PO – 136
PO – 081; PO – 247; PO – 317
PO – 315
AO – 024
AO – 055
PO – 070
PO – 200; PO – 334
PO – 070
PO – 007; PO – 256
PO – 305
PO – 119; PO – 135;
PO – 287; PO – 294

-N-

Nadja de Sá Pinto Dantas Rocha
Naiara Cristina Moreira
Nara de Cassia Mantovani
Natali Cruz de Castro
Natalia Abreu Silva
Natalia Coco Cantero
Natália Monteiro Campos
Natalia Osorio Rodrigues
Natália Uchôa de Oliveira
Natasha Ganen
Nathália Ferreira Bastos
Nathalia Mendonça Zanetti
Nathalia N. R. Costa
Nathalia Pestana
Nathalia Tereran
Nayara de Almeida Abreu
Neeraj Badjatia
Neimy Ramos de Oliveira
Nelci Stormoski
Nelson de Siqueira
Nelson Kazunobu Horigoshi
Nelson Thomaz

PO – 119; PO – 135
PO – 127
PO – 116
PO – 282; PO – 283; PO – 284
PO – 231
PO – 314
PO – 041
PO – 245
AO – 003
PO – 360
PO – 134
PO – 158
AO – 042; PO – 313
PO – 149; PO – 163; PO – 232
PO – 256
PO – 348
AO – 021; AO – 022
PO – 326; PO – 330
PO – 112
AO – 048
AO – 025; PO – 242
AO – 005
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Nestor Charris
Neto EC
Neto, S.B.
Niandra Sartor
Nilânder Franco dos Santos Júnior
Nilton Brandão da Silva
Nilza A Carvalho
Nilza Aparecida A Carvalho
Nivaldo Oliveira
Nivaldo Ribeiro Villela
Noam Falbel Pondé
Norberto Antonio Fr
Nubia Maria Lima de Souza

PO – 319
PO – 253
PO – 070
PO – 325
PO – 177
AO – 020
PO – 207; PO – 221
PO – 109; PO – 169
PO – 318
AO – 034
PO – 268
AO – 025
AO – 049; PO – 106;
PO – 353; PO – 358
PO – 098

Núbia Nunes de Souza
-O-

Octavio Messeder
Olga Oliveira Cruz
Olga Rosenvald
Olindo Assis Martins Filho
Olival Cirilo Lucena da Fonseca Neto
Oliveira R.A.R.A.
Oliver Gonzalo Palenque Garrido
Olivia Meira Dias
Olívia Teixeira Fernandes
Orlando José O. Abaurre
Otelo Rigato

PO – 047; PO – 150
PO – 241; PO – 243
PO – 232
PO – 061
PO – 010; PO – 083; PO – 335
AO – 024
AO – 012; PO – 004
PO – 057; PO – 066;
PO – 084; PO – 222
AO – 029; AO – 046; PO – 217
PO – 228
PO – 256

-P-

Paola Hoffert Castro Cruz
Patrícia Angélica de Miranda Silva Nogueira
Patricia Bellini Arantes Machado
Patrícia Boldrin Ziani
Patrícia Cabral Ferreira
Patrícia Carla de Paula Miranda
Patrícia Carvalho Balthazar da Silveira
Patricia de Oliveira Simões
Patricia Freitas Góes
Patricia Helena Coelho Sena
Patrícia M Lago
Patricia Mello
Patricia Rodrigues Bonazzi
Patrícia T Bozza
Patrícia Taveira de Brito Araújo
Patricia Teixeira da Silva
Patrícia Tourinho da Silva
Paula Abreu Assunção
Paula Bokesch
Paula Dantas Meireles Silva

PO – 011; PO – 306
PO – 198; PO – 219
PO – 192
PO – 062
PO – 135
PO – 166
PO – 047
PO – 039
PO – 307
PO – 144
AO – 047
AO – 011
PO – 262
PO – 260
PO – 119; PO – 135;
PO – 287; PO – 294
AO – 005
PO – 026
PO – 020
AO – 030
PO – 080

Paula M Bokesch
Paula Machado Guidi
Paula Patelli Juliani Remístico
Paula S Pariz
Paulo Antônio Chiavone
Paulo César Bastos Vieira
Paulo César Ribeiro
Paulo Cézar Ferraz Dias Filho
Paulo de Tarso O. Castro
Paulo de Tarso Oliveira e Castro
Paulo Henrique Penha Rosateli
Paulo Martins
Paulo Ribeiro
Paulo Roberto Antonacci Carvalho
Paulo Vinicius Gomes de Oliveira
Pedro Caruso
Pedro Henrique de Abreu Balata
Pedro Henrique de Lima Prata
Pedro Henrique Marques Barbosa
Pedro Henrique
Pedro Kurtz
Péricles A. D. Duarte
Péricles Almeida Delfino Duarte
Pessoa, K.C
Petronilho F
Petrônio Generoso
Phelipe Cunha Bezerra
Philippe Garteiser
Pinheiro, A.N
Poliana Toledo Domingos do Amaral

PO – 251
PO – 116; PO – 247; PO – 317
AO – 055
PO – 055
PO – 109; PO – 169
AO – 009
AO – 014
PO – 026
PO – 311
PO – 056
PO – 349
AO – 014
PO – 067
PO – 046; PO – 096
PO – 006
PO – 034
PO – 298
PO – 306
PO – 136
PO – 064
AO – 021; AO – 022
PO – 045
PO – 187; PO – 217
PO – 155; PO – 172
AO – 027
AO – 010
PO – 010
AO – 035
PO – 155
PO – 069; PO – 079;
PO – 131; PO – 300
Pollyana Pereira Portela
PO – 236
Priscila F. Dominici Terças
PO – 295; PO – 301
Priscila Rodão de Freitas Nunes
PO – 184
Priscila Rondão
AO – 017
Priscila S Taguti
PO – 055
Priscila Sales de Campos
PO – 159; PO – 161
Priscilla Barreto
PO – 314
Priscilla Magalhães Parreira de Carvalho
PO – 157
-Q-

Quevedo J

AO – 028
-R-

Rachel Duarte Moritz
Rachel N Gomes
Rafael Aquino
Rafael Arthur Baldessin
Rafael Camacho Barbosa da Silva
Rafael Carvalho de Morais
Rafael Castanho Silva

PO – 277
PO – 260
PO – 196
PO – 264
PO – 081
PO – 068
PO – 187; PO – 191;
PO – 197; PO – 216; PO – 265
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Rafael Cavalcanti de Carvalho Lucena PO – 010; PO – 083; PO – 335
Rafael Lage Madeira
PO – 326; PO – 330
Rafael Scapol do Carmo
PO – 180
Rafael Siqueira
PO – 220
Rafaela Sandes de Albuquerque
PO – 199
Raimund Helbok
AO – 021; AO – 022
Raissa Oliveira Borja
PO – 198; PO – 219
Ramos, M.R.S
PO – 155
Randal Pompeu Ponte
PO – 095
Raphael Araújo Melo
PO – 118; PO – 255
Raphael Silva Rodrigues
PO – 041
Raquel Push
PO – 344
Raquell Alves de Araújo
PO – 285
Rayssa Yasmin Pereira Sauaia
PO – 118; PO – 255
Rebeca Pires Rebelo da Costa Ferreira
PO – 104
Rebecca Cranford
AO – 035
Regiane Aparecida dos Santos S. Barreto
PO – 101
Regiane Ladislau Rongetti
PO – 056
Regiane Leandro da Costa
PO – 257
Regiane Pereira Martins Lima
PO – 110
Regina Airoldi Canzi
AO – 012; PO – 004
Regina Célia de Oliveira
AO – 006; AO – 044
Regina Santos
PO – 063
Reinaldo Salomão
AO – 002; PO – 256
Rejane Karla Santana Albuquerque
PO – 280
Rejane Martins Prestes
PO – 006
Renan Murta Soares de Almeida
PO – 352
Renata Andréa Pietro Pereira Viana
PO – 121; PO – 142;
PO – 270; PO – 339
Renata Barbosa
PO – 009
Renata Beranger
PO – 054
Renata C Carnevale
PO – 260
Renata Cardoso Romagosa
PO – 109; PO – 169
Renata de Oliveira
AO – 026
Renata de Souza Ferreira
PO – 266; PO – 297
Renata Frateschi de Andrade
PO – 038; PO – 099; PO – 124
Renata Karissa Pessoa Santana
AO – 052
Renata Pereira
PO – 156
Renata Ribeiro Rodrigues
PO – 180
Renata Romagnolo
PO – 055
Renato Azambuja
PO – 181
Renato Barbosa Pereira
PO – 196
Renato Batista dos Reis
PO – 215
Renato Delascio Lopes
PO – 237
Renato Giuseppe Giovanni Terzi
PO – 201
Renato Janetti Carrara
PO – 017
Renato Matos
PO – 165
Renato Montenegro
PO – 156
Renato Palácio de Azevedo
AO – 042; PO – 313
Renato Silva Nacer
PO – 176; PO – 186
Renzo Eduardo Carnielli Bianchi
PO – 099; PO – 124

Reywerson Lopes Ozorio Cavalheiro

PO – 187; PO – 191;
PO – 197; PO – 216; PO – 265
Rhanna Emanuela Fontenele L. Carvalho
AO – 006; AO – 044
Rheal A. Towner
AO – 035
Ribeiro, F.R
PO – 103; PO – 172
Ricardo Ávila Chalhub
PO – 075; PO – 289
Ricardo Eiras
PO – 157; PO – 164
Ricardo Gago
PO – 037
Ricardo Leme
PO – 242
Ricardo Turon
PO – 037
Richard Riker
AO – 030; PO – 251
Richard S. Pires Silva
PO – 059
Rita Azevedo de Paiva
AO – 032
Rita Del Bem
PO – 357
Ritter C
AO – 027; AO – 028
Robério Cunto Xavier
AO – 015
Roberta Coelho Trancoso de Castro
PO – 068
Roberta Diez
PO – 099; PO – 124
Roberta Fernandes Bomfim
PO – 078; PO – 130;
PO – 188; PO – 189;
PO – 190; PO – 193;
PO – 194; PO – 195
Roberta Negrelly Nogueira
PO – 157
Roberto Kalil Filho
AO – 051
Roberto Moraes Junior
PO – 090
Roberto Rocha C. Giraldez
AO – 051
Roberto Sydney de Melo
PO – 011; PO – 306
Roderjan CN
PO – 253
Rodolfo Espinoza
PO – 254
Rodolfo Paiva Barbosa de Castro
PO – 017
Rodrigo Castilho
PO – 051
Rodrigo de Brito Cordeiro
PO – 277
Rodrigo Martins Brandão
PO – 038
Rodrigo Martins Vinha
PO – 094; PO – 143
Rodrigo Mendoza de Nuss
PO – 224
Rodrigo Nuss
AO – 023
Rodrigo Pantoja Primo Rebelo
PO – 214
Rodrigo Prestes Gomes
PO – 207
Rodrigo Santos
AO – 014
Rodrigo Soares da Silva
AO – 040; AO – 045
Rodrigo Soares
AO – 004; PO – 001; PO – 002
Rodrigo T Amancio
PO – 260
Rodrigo Viana Quintas Magarão
PO – 047
Rodrigues, C.N
PO – 102; PO – 174; PO – 138
Rodrigues, H.
PO – 238; PO – 290
Rodrigues, K,C,G
PO – 273
Rogerio Gomes Fleury
AO – 054; PO – 054
Rogerio Zigaib
PO – 315
Romulo Simao Nina Azevedo
PO – 123
Ronaldo Arkader
AO – 041
Ronaldo Marcelo Taques
PO – 128
Ronaldo Vasque
PO – 090
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Ronelly Domingos Pinelli Rodrigues
Rosa AMO
Rosa Maria Vaz
Rosana Ducatti S. Almeida
Rosana Mastrofrancisco
Rosana S. Rodrigues
Rosângela da Silva
Rosânia Maria Araújo
Rose Brandão
Roselaine Oliveira
Roseli Aparecida Matheus Pereira
Roseli Monteiro Robles
Rosemary Cristina Marques
Rosembert Mamédio da Silva
Rosileia Maria Rosa
Rosimeire S. Vargas
Rui Guilherme de Almeida

PO – 062
PO – 253
PO – 178
PO – 056; PO – 059; PO – 311
PO – 114
AO – 016
PO – 184
PO – 104
PO – 292
PO – 063; PO – 252
PO – 125
PO – 184
PO – 343; PO – 345
PO – 075; PO – 289
PO – 144
PO – 126
PO – 123

-S-

Sabrina Doblas
Sabrina Donatti Ferreira Ambiel
Sabrina Nominato Fernandes
Sabrina Segatto Valadares Goastico
Saint Clair Gomes Bernardes

AO – 035
AO – 055
PO – 020
PO – 315
PO – 078; PO – 130;
PO – 188; PO – 189;
PO – 190; PO – 193
Salazar, R.M
PO – 183
Salomón Soriano Ordinola Rojas
PO – 241; PO – 243;
PO – 271; PO – 286; PO – 312
Samira El Maerrawi T Haddad
PO – 288
Samuel da Silva Barreto
PO – 107
Samuel Ximenes Feijão
PO – 168
Sandra de Oliveira
PO – 285
Sandra Kane-Gill
AO – 030
Sandra Lisboa
PO – 164
Sandra Patricia Shimizu
PO – 243; PO – 286; PO – 312
Sandra R S Sprovieri
PO – 207; PO – 221
Sandro de Gôuvea Montezano
PO – 359
Santos, T.C
PO – 334; PO – 337
Santos, T.L
PO – 250
Sara Costa Serra
PO – 295; PO – 301
Sarita Monteiro Garcia
PO – 207
Saskia Elisa Wigman Vilma T. Andrade
PO – 077
Satomi Mori
PO – 329
Sauaia, R.Y.P
PO – 174; PO – 183; PO – 200
Savio Boechat Primo de Siqueira
AO – 023; PO – 224; PO – 233
Savio Boechat Primo Siqueira
PO – 223; PO – 225;
PO – 234; PO – 235; PO – 263
Sebastião Araújo
PO – 057; PO – 066;
PO – 084; PO – 222
Sebastião de Oliveira Jr
PO – 137
Sergio Antônio Campos
PO – 053
Sergio Aparecido Cleto
PO – 082; PO – 328

Sérgio de Oliveira Cardoso
Sérgio Felix Pinto
Sergio Guedes Vicentini
Sergio Kiffer Macedo

Sérgio Oliveira Cardoso
Sérgio Pinto Ribeiro
Serra, S.C
Severina Alice Uchôa
Sheila Taba
Sheyla Neto
Shieh Huei Hsin
Sidney Crisostomo Monteiro
Silmara Fachetti Poton
Silmara Florêncio
Silva A.C.F
Silva CHR
Silva Solange Márcia Melo Monteiro
Silva,N.A
Silvana Alves Pereira
Silvana Brandão Tótola
Silvana Carvalho Ribeiro Rezende
Silvana Delatore
Silvana T. Duarte
Silvana Triló Duarte
Silvanna Cotrim
Silvia da Silva Cainelli
Silvia Helena De Bortoli Cassiani
Silvia Regina Rios Vieira
Silvio Gomes Monteiro
Sílvio Luis Folco
Simões, R. M.
Simone Ayumi Nishikawa
Simone Saraiva
Siqueira, L.S
Solange Guizilini
Solange Maria Oliveira
Sônia Murad
Sonia Silva Marcon
Soraia Coêlho Libório
Sousa, J.G
Sousa, K.C.
Sousa, L.B
Souza Alcione Oliveira
Souza, J.

PO – 323
PO – 276; PO – 281; PO – 296
PO – 228; PO – 230
AO – 023; PO – 017;
PO – 028; PO – 094;
PO – 134; PO – 223;
PO – 224; PO – 225;
PO – 233; PO – 234;
PO – 235; PO – 263;
PO – 267; PO – 304
PO – 081; PO – 116;
PO – 162; PO – 247; PO – 317
PO – 051
PO – 102
PO – 119; PO – 135
AO – 046; AO – 050;
PO – 040; PO – 045
PO – 152
PO – 003; PO – 151; PO – 307
PO – 123
PO – 061
PO – 357
PO – 223
PO – 249
PO – 340
PO – 273
PO – 159; PO – 161;
PO – 215; PO – 220
PO – 239
PO – 159; PO – 161
PO – 085; PO – 112
PO – 040; PO – 045
AO – 046; AO – 050
PO – 089
PO – 099; PO – 124
AO – 006; AO – 044
PO – 051
PO – 026
PO – 162
PO – 113
PO – 257
PO – 012; PO – 303
PO – 138
PO – 180; PO – 009
PO – 294
PO – 032; PO – 212
AO – 029
AO – 017
PO – 182
PO – 182
PO – 174
PO – 340
PO – 087
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Stephan A. Mayer
Stéphanie de Barros Piras
Stertz L
Sueli Dias Araújo
Suellen Abdel Jalil
Suellen Mello Dorileo Louzich
Suely Mariko Ogasawara

AO – 021; AO – 022
PO – 228; PO – 230; PO – 239
AO – 028
PO – 121; PO – 270
PO – 186
PO – 128
AO – 050; PO – 040;
PO – 045; PO – 127;
PO – 187; PO – 191;
PO – 197; PO – 216;
PO – 217; PO – 265
PO – 329
AO – 020; AO – 038;
PO – 034; PO – 059;
PO – 259; PO – 266; PO – 297
PO – 231; PO – 361
PO – 042; PO – 089;
PO – 141; PO – 147
PO – 136

Suely Sueko Viski Zanei
Suzana Margareth Lobo

Suzane Maria Silva Martiniano
Sydney Agareno de Souza Filho
Sydney Agareno
-T-

Tábata Dias Capobianco
Taina Volkart
Taíssa Driessen
Taize Muritiba Carneiro
Talita Maciel Bezerra
Talita Pascalle Macedo Diógenes
Talitha Mariela Farah Vassoler
Tâmara Ribeiro Azevedo Santos
Tássia Silva
Tatiana Oliveira Silva
Tatiana Ortiz
Tatiana Reboredo
Tatiana Silva Mirarchi
Tatiane Cristina de Almeida
Tatiane K.Rhoden
Tatianna Augusto Destácio
Teixeira, E.R.S
Teresa Navarro
Tereza Fabíola Léo Fritz
Thábata Yaedu Okamoto
Thais Balbi
Thais Maria de Almeida Queiroz

PO – 125
PO – 322
PO – 204
PO – 013; PO – 139; PO – 199
PO – 168
PO – 198; PO – 219
PO – 107; PO – 170
PO – 080
PO – 165
PO – 227
PO – 156
PO – 325
PO – 169
PO – 221
AO – 018
PO – 086; PO – 092
PO – 334; PO – 337
PO – 318
PO – 011; PO – 306
AO – 037
PO – 181
PO – 032; PO – 211;
PO – 212; PO – 291
Thaís Martins de Souza
PO – 225
Thales Aníbal Leite Barros Agostinho
PO – 027
Thalita Medeiros Fernandes de Macedo
PO – 198; PO – 219
Thelma Suely Okay
AO – 041
Thiago Bissoli T
PO – 235
Thiago Costa da Silva
PO – 083
Thiago da Silva Mendes
PO – 257
Thiago Gabriel Freire
PO – 027
Thiago Rios Soares
PO – 089; PO – 136

Thiago Santos Bissoli
Thiago Tredicci
Thisa Saruwatari
Tiago Bertacini Gonzaga
Tomasi CD
Tuliane Oliveira
Tullio Leirias Xavier

PO – 028; PO – 304
PO – 355
PO – 072
AO – 001
AO – 027; AO – 028
PO – 165
AO – 008
-U-

Ulisses Silva
Ulysses Vasconcelos Andrade e Silva
Uri Adrian Prync Flato

AO – 011
PO – 056; PO – 059; PO – 311
PO – 023; PO – 248

-V-

Valdegraço Bento da Silva
Valdir Cerqueira de Sant’ana Filho
Valdir Cerqueira
Valéria Papa
Valéria Pinheiro de Souza
Valéria Sovat
Valker da Graça Cruz
Vandack Nobre Junior
Vanessa Caroline Costa Machado
Vanessa Cecília P. Azevedo
Vanessa de Fátima Porto Souza
Vanessa Fogaça
Vanessa Kita Miyasaki
Vanessa L. Baptista de Queiroz
Vanessa Sales Logrado
Vângelis Basílio Rebelo
Vânia Lúcia de Sales Pedreira
Vera Borrasca
Vera Lúcia Ferreira da Silva
Verena Juncal
Vieira Filho, E.
Vieira M
Vilma Temoteo de Andrade
Vincenzo Pugliese
Vinicius Borges Esteves
Vinícius Faleiro Martins
Vinícius Giuliano Gonçalves Mendes
Vinícius Pioli Zanetin
Vitor Asseituno Morais
Vitor Nogueira Araújo
Vitor Tadeu Vaz Tostes
Viviane Borges Araújo
Viviane C. Evangelista
Viviane Carniato Franco
Viviane Cordeiro Veiga
Viviane Nunes Gurgeira
Viviani Masetti da Silva

PO – 328
PO – 080
PO – 150
PO – 192
PO – 062; PO – 205
PO – 196
PO – 019
PO – 309
PO – 104; PO – 206
AO – 026
PO – 047
PO – 214
PO – 329
PO – 177
PO – 165
PO – 298
PO – 042; PO – 141
PO – 067
AO – 049; PO – 358
PO – 150
PO – 113
PO – 235
PO – 091; PO – 077
PO – 262; PO – 356
PO – 023
PO – 093; PO – 146
PO – 280
PO – 114
PO – 237; PO – 245
AO – 003; AO – 015; PO – 041
PO – 309
PO – 178
AO – 026
PO – 143
PO – 241; PO – 243;
PO – 271; PO – 286; PO – 312
PO – 329
PO – 328
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Vladia Teles Moreira
Vlamir Morimitsu

PO – 231
PO – 048
-W-

Walkyria de Araujo Macedo Pinto
Wallace Cláudio Licarião
Washington Luiz Cardoso Lima Júnior
Wayne Wisemandle
Weiber Silva Xavier
Weiler Rezende Mendonça
Welber Melo Moreira
Wellington Andraus
Wellington Lima Rodrigues Magalhães
Wellington Luiz Rodriguês Magalhães
Wendell Nunes Martins
Werther Brunow de Carvalho
Wesley Ely

PO – 050
PO – 354
PO – 053
AO – 030; PO – 251
PO – 095
PO – 107; PO – 170
PO – 195
PO – 356
PO – 303
PO – 012; PO – 025; PO – 210
PO – 335
AO – 017; AO – 025;
PO – 158; PO – 184; O – 242
PO – 251

Widlan
Wilma Andrade
Wilson Cleto de Medeiros Filho
Wilson Nogueira
Wilson Roberto Oliver
Wladir Ferraz do Vale Neto

AO – 042
PO – 320
PO – 198; PO – 219
PO – 257
PO – 274
PO – 214
-Y-

Yahya Shehabi
Yamashiro, G.C.
Yaner Bello

AO – 030; PO – 251
PO – 202; PO – 209
PO – 235; PO – 223;
PO – 263; PO – 233
PO – 043

Ygor Gomes Souza
-Z-

Zildamara Bezerra Lima
Zuila Maria Figueiredo de Carvalho

PO – 187; PO – 191;
PO – 197; PO – 216; PO – 265
PO – 231
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