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INSTRUÇÕES AOS AUTORES
A Revista Brasileira de Terapia Intensiva/Brazilian Journal of Intensive Care (RBTI/BJIC), ISSN 0103-507X, publicada trimestralmente,
é a revista científica da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos (SPCI).
Tem por objetivo publicar pesquisas relevantes, que visam melhorar o cuidado dos pacientes agudamente doentes por meio da discussão,
distribuição e promoção de informação baseada em evidências, aos profissionais envolvidos com medicina intensiva. Nela são publicados
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.
RBTI endossa todas as recomendações da International Committee of Medical Journal Editors - Uniform Requirements for Manuscripts Submitted
to Biomedical Journals, atualizada em Abril de 2010 e disponível em http://www.icmje.org/urm_main.html.
Processo de submissão
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. Todos os artigos devem ser submetidos eletronicamente em: http://
mc04.manuscriptcentral.com/rbti-scielo
Os autores deverão encaminhar à Revista:
Carta ao editor (Cover letter) - A carta deve conter uma declaração de que o artigo é inédito, não foi ou não está sendo submetido à
publicação em outro periódico. Os autores também devem declarar que o estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa (CEP)
da instituição onde o mesmo foi realizado (ou o CEP de referência) fornecendo o número de aprovação do mesmo e, caso apropriado, uma
declaração de que o consentimento informado foi obtido ou sua não obtenção foi aprovada pelo CEP. Se necessário, durante o processo de
revisão, os autores podem ser solicitados e enviar uma cópia da carta de aprovação do CEP.
Declaração de Conflito de Interesse - Os autores devem obter o formulário apropriado (disponível em: http://www.rbti.org.br/imagebank/
pdf/Disclosure_of_Potential_Conflits.pdf) e, depois da assinatura pelos autores, anexá-lo durante o processo de submissão. 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.
Financiamento - Informações sobre eventuais fontes de financiamento da pesquisa serão requisitadas durante o processo de submissão bem
como na pagina de rosto do artigo.
Transferência de direitos autorais e autorização para publicação - Após aceitação do artigo, uma autorização assinada por todos os autores
para publicação e transferência dos direitos autorais à revista deve ser enviada a Revista (disponível em http://www.rbti.org.br/imagebank/
pdf/authors_responsability_and_copyright_transfer.pdf).
Informação de pacientes - Para todos os manuscritos que incluem informação ou fotografias clínicas onde os pacientes possam ser identificados
individualmente, deve ser enviado termo de consentimento escrito e assinado de cada paciente ou familiar.
Processo de revisão
Todos os artigos submetidos são objeto de cuidadosa revisão. A submissão inicial será inicialmente revisada pela equipe técnica da revista
para garantir que a mesma está em acordo com os padrões exigidos pela revista e ao atendimento de todas as normas requeridas para envio
dos originais, incluindo os requisitos éticos para experimentos em humanos e animais. Após essa conferência inicial, o artigo poderá ser
devolvido aos autores para readequação.
Posteriormente, os manuscritos submetidos para apreciação serão encaminhados ao Editor, que fará uma análise inicial. Aqueles que não
apresentarem mérito, que contenham erros significativos de metodologia, ou não se enquadrem na política editorial da revista, serão rejeitados
sem processo formal de revisão por pares. O tempo médio para essa resposta é de uma semana.
Após aprovação pelo Editor chefe ou de um dos editores por ele designados, o artigo será encaminhado 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. O prazo para a primeira resposta aos autores é de 30 dias apesar de um tempo mais longo ser por vezes necessário. Os editores podem
emitir uma das seguintes opiniões: aceito, revisões mínimas, revisões significativas, rejeição com possibilidade de resubmissão ou rejeição. A
taxa de aceitação de artigos e atualmente de 30%. Nos últimos 12 meses, o tempo médio entre submissão a primeira decisão foi de 28 dias.
Após o recebimento dos pareceres dos revisores, os autores terão o prazo de 60 dias para submeter a versão com as modificações sugeridas
bem como a resposta ponto a ponto para cada um dos revisores. Os autores podem contactar a revista solicitando extensão desse prazo.
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. Após a resubmissão, os editores podem escolher entre enviar o manuscrito novamente para revisão
externa ou decidir com base em sua expertise.
As opiniões expressas nos artigos, inclusive as alterações solicitadas pelos revisores, serão de responsabilidade única dos autores.
Ética
Quando relatando estudos em humanos, os autores devem indicar se os procedimentos do estudo estão de acordo com os padrões éticos
definidos pelo Comitê responsável por estudos em humanos (institucional ou nacional, se aplicável) e de acordo com a Declaração de
Helsinki de 1975, revisada em 2000. Quando se tratar de estudos em animais, os autores devem indicar se as diretrizes institucionais e/ou
nacionais para cuidados e uso de animais de laboratório foram seguidas. Em qualquer pesquisa, clínica ou experimental, em humanos ou
animais, essas informações devem constar da sessão Métodos.
A preceitos éticos da Revista Brasileira de Terapia Intensiva podem ser encontrados em nosso site (http://www.rbti.org.br/eticas.asp).
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:

INSTRUÇÕES AOS AUTORES
Página título
Título 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.
Título 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 pela revista.
Descritores
Devem ser fornecidos seis termos em português e inglês, que definam o assunto do trabalho. Devem ser, obrigatoriamente, baseados no
MeSH (Medical SubjectHeadings) da National Library of Medicine, disponíveis no endereço eletrônico: http://www.nlm.nih.gov/mesh.
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, sobrescritas e sequenciais.
Artigos originais
Os artigos originais são aqueles que trazem resultados de pesquisas. Devem ter no máximo 3.500 palavras no texto, descontadas folha de
rosto, 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 de forma a se dirigir a pesquisadores sem conhecimento específico 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 sequência de citação no texto e limitar-se a um máximo 40 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 rosto, 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 justificativa a ser encaminhada a revista. As revisões
podem ser sistemáticas ou narrativas. 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 resumo
não estruturado, breve introdução e revisão da literatura, descrição do caso e breve discussão. Deverá ter no máximo 2.000 palavras, com
cinco autores e até dez referências.
Comentários
São artigos de opinião escritos por especialistas e lidos pela comunidade médica em geral. Usualmente são feitos a convite dos editores,
contudo, os não solicitados são bem vindos e serão rotineiramente avaliados para publicação O objetivo do comentário é destacar algo,
expandindo os assuntos destacados, e sugerir a sequência. 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.
Cartas ao editor
Comentários em qualquer artigo publicado na revista, cabendo geralmente uma resposta do autor ou do editor. Não é permitida tréplica.
Devem ter no máximo 500 palavras e até cinco referências. O artigo da RBTI ao qual a carta se refere deve ser citado no texto e nas 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.
Diretrizes
A Revista publica regularmente as diretrizes e recomendações produzidas tanto pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB)
quanto pela Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos (SPCI).
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 os mencionados nos agradecimentos. Devem ser concisos
não excedendo a 4 linhas.
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES
Referências
Devem ser atualizadas contendo, preferencialmente, os trabalhos mais relevantes publicados nos últimos cinco anos, sobre o tema. Não
devem 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 “ListofJournalIndexed in Index Medicus” no endereço eletrônico:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?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.
Artigos em formato impresso
Dellinger RP, Vincent JL, Silva E, Townsend S, Bion J, Levy MM. Surviving sepsis in developing countries. Crit Care Med. 2008;36(8):2487-8.
Levy MM, Vincent JL, Jaeschke R, Parker MM, Rivers E, Beale R, et al. Surviving Sepsis Campaign: Guideline Clarification. Crit Care
Med. 2008;36(8):2490-1.
Artigos em formato eletrônico
Buerke M, Prondzinsky R. Levosimendan in cardiogenic shock: better than enoximone! Crit Care Med [Internet]. 2008 [cited 2008 Aug
23];36(8):2450-1. Available from: http://www.ccmjournal.com/pt/re/ccm/abstract.00003246-200808000-00038.htm
Hecksher CA, Lacerda HR, Maciel MA. Características e evolução dos pacientes tratados com drotrecogina alfa e outras intervenções da
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Apresentação oral
Insuficiência Respiratória e Ventilação Mecânica
AO-001
Oxigenação pulmonar do intra ao pós-operatório
imediato de cirurgia cardíaca em pacientes
submetidos à manobra de recrutamento alveolar:
estudo prospectivo randomizado e controlado
Alcino Costa Leme, Emilia Nozawa, Filomena Regina Barbosa Gomes
Galas, Flávia Baggio Nerbass, Ludhmila Abrahão Hajjar, Marcelo Britto
Passos Amato, Maria Ignez Zanetti Feltrim, Rafael Saucedo Domingues

Instituto do Coração - INCOR - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Cirurgia cardíaca apresenta altas incidências de complicações pulmonares, sendo hipoxemia uma das mais frequentes. Objetivo foi avaliar impacto de duas estratégias de manobra
recrutamento alveolar (MRA) e ventilação mecânica em relação
oxigenação do período intra ao pós-operatório imediato.
Métodos: Pacientes foram randomizados dois grupos: Protetor (GP) e Convencional (GC). GP (MRA) PCV=15 e
PEEP=30 durante 1min e GC (MRA) CPAP=20 por 30 segundos. Repetidas 3 vezes.
Resultados: Avaliados 309 pacientes, n=155 GP e n=152
GC. Pacientes (GP) foram semelhantes (GC) quanto idade
(61±9 vs. 62±10, respectivamente p=0,393), sexo masculino
(93% vs. 91%, p=0,727), FEVE% (56±11% vs. 56±10%,
p=0,859) e Euroescore (3,06±2,5 vs. 3,27±3 p=0,517). Não
houve diferença estatística significativa entre dois grupos
PaO2 nos momentos Pre-SO (p=0,496), Final-SO (p=0,459)
e chegada UTI (p=0,516). O (GP) comparado com (GC)
apresentou diferença estatística significativa com maior relação PaO2/FiO2 (341±79 vs. 236±69, p<0,001) após a 1º
MRA e também após a 2º MRA 4 horas após a admissão
com PaO2/FiO2 (361±68 vs. 249±113, p<0,001). O GP teve
menor tempo de internação hospitalar quando comparado
ao GC (10±6 dias vs. 13±12 dias p=0,035).
Conclusão: Maneira como paciente é transportado centro
cirúrgico até admissão UTI, não interfere oxigenação e sim
tipo MRA que é realizado após constatado a hipoxemia
UTI. Estratégia protetora ventilação mecânica reduz tempo
internação hospitalar.

AO-002
Ventiladores mecânicos manuais
reanimação neonatal: há riscos?

em

T

na

Bárbara Lalinka de Bilbao Basilio, Jefferson Guimarães de Resende,
Marta David Rocha de Moura

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Universidade de Brasília - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Verificar se há variações no pico de pressão inspiratória (PIP) e na pressão positiva expiratória final (PEEP)
com fluxos variáveis de gás oxigênio em dois diferentes ventiladores mecânicos manuais em T.
Métodos: Estudo experimental observacional descritivo
onde dois modelos de ventiladores foram avaliados: FANEM Babypuff® 1020 e SCHINKOETH CFR® (Conti-

nuous Flow Reviver). Cada aparelho foi ajustado com fluxo
de gás oxigênio de 5L/min, pico de pressão inspiratória (PIP)
de 30cmH2O e pressão positiva expiratória final (PEEP) de
5cmH2O. Os fluxos de gás foram aumentados para 10L/min
e 15L/min e as medidas de PIP e de PEEP foram aferidas
utilizando-se um pneumotacógrafo e um monitor gráfico de
ventilação Tracer 5® (Intermed®, São Paulo).
Resultados: As pressões médias aferidas (em cmH2O) foram: com fluxo de gás de 5L/min, no Babypuff®, PIP 32,4 e
PEEP 6 e no CFR®, PIP 29,8 e PEEP 6. Com fluxo de 10L/
min, no Babypuff®, PIP 42 e PEEP 22 e no CFR®, PIP 45,2
e PEEP 18,6. Com fluxo de 15L/min, no Babypuff®, PIP 57
e PEEP 45,6 e no CFR®, PIP 52 e PEEP 35,6.
Conclusão: O estudo confirmou que tanto a PIP quanto a
PEEP se elevam a níveis alarmantes quando o fluxo de gás é aumentado. Demonstrou-se que a válvula de alívio de pressão do
Babypuff® pode apresentar-se errática ao manuseio, fornecendo
assim picos de pressões inspiratórias superiores às programadas.

AO-003
Comparando as definições da Conferência de
Consenso Europeia Americana e Berlim em
pacientes com lesão pulmonar aguda na predição
de mortalidade: quais são as mudanças?
Eliana Bernadete Caser, Ana Maria Casati Gama, Carlos Roberto Ribeiro
de Carvalho, Carmen Silvia Valente Barbas, Gustavo Faissol Janot de
Matos

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP - São
Paulo (SP), Brasil; Hospital Israelita Albert Einstein - São Paulo (SP),
Brasil; Universidade Federal do Espírito Santo - UFES - Vitória (ES), Brasil

Objetivo: Reclassificar os pacientes com lesão pulmonar
aguda (LPA) de um estudo prospectivo de acordo com a
nova definição de Berlim e comparar com a definição pela
Conferência de Consenso Europeia Americana (CCEA) a
predição de mortalidade.
Métodos: Nós reclassificamos os 130 pacientes com LPA submetidos à ventilação mecânica invasiva de um grande estudo de
coorte, prospectivo e observacional de acordo com a definição de
Berlim e CCEA. Analisamos a mortalidade aos 28 dias, curvas
ROC comparando a mortalidade predita de ambas definições.
Resultados: Dos 130 pacientes que apresentaram a síndrome
de acordo com a definição CCEA, 49 pacientes foram classificados como LPA sem SDRA e 81 como SDRA. Pela definição de Berlim 49 pacientes foram estratificados como SDRA
leve, 68 como SDRA moderada e 13 pacientes como SDRA
grave. A mortalidade aos 28 dias para LPA sem SDRA foi
30,6% e de 43,2% para SDRA (p=0,132). A mortalidade aos
28 dias na SDRA leve foi 30,6%, 43% na SDRA moderada
e de 46% na SDRA grave (p=0,35). A área sob a curva ROC
para CCEA foi 0,5625 (IC: 0,4783- 0,6467) e para a definição de Berlim foi 0,5664 (IC: 0,4759-0,6568), p=0,9510.
Conclusão: A nova estratificação de pacientes em SDRA leve,
moderada e grave de acordo com a definição de Berlim, não
acrescentou informações importantes sobre a mortalidade preditiva quando comparada à CCEA na nossa população estudada.
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AO-004
Impacto do processo de internação em UTI na
funcionalidade de pacientes adultos ventilados
mecanicamente
Luiza Martins Faria, Fabiana Barroso Rocha Moreira, Marcelo Velloso

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG - Belo Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: Pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI) comumente desenvolvem fraqueza muscular generalizada, condição que prejudica a capacidade funcional.
O objetivo do estudo foi avaliar o impacto do processo de
internação em UTI na funcionalidade de pacientes adultos
ventilados mecanicamente.
Métodos: Cinquenta pacientes internados em UTI, submetidos
à ventilação mecânica (VM) por tempo =48h, foram avaliados
quanto a capacidade funcional (CF) utilizando a medida de independência funcional (MIF) antes da internação (dado retroativo); na UTI (DI) e dois dias após a alta dessa unidade (AI).
A força muscular periférica (FMP) foi mensurada, pela escala
Medical Research Council (MRC), no período DI e AI. A capacidade de deambulação também foi avaliada no momento AI.
Resultados: A CF dos pacientes reduziu significativamente
no período DI, comparada aquela reportada retrospectivamente, e manteve-se baixa no momento AI (p<0,001). A
FMP, apesar da melhora após a alta da UTI (p<0,005), apresentou importante redução (MRC<48). A idade, o tempo de
VM e a capacidade de deambulação explicaram em 40% a
redução da CF no momento DI. Já no período AI, a capacidade de deambulação explicou 62% da variabilidade da CF
e 33% da FMP, e o tempo de internação hospitalar explicou
33% dos resultados obtidos por meio do MRC.
Conclusão: A internação na UTI impactou negativamente
na funcionalidade dos pacientes, assim como na força muscular global. Foi possível detectar que os fatores que mais
contribuíram para essas perdas foram a idade, capacidade de
deambulação, tempo de VM e tempo de internação.

AO-005
Influência da pressão expiratória final positiva na
microcirculação de pacientes com choque distributivo
e síndrome do desconforto respiratório agudo
Antonio Tonete Bafi, Nathaly Fonseca Nunes, Ana Paula Metran
Nascente Pereira, Flavia Ribeiro Machado, Flávio Geraldo Rezende de
Freitas, Renata Teixeira Ladeira

Disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva, Universidade
Federal de São Paulo - UNIFESP - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar o impacto do aumento da pressão expiratória final positiva (PEEP) sobre a microcirculação sublingual de pacientes com choque distributivo e síndrome de
desconforto respiratório agudo (SDRA).
Métodos: Estudo prospectivo incluindo pacientes com
choque distributivo e SDRA, monitorizados com cateter
de artéria pulmonar e indicação de aumento da PEEP. Esta
foi aumentada até atingir pressão de platô de 30cmH20.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31

A microcirculação foi avaliada por videomicroscopia
utilizando-se sidestream dark field. As variáveis foram registradas antes e após elevação da PEEP.
Resultados: Foram incluídos 12 pacientes. O aumento médio
da PEEP foi de 8,58±3,45cmH2O. No total, não houve mudança significativa nas variáveis microcirculatórias com o aumento
da PEEP. Entretanto, o subgrupo com queda na PAM =10%
(5 pacientes) apresentou redução significativa na densidade
vascular perfundida (13,99±3,59 versus 11,36±2,35, p=0,05).
Quando esse subgrupo foi comparado com aqueles sem queda na PAM, o percentual de redução também foi significativamente maior (-17,16±13,59 versus 5,05±18,78%, p=0,05). Os
pacientes com queda de IC =10% (6 pacientes) apresentaram
redução na densidade vascular total, embora não significativa
(15,45±2,92 versus 13,57±2,27, p=0,08). Quando esse subgrupo foi comparado com aqueles sem queda do IC, o percentual
de redução foi significativamente maior (-11,21±12,99 versus
9,56±18,43%, p=0,05).
Conclusão: O aumento da PEEP não alterou significativamente a microcirculação. No entanto, os pacientes que apresentaram queda na PAM ou IC, sofreram maior impacto nas
variáveis microcirculatórias.

AO-006
Injúria inalatória e evolução clínica de pacientes
grandes queimados
Marcos Otacílio Cargnelutti Boniatti, Denise Matter, Gilberto Friedman,
Hugo Goulart de Oliveira, Iuri Christmann Wawrzeniak, Sabrina Frighetto
Henrich, Silvia Regina Rios Vieira, Tatiana Helena Rech

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: Descrever a associação entre a gravidade da lesão
inalatória e a evolução clínica de pacientes vítimas do incêndio de Santa Maria.
Métodos: 18 pacientes com lesão inalatória após exposição
à fumaça em ambiente fechado foram divididos conforme a
gravidade da lesão por critérios broncoscópicos em lesão de
grau 1, 2 ou 3 e forma comparados em relação ao tempo de
ventilação mecânica, tempo de internação em unidade de
terapia intensiva, tempo de internação hospitalar e relação
PaO2/FiO2 dos dias 1 e 3. ANOVA com correção de Tukey
foi utilizado na comparação entre os grupos.
Resultados: 3 pacientes apresentavam lesão de grau 1, 4 de
grau 2 e 11 de grau 3. Houve aumento progressivo no tempo
de VM conforme a gravidade da lesão (grau 1: 2,7±0,6 dias
vs. grau 2: 5,7±2,1 vs. grau 3: 13±5,4; p=0,004), assim como
no tempo de internação em UTI (grau 1: 4 dias vs. grau 2:
7,2±2,2 vs. grau 3: 19,9±7,7; p=0,001) e no tempo de internação hospitalar (grau 1: 5 dias vs. grau 2: 14,5±5 vs. grau
3: 63,4±43,6; p=0,025). Houve diferença na PaO2/FiO2 do
dia 3 (grau 1: 501 vs. grau 2: 424±115 vs. grau 3: 318±120;
p=0,049).
Conclusão: A gravidade da lesão inalatória está associada
a maiores tempos de VM, de internação em UTI e
de hospitalização em pacientes grandes queimados.
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AO-007
Práticas de sedação e analgesia em UTIs brasileiras:
resultados de um estudo prospectivo multicêntrico
Lilian Maria Sobreira Tanaka, Álvaro Réa-Neto, Guilherme de Paula
Pinto Schettino, Jorge Ibrain Figueira Salluh, Luciano Cesar Pontes
de Azevedo, Marcio Soares, Paulo Fernando Guimarães M. M. Tierno,
Vicente Ces de Souza Dantas

CEPETI - Curitiba (PR), Brasil; Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil; Instituto
de Ensino e Pesquisa, Hospital Sírio-Libanês - São Paulo (SP), Brasil;
Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, Rio de Janeiro (RJ), Brasil; Instituto
Nacional do Câncer - Rio de Janeiro (RJ), Brasil; UTI, Hospital Copa D’Or
- Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Descrever as drogas utilizadas correntemente para
sedação em unidades de terapia intensiva (UTIs) brasileiras e determinar a associação entre sedação profunda nas
primeiras 48 horas de UTI, tempo de suporte ventilatório
invasivo e mortalidade hospitalar.
Métodos: Análise secundária de uma coorte prospectiva
multicêntrica realizada em 45 UTIs brasileiras. Incluiu-se
pacientes adultos sedados necessitando de ventilação mecânica invasiva por 24 horas ou mais durante as primeiras 48
horas na UTI. Pacientes com diagnósticos neurológicos de
internação foram excluídos. Sedação profunda foi definida
como Escala de Coma de Glasgow abaixo de 9. Os dados
estão relatados como mediana (P25-P75).
Resultados: Foram incluídos 373 pacientes. A idade mediana foi de 59 (41-74) anos, SAPS 3 de 62(51-73) e SOFA no
D1 de 8(6-11). O tempo de suporte ventilatório invasivo foi
de 6 (3-10) dias e a mortalidade hospitalar de 40%. Sedação
profunda no segundo dia de UTI ocorreu em 108 pacientes
(29%). As principais drogas utilizadas foram midazolam +
fentanil (42%), propofol+fentanil (13%), fentanil exclusivo
(12%) e midazolam exclusivo (9%). Em análise univariada, sedação profunda associou-se a maior tempo de suporte
ventilatório [7 (4-10) vs. 5 (3-9) dias, p=0,012] e a maior
mortalidade hospitalar (47% vs. 35%, p=0,038).
Conclusão: A associação de midazolam e fentanil é a prática mais comum de sedação/analgesia em UTIs brasileiras,
com propofol sendo utilizado menos frequentemente. Além
disso, a sedação profunda precoce em UTIs brasileiras associou-se com maior tempo de suporte ventilatório invasivo e
maior mortalidade hospitalar.

AO-008
Reintubação orotraqueal: impacto
mortalidade e fatores de risco

sobre

a

Luiz Guilherme Mazzoli Boni Calderon, Ana Paula Devite Gasparotto,
Antonio Luís Eiras Falcão, Carolina Kosour, Claudinéia Muterle Logato
Marmirolli, Gabriel Franco de Sousa, Luciana Castilho de Figueiredo,
Maria Gabriela Cavicchia Toneloto

Unidade de Terapia Intensiva, Hospital das Clínicas, UNICAMP Campinas (SP), Brasil; Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
- Campinas (SP), Brasil

Objetivo: Analisar os pacientes que evoluíram com reintubação orotraqueal (ReIOT) internados na unidade de
terapia intensiva do Hospital de Clínicas da UNICAMP
(UTI-HC/UNICAMP).

Métodos: Trata-se de estudo retrospectivo baseado em banco
de dados de registro contínuo de pacientes internados na
UTI-HC/UNICAMP no período de março de 2008 a maio
de 2011. Foram realizadas análises estatísticas descritivas e testes específicos para avaliar relações entre variáveis de interesse.
Resultados: Num total de 4139 pacientes, 42% (1740 pacientes) foram intubados; destes 16,37% foram ReIOT.
Em relação ao grupo ReIOT os seguintes resultados foram
observados: 61,5% foram do sexo masculino; idade média
de 55,98±16,36. As principais complicações foram: 49,8%
pneumonia; 37,5% sepse; 24,9% choque séptico, 8,1% síndrome do desconforto respiratório agudo, 32,6% foram traqueostomizados, APACHE II de 15,9±4,8 e a mortalidade
do grupo ReIOT foi de 37,9%. Quando se analisa os fatores
de risco para ReIOT a DPOC apresentou maior associação
(?2-p<0,01) sendo que os pacientes com DPOC tem 1,7
(OR) vezes mais risco de evoluir para ReIOT.
Conclusão: Observamos que o percentual de pacientes que
evoluem com ReIOT está dentro do esperado de acordo
com dados da literatura. A análise destes pacientes possibilitou ações pela equipe multidisciplinar em relação aos
protocolos adotados após a extubação.
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AO-009
Avaliação da acurácia do escore de livedo (mottling
score) como preditor de mortalidade em pacientes
com choque séptico
Fábio
Ferreira
Amorim,
Edmilson
Bastos
de
Moura,
Alethea Patrícia Pontes Amorim, Carlos Darwin Gomes da Silveira,
Gabriel Kanhouche, José Aires de Araújo Neto, Marcelo de Oliveira
Maia, Thais Almeida Rodrigues

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal - LIGAMISOBRAMI - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Santa Luzia - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Avaliar escore de livedo (mottling score) como
preditor de mortalidade em pacientes com choque séptico.
Métodos: Estudo coorte prospectivo realizado em pacientes
internados por choque séptico na UTI do Hospital Santa Luzia durante 10 meses. Escore de livedo foi avaliado após ressuscitação inicial. Pacientes foram divididos em 3 grupos: grupo
1 (escores 0-1), grupo 2 (escores 2-3) e grupo 3 (escores 4-5).
Resultados: Incluídos 97 pacientes. Idade média: 73 anos,
APACHE II: 19±8 e SAPS II: 47±16. Tempo médio internação: 19 dias (1-176). Principais sítios de infecção: pulmonar (67%, N=65) e abdominal (19%, N=18). 74 pacientes
apresentaram escore 0 e 1 (76%), 16 escore 2 e 3 (16,5%) e
7 escore 4 e 5 (7,2%). Mortalidades em 28 dias nos grupos
1, 2 e 3: 39,2%, 62,5% e 100% (p=0,00). No grupo 1, risco
relativo para mortalidade em 28 dias: 0,69 (IC 95%:0,520,90), especificidade: 11% (IC 95%:4-25%) e sensibilidade: 69% (IC 95%:56-79%). No grupo 2, risco relativo para
mortalidade em 28 dias: 1,23 (IC 95%:0,89-1,73), especificidade: 89% (IC 95%:75-96%) e sensibilidade: 20% (IC
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31
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95%:12-31%). No grupo 3, risco relativo para mortalidade
em 28 dias: 1,77 (IC 95%:1,41-1,97), especificidade: 100%
(IC 95%:90-100%) e sensibilidade: 12% (IC 95%:6-21%).
Houve diferença significativa de sobrevida entre grupos na
curva de sobrevida de Kaplan Meier (p=0,00).
Conclusão: Escore de livedo entre 2 e 5 foi específico para
predizer mortalidade em pacientes com choque séptico.
Todos pacientes com escores 4-5 morreram.

AO-010
Função pulmonar, estresse oxidativo e marcadores
inflamatórios na lesão pulmonar aguda induzida por
LPS: diferentes efeitos da atorvastatina, pravastatina
e sinvastatina
Adriana Melo, Clarissa Bichara Magalhães, Luís Cristóvão Porto,
Mariana Nascimento Machado, Samuel Santos Valença, Walter
Araújo Zin

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ - Rio de Janeiro (RJ),
Brasil; Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal do Rio de
Janeiro - ECB UFRJ - Rio de Janeiro (RJ), Brasil; Instituto de Biofísica,
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Determinar que tipo de estatina apresenta melhor
efeito pleiotrópico na lesão pulmonar aguda (LPA) induzida
por lipopolissacarídeo (LPS).
Métodos: Camundongos machos, C57Bl/6, foram divididos em 5 grupos e foi administrado, via intra peritoneal,
LPS (10ml/Kg), atorvastatina mais LPS (10mg/kg; grupo
A+LPS), pravastatina mais LPS (5mg/kg; grupo P+LPS) ou
sinvastatina mais LPS (20mg/kg; grupo S+LPS). O grupo
controle recebeu salina. Todos os animais foram sacrificados
um dia depois da administração de LPS.
Resultados: Observamos uma pequena quantidade de leucócitos no grupo P+LPS (p<0,01) e S+LPS (p<0,05) quando
comparados ao grupo LPS. Níveis de MCP-1 foi menor no
grupo P+LPS (p<0,01) enquanto IL-6 foi menor no grupo P+LPS (p<0,01) e S+LPS (p<0,05). Marcadores redox
(superóxido dismutase e catalase) encontraram-se reduzidos
no grupo A+LPS (p<0,01) em comparação com o grupo LPS.
Peroxidação lipídica (malondialdeido e hidroperoxidos) foram
reduzidos em todos os grupos tratados (p<0,05) quando comparados ao grupo LPS. Mieloperoxidase foi menor no grupo
P+LPS (p<0,01) quando comparado ao grupo LPS. Dados
de mecânica, tais como? Ptot e Est foram significativamente
maiores (p<0,05) no grupo LPS quando comparados a todos
os outros grupos. Est foi reduzido no grupo P+LPS (p<0,01)
e A+LPS (p<0,05) em comparação ao grupo LPS.
Conclusão: Nossos resultados sugerem que a atorvastatina e a
pravastatina, mas não a sinvastatina, exibiram ações anti-inflamatórias e antioxidantes na lesão pulmonar aguda induzida por LPS.

AO-011
O tempo entre triagem e diagnóstico da sepse
condiciona o tempo de início da antibioticoterapia
e a mortalidade associada à sepse grave
Marina Borges Wageck Horner, Glauco Adrieno Westphal,
Dimitri Sauter Possamai, Edson Laurentino Viana, Geonice Sperotto, Leci
Maria de Freitas Oliveira, Renata Waltrick
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31

Centro Hospitalar Unimed - CHU - Joinville (SC), Brasil; Hospital
Municipal São José - HMSJ - Joinville (SC), Brasil

Objetivo: Avaliar a influência do tempo desde a triagem até
o diagnóstico da sepse grave no início da antibioticoterapia e
mortalidade associada.
Métodos: Estudo observacional, retrospectivo e comparativo realizado em dois hospitais gerais entre 2010 e 2012.
Os pacientes foram divididos em dois grupos, Hospital 1
(n=190) e Hospital 2 (n=311), e avaliados conforme suas
características e mortalidade.
Resultados: Os grupos foram diferentes quanto a idade (Hospital 1: 55±18 anos versus Hospital 2: 60±20,4 anos; p<0,001),
escore APACHE II (Hospital 1: 26±9 versus Hospital 2:22±8;
p<0,005), triagem-diagnóstico (Hospital 1:376±298min versus
Hospital 2:135±66min; p<0,001), diagnóstico-ATB (Hospital 1:326±376min versus Hospital 2: 86±34min; p<0,001).
A diferença no tempo triagem-ATB foi de 9:57horas. Houve
diferença na mortalidade global (Hospital 1:114/190 [60%]
versus Hospital 2: 99/311 [31,7%]; p<0,001). No subgrupo
de pacientes que recebeu antibióticos na primeira hora após o
diagnóstico, a mortalidade foi maior no hospital 1 (Hospital 1:
22/44 [50%] versus Hospital 2: 24/88 [27,6%]; p<0,01), onde
os tempos triagem-diagnóstico (Hospital 1: 416±637min versus Hospital 2: 70±119min; p<0,001) e triagem-ATB (Hospital 1: 453±646min versus Hospital 2: 111±139min; p<0,001)
também foram maiores.
Conclusão: Agilizar o período triagem-diagnóstico garante a
real antecipação do início da antibioticoterapia e diminuição
da mortalidade.

AO-012
Resultados da implementação de um sistema de
alerta eletrônico para identificação da sepse
Marina Borges Wageck Horner, Glauco Adrieno Westphal, Álvaro
Koenig, Dimitri Sauter Possamai, Geonice Sperotto, Renata Waltrick

Centro Hospitalar Unimed - CHU - Joinville (SC), Brasil

Objetivo: Avaliar o efeito de um sistema de alerta eletrônico
para identificação de pacientes sépticos sobre o tempo para
administração de antibióticos e mortalidade.
Métodos: Estudo observacional, com 273 pacientes. Em
2010 foi implantado um sistema automatizado de identificação de pacientes com risco de sepse, que permite o envio
de alerta aos enfermeiros das unidades de internação por
meio de dispositivos moveis.
Resultados: Após a implantação do sistema automatizado
houve diminuição do tempo triagem-diagnostico (2010:
3h30min, 2011: 1h50min e 2012: 1h26min; p<0,02), do
tempo total entre triagem antibiótico (2010: 5h36min horas; 2011: 3 horas e 2012: 2h30min; p<0,01) e a mortalidade (2010: 38,1%; 2011: 29,5% e 2012: 27,4%; p=0,08).
A agilidade na identificação permitiu acelerar o tempo
triagem-antibiótico tanto em sobreviventes (1h54min)
quanto em não-sobreviventes (2h11min; p=0,73) tornando a variável “administração de antibióticos em menos de 1
hora” não-significativa como fator de risco para mortalidade
(Sobreviventes: 98/166 (59%) versus Nao-sobreviventes:
50/83 (60%); p=0,83). Entretanto os não-sobreviventes
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eram mais idosos (69,6±14 anos versus 56,4±22 anos;
p<0,001), mais graves (escore APACHE II: 27,5±8 versus
20±8; p<0,001)e apresentavam maior lactato ao final de 6
horas (4,2±4,5mmol/L versus 2,7±2,2mmol/L; p<0,03).
Conclusão: O alerta eletrônico reduziu o tempo diagnostico da sepse e para administração de antibióticos com tendência à redução da mortalidade. Com a redução do tempo
de diagnostico da sepse, variáveis intrínsecas dos pacientes
parecem ganhar maior peso no risco de morte.

AO-013
Influência da perfusão tecidual nas saturações
venosas central e mista de oxigênio
Simone Harumi Goto, Bruno Franco Mazza, Flávia Ribeiro Machado,
Luciano César Pontes de Azevedo

Disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva - UNIFESP - São
Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar correlação e concordância entre saturações
venosas de oxigênio central (SvcO2) e mista (SvO2) no choque
séptico e influência da hipoperfusão nestas relações. Avaliar o impacto das diferenças entre SvcO2 e SvO2 na condução clínica.
Métodos: Estudo prospectivo observacional incluindo pacientes com diagnóstico de choque séptico inferior a 48 horas de início do vasopressor e indicação de monitorização
com cateter de artéria pulmonar. Colhidos simultaneamente
sangue da artéria pulmonar, cava superior e sangue arterial
(lactato arterial). Resultados do Bland Altman reportados
como viés (limites de concordância 95%-LC95%) na amostra global e nos subgrupos de hipoperfusão.
Resultados: Incluídos 24 pacientes, total de 70 amostras pareadas de sangue. A mediana da SvO2 foi 71% (65,5%-73%)
e da SvcO2 foi 78% (74%-81,5%). Não houve boa concordância entre SvO2 e SvcO2 (7,35% (-3,0% a 17,7%)) embora a correlação tenha sido moderada (r=0,72; p=0,0001).
Em todos os subgrupos os LC95% foram largos: SvcO2
<70% (n=8): 1,94% (-10,43% a 14,31%); SvO2<65%
(n=12): 8,83% (-3,16% a 20,82%); lactato >28mg/
dL (n=29): 6,04%(-3,07% a 15,14%); excesso de bases
<-5mmol/L (n=29): 7,42% (-2,74% a 17,6%). Houve discordância na conduta clínica de 13 amostras (20%).
Conclusão: SvO2 e SvcO2 apresentaram apenas correlação
moderada e sem boa concordância , independente da presença de hipoperfusão. Neste estudo a diferença entre as saturações levou a condutas clínicas discordantes em 20% dos casos.

Infecção no paciente grave

AO-014
O efeito do balanço hídrico cumulativo nos alvos
farmacocinéticos da vancomicina em pacientes
queimados
Raphael Augusto Gomes de Oliveira, Leandro Utino Taniguchi,
Edvaldo Vieira de Campos, João Manoel da Silva Júnior, Silvia Regina
Cavani, Jorge Santos, Marcelo Park

Disciplina de Emergências Clinicas, Hospital das Clínicas, Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil; Divisão
de Cirurgia Plástica e Queimaduras, Hospital das Clínicas, Faculdade
de Medicina, Universidade de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil;
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo - São
Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar a influência do balanço hídrico cumulativo (BHc) na farmacocinética da vancomicina em pacientes
queimados. Acredita-se que a intensa reanimação hemodinâmica inicial nos grandes queimados possa aumentar o
volume de distribuição da droga com diminuição de sua
eficácia (AUC 24 horas), e que os níveis séricos de creatinina (sCr), subestimados frente ao BHc, possam retardar o
reconhecimento da injúria renal aguda e a manutenção da
administração de doses elevadas do antimicrobiano.
Métodos: Análise retrospectiva de dados referentes ao
metabolismo da vancomicina (31 amostras), avaliado por
cromatografia líquida de alta eficiência, em 20 pacientes
queimados. Os níveis de sCr foram corrigidos por um
fator baseado no BHc para cálculo da creatinina sérica
corrigida (sCr corrigida). A correlação entre as variáveis
independentes (SAPS III, sCr corrigida e BHc) que poderiam influenciar a eficácia (AUC 24 horas - variável dependente) foi avaliada por regressão linear múltipla.
Resultados: Houve diferença estatisticamente significante
(p<0,005) entre as médias dos valores de sCr (0,76±0,29)
e sCr corrigida (1,52±0,62). No modelo de regressão linear múltipla, o coeficiente de regressão do BHc (litros)
foi -7,874 (p=0,006), da sCr (mg/dL) corrigida 72,935
(p=0,271) e do SAPS III de -4,261 (p=0,385).
Conclusão: Apenas aumentos do BHc foram associados
à redução da AUC 24 horas, provavelmente devido a aumento do volume de distribuição da droga. Paradoxalmente, não foi observada influência da sCr corrigida e do
SAPS III na AUC 24 horas da vancomicina.

AO-015
Efetividade do tratamento odontológico na prevenção
de infecções respiratórias nosocomiais em terapia
intensiva
Wanessa Teixeira Bellissimo Rodrigues, Fernando Bellissimo-Rodrigues,
Mayra Gonçalves Menegueti, Gilberto Gambero Gaspar, Edson Antonio
Nicolini, Maria Auxiliadora Martins, Anibal Basile Filho, Roberto
Martinez

Departamento de Cirurgia e Anatomia, Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto (SP),
Brasil; Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto (SP), Brasil;
Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto (SP), Brasil; Divisão
de Terapia Intensiva, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto (SP), Brasil;
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo Ribeirão Preto (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar a efetividade do tratamento odontológico
na prevenção de infecções respiratórias nosocomiais em
unidade de terapia intensiva (UTI).
Métodos: Estudo experimental, randomizado e cego. Todos os pacientes adultos admitidos em uma UTI de hospiRev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31
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tal público universitário foram considerados elegíveis para
o estudo quando tinham perspectiva de internação por
pelo menos 48 horas. Os critérios de exclusão foram gestação e discrasia sanguínea. O grupo experimental recebeu
tratamento odontológico pelo menos três vezes por semana
durante a internação na UTI, além da higiene oral de rotina
feita pela equipe de enfermagem. O grupo controle foi submetido apenas à higiene oral de rotina. As infecções do trato
respiratório foram diagnosticadas por enfermeira que não
conhecia a alocação do paciente e empregando os critérios
do Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Os
dados foram analisados pelo teste Qui-quadrado corrigido
por Yates, e Wilcoxon.
Resultados: Foram incluídos 203 pacientes no estudo, 101
deles no grupo experimental e 102 no grupo controle, mas
26 faleceram ou receberam alta nas primeiras 48h da internação e foram excluídos da análise. Ambos os grupos apresentaram características basais semelhantes. A incidência de
infecções respiratórias nosocomiais foi de 21,6% (19/88) no
grupo controle versus 11,2% (10/89) no grupo experimental
(p=0,06). Nenhum evento adverso grave relacionado ao
atendimento odontológico foi detectado.
Conclusão: Os dados sugerem uma tendência à efetividade do tratamento odontológico na prevenção de infecções
do trato respiratório em terapia intensiva, mas estudos mais
amplos são necessários para confirmar estes achados.

AO-016
HIV em terapia intensiva: pacientes soropositivos
têm mesmo pior prognóstico?
Aureo do Carmo Filho, Ana Carolina Andorinho de Freitas Ferreira, Carolina
Barbato Pereira de Assunção, Felipe de Oliveira Pinto, Hanna Vasconcelos
Sena de Carvalho, Lívia Gomes Muratori, Luiz Felipe Azeredo Bastos Leão
Vieira, Isabella Maria Albuquerque Salgado

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico e a morbi-mortalidade de pacientes portadores do HIV internados em
nossa unidade de terapia intensiva (UTI) e comparar estes
dados com os de uma população do mesmo local e mesma
época, soronegativa.
Métodos: Estudo prospectivo, quantitativo, analítico, com
pacientes consecutivamente internados em nossa UTI de
maio/2010 a maio/2013. Utilizou-se o Teste Exato de Fisher na comparação de variáveis categóricas e o Teste de
Mann-Whitney para comparação de variáveis numéricas entre os grupos (G.I=HIV+ e G.II=HIV-).
Resultados: Analisamos 638 pacientes, sendo 67 HIV+. No
G.I a idade foi de 42,3±14,8 anos e no G.II de 62,3±16,1anos
(p=0,0001). Em relação às comorbidades, HAS (9,0x46,8%
p=0,00001), DM (0x16,1% p=0,00001), DPOC (0x9,6%)
e etilismo (1,5x7,4% p=0,046) apresentaram diferença significativa entre os grupos. Observou-se no G.I maior ocorrência de sepse (22,4x13,7% p=0,047), insuficiência respiratória aguda (29,9x14,0% p=0,001) e óbito (64,1x32,5%
p=0,0001). Não houve diferença no tempo de internação
no CTI. O G.I apresentou maiores escores no APACHE II
(22,3±11,2x17,7±10 pontos).
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31

Conclusão: Pacientes soropositivos para o HIV, embora
com menos comorbidades e com idade mais baixa, apresentaram maiores índices de APACHE II, maior incidência de
sepse e insuficiência respiratória aguda e maior mortalidade.

Choque e Monitorização Hemodinâmica

AO-017
Associação entre níveis séricos de citocinas à admissão
na UTI e componentes do equilíbrio ácido-básico
Fernando Godinho Zampieri, John A Kellum, Marcelo Park,
Otavio Tavares Ranzani, Hermes V Barbeiro, Heraldo P de Souza, Luiz
Monteiro da Cruz, Fabiano Pinheiro da Silva

Disciplina de Emergências Clínicas, Hospital das Clínicas, Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil; University of
Pittsburgh - Pennsylvania, USA

Objetivo: Descrever a associação entre componentes do equilíbrio ácido-básico (utilizando abordagem físico-química) e níveis
de citocinas. Secundariamente, descrever a associação entre níveis
sérios de citocinas e desenvolvimento de lesão renal aguda (LRA)
ou choque nas primeiras 48 horas de internamento na UTI.
Métodos: Estudo prospectivo incluindo 87 pacientes. Níveis
séricos de citocinas foram aferidos utilizando Miliplex®. Um
modelo linear generalizável foi criado para avaliar a associação entre nível sérico de cada citocina aferida e componentes
do equilíbrio ácido-básico. Adicionalmente, duas regressões
logísticas foram realizadas; uma para avaliar a associação entre nível de citocinas e LRA e outra para choque. Citocinas
associadas com o desfecho avaliado na análise univariada foram incluídas em uma regressão logística do tipo backward.
Resultados: Há uma associação positiva entre o strong ion
gap (SIG) e níveis de IL6, IL8, IL10 e TNFa. Os níveis de
albumina se associaram de forma inversa com as dosagens
de IL6, IL7, IL8, IL10, TNFa e IFNa. Com relação aos objetivo secundários, o nível sérico de MCP1 associou-se com
LRA (p=0,039). Níveis de IL8 se associaram com choque
(p=0,002). Nenhuma outra associação entre os desfechos e
as citocinas aferidas foi encontrada.
Conclusão: Valores de SIG correlacionaram-se diretamente
com ativação imune. A albumina se associou inversamente com
as dosagens de citocinas importantes na modulação inflamatória. Existe uma associação positiva entre níveis séricos de MCP1
e LRA, enquanto que níveis de IL8 se associaram a choque.

AO-018
Correlação entre o gás carbônico expirado
(ETCO2) e a pressão arterial durante a ressuscitação
cardiopulmonar experimental
Manoel Ângelo Gomes Palácio, Edison Ferreira de Paiva, Luciano Cesar
Pontes de Azevedo, Ari Timerman

Hospital Sírio-Libanês - São Paulo (SP), Brasil; Instituto Dante Pazzanese
de Cardiologia - São Paulo (SP), Brasil
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Objetivo: Analisar parâmetros fisiológicos monitorados durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) executada de
acordo com o padrão atual.
Métodos: Gravou-se a pressão da aorta e do átrio direito
junto com o ETCO2 de 32 suínos em parada cardíaca por
fibrilação ventricular induzida eletricamente, e RCP manual
a 100 compressões torácicas e 10 ventilações por minuto
com bolsa em cânula orotraqueal, sob anestesia geral. Na
experiência gravada, a cada 2 minutos, mensuraram-se os
parâmetros simultaneamente. Correlacionaram-se (Pearson)
os parâmetros mensurados desde imediatamente antes da
parada cardíaca até 30 minutos depois, durante a RCP.
Resultados: Em 293 mensurações simultâneas houve correlação (p<0,001) de r=0,84 entre o ETCO2 e a pressão da
aorta. A pressão do átrio direito permaneceu em 20mmHg
durante todo o tempo. A correlação se manteve em cerca de
80% independentemente de se ter usado adrenalina (n=12
porcos), ou vasopressina (n=12), ou placebo (n=8) como tratamento cego e randomizado.
Conclusão: Houve correlação entre o ETCO2 e a pressão
arterial durante a ressuscitação cardiopulmonar experimental, o que pode ser explicado pela relação direta que existe
entre pressão e perfusão, na qual o nível maior ou menor de
ETCO2 refletiria uma maior ou menor perfusão sistêmica.

AO-019
Avaliação da saturação venosa de oxigênio femoral
como substituto da saturação venosa central de
oxigênio em pacientes graves
Yara Nishiyama Marti, Milena Bezerra Leão, Rodrigo Palácio de
Azevedo, Antonio Tonete Bafi, Flávia Ribeiro Machado

Disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva, UNIFESP - São
Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar se existe concordância e correlação entre a
saturação venosa central (ScvO2) e a saturação venosa obtida de sítio femoral (SvfO2) em pacientes críticos.
Métodos: Estudo prospectivo, observacional, realizado em
pacientes graves maiores de 18 anos que apresentavam, simultaneamente, cateter venoso central e acesso venoso profundo na veia femoral. Coletamos amostras simultâneas de
ambos os sítios, determinando o coeficiente de correlação
e a concordância, usando-se Bland-Altman, com resultados
expressos pelo viés (limites de concordância de 95%). Avaliamos também a concordância de conduta clínica.
Resultados: Obtivemos 107 amostras de 26 pacientes (idade: 60,5 (54,5-69,0) anos, SOFA: 11,0 (9,0-14,2), 42,3%
com choque séptico). Os valores de SvfO2 foram, em
geral, mais baixos que os da SvcO2. Encontramos correlação significativa entre SvcO2 e SvfO2 (r=0,67, p<0,001).
Contudo, na análise de concordância, o viés e os limites de
concordância foram muito amplos (8,24 (-12,23 a 28,70).
Os resultados não foram diferentes quando analisamos pacientes com ou sem sinais de hipoperfusão: SvcO2 <70%:
10,5 (-13,42 a 34,42); SvcO2=70%: 6,71 (-10,63 a 24,05);
lactato >18mg/dL: 12,48 (-7,21 e 32,17); lactato=18mg/dL:
3,93 (-14,3 e 22,15). Em 22,4% dos casos, o uso da SvfO2
levou a condutas diferentes da SvcO2.

Conclusão: Os valores de SvcO2 e SvfO2 são discordantes,
sugerindo que a SvfO2 não deve ser utilizada em substituição da SvcO2 na ausência de um cateter venoso central.

AO-020
Avaliar os efeitos hemodinâmicos da expansão volêmica
com cristaloides em pacientes com choque distributivo
Thieme de Souza Oliveira Nunes, Renata Teixeira Ladeira, Antonio
Tonete Bafi, Flávio Geraldo Rezende de Freitas, Luciano Cesar Pontes de
Azevedo, Flávia Ribeiro Machado

Disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva, UNIFESP - São
Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar os efeitos hemodinâmicos da expansão volêmica com cristaloides em pacientes com choque distributivo.
Métodos: Foram incluídos pacientes sedados, apresentando
choque distributivo ha mais de 6h, monitorizados com cateter
de artéria pulmonar e com indicação de expansão volêmica
(500ml de cristaloide em 30min). As variáveis hemodinâmicas foram medidas no período basal (1); logo após prova de
volume, em 30min (2); 60min (3); 90min (4). Elas foram
comparadas por meio de analise de variância para medidas
repetidas. Analisou-se separadamente pacientes com aumento
no índice cardíaco (IC) >15% (respondedores).
Resultados: Foram incluídos 20 pacientes. A expansão volêmica elevou significativamente o IC (l/min/m2): 3,03±0,64
para 3,58±0,66, p<0,001. A partir desse período, houve
queda progressiva: 3,23±0,65 (p<0,001, período 3 versus 2)
e 3,12±0,64 (p<0,001, período 4 versus 2). Comportamento semelhante foi observado nos 13 pacientes respondedores:
2,84±0,61 para 3,57±0,65, p<0,001 com expansão volêmica,
seguido de queda: 3,19±0,69 (p<0,001, período 3 versus 2) e
3,06±0,70 (p<0,001, período 4 versus 2). No grupo de não respondedores, não houve alteração do IC (p=0,306). A pressão
arterial e as pressões de enchimento cardíaco também caíram
significativamente após expansão volêmica, com achados semelhantes tanto em respondedores como não respondedores.
Conclusão: Os resultados sugerem que soluções cristaloides tem
efeito hemodinâmico de curta duração. Ao contrario de estudos
anteriores onde esse efeito expansor fugaz foi avaliado por meio
da variação do volume plasmático ou de marcadores de pre-carga,
nosso estudo analisou o IC, variável alvo da expansão volêmica.

AO-021
Pressão intra-abdominal e lesão renal aguda em
pacientes submetidos a cirurgias abdominais
Ana Carolina dos Santos Demarchi, Cibele Tais Puato de Almeida,
Meire Cristina Novelli e Castro, Ana Lúcia Gut, Ana Lucia dos A.
Ferreira, Danielle Vital, Luis Cuadrado Martin, Juliana Oliveira

Faculdade de Medicina de Botucatu - Botucatu (SP), Brasil

Objetivo: Determinar se a pressão intra-abdominal (PIA) é
poderia prever lesão renal aguda (LRA) no pós-operatório de
cirurgias abdominais e com qual valor.
Métodos: Estudo prospectivo, observacional. Pacientes
submetidos à cirurgia abdominal foram incluídos no estudo. Avaliação da PIA foi realizada pelo método intravesical,
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31
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quatro vezes por dia desde a admissão na UTI. Função renal foi avaliada durante a permanência do paciente na UTI
até a alta hospitalar, a morte ou a ocorrência de LRA. LRA
foi definida por meio do critério de volume urinário sugerido pelo Acute Injury Network (AKIN). Foi utilizada curva
ROC para determinar o melhor ponto de corte, bem como
área sob a curva. Significância de 5%.
Resultados: Foram avaliados 60 pacientes. Destes, 16 pacientes (27%) desenvolveram Hipertensão intra-abdominal
(PIA=12mmHg), 45 pacientes (75%) desenvolveram PIA
anormal (>7mmHg) e 26 (43%) desenvolveram LRA. O
primeiro valor de PIA, no momento da admissão na UTI foi
capaz de prever a ocorrência de LRA com o melhor ponto
de corte=7,68 milímetros Hg, sensibilidade de 87% e especificidade de 46% e área sob a curva ROC foi de 0,669
(p=0,029). A avaliação seriada deste parâmetro não adiciona
valor prognóstico para avaliação inicial.
Conclusão: PIA elevada e HIA são frequentes em pacientes
submetidos a cirurgias abdominais durante a internação na
UTI. PIA é capaz de prever a ocorrência de LRA. Avaliações
seriadas do PIA não são superiores á avaliação inicial.

Gestão, Qualidade e Segurança

AO-022
Análise farmacoeconômica frente à utilização de
infusão prolongada de piperacilina tazobactam em
unidade de terapia intensiva
Daniela Vieira Baldini Batista, Giovana Casarini, Rosilene Giusti, Wilson
Rodrigues Lima Junior, Lina Sanae Abechain, Firmino Haag Ferreira
Junior

Hospital Cruz Azul de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar sob critérios farmacoeconômicos a viabilidade da infusão prolongada de Piperacilina Tazobactam, considerando custos diretos e indiretos envolvidos no tratamento.
Métodos: Estudo baseado na metodologia comparativa de
pesquisa descritiva, baseada em análise documental. Os dados
obtidos compreenderam o período pré-implantação de protocolo de julho a dezembro de 2012 e pós implantação de protocolo de janeiro a junho de 2013. A amostra estudada refere-se a 185 casos acompanhados pelo farmacêutico clínico, sendo 84 pré-implantação e 101 pós-implantação do protocolo.
Resultados: Os resultados foram obtidos sob uma vertente
comparativa analisando o custo do tratamento considerando
número de dias e quantidade de medicamentos reduzidos,
sem prejuízo na efetividade dos tratamentos instituídos. Foi
observada uma média de diminuição de 3,8 dias de tratamento pós-implantação do protocolo, resultando numa média econômica proporcional de R$ 197.248,13.
Conclusão: Nesta perspectiva farmacoeconômica e interdisciplinar pontua-se com resultados expressivos o rigor da
implementação e aceitabilidade dos protocolos instituídos,
e a afirmação de que este processo corresponde ao impacto quantitativo de redução do valor financeiro aplicado
em tratamentos com antimicrobianos da classe analisada.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31

Conclui-se que é farmacoeconomicamente viável a infusão
prolongada de Piperacilina Tazobactam mediante os resultados obtidos e da não necessidade de investimento financeiro
para aplicação do protocolo, uma vez que seu monitoramento foi incorporado às atividades do farmacêutico clínico.

AO-023
Atuação do time de resposta rápida na redução de
custos hospitalares
Viviane Cordeiro Veiga, Salomon Soriano Ordinola Rojas, Luís Enrique
Campodónico Amaya, Júlio César de Carvalho, Claudio Henrique Swerts
Esteves, Paula Pires, Augusto César Santomauro, Dalton Galo

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar a atuação do Time de Resposta Rápida
(TRR) na redução dos custos hospitalares.
Métodos: No período de maio de 2010 a dezembro de 2012,
foram avaliados os atendimentos realizados pelo TRR em
hospital de grande porte. Os atendimentos foram divididos
em dois períodos: “antes”, de maio de 2010 a julho de 2011
e “depois”, compreendido entre agosto de 2011 e dezembro
de 2012. Entre os dois períodos, foram alterados os critérios
de acionamento do grupo, buscando-se a detecção da deterioração clínica de forma mais precoce. O indicador avaliado
para redução do custo foi a taxa de transferência para UTI
dos pacientes atendidos pelo TRR.
Resultados: No período, foram atendidos 8009 pacientes, sendo 1830 no “antes” e 6179 no “depois”, com idade média de
66,37 e 65,99, respectivamente. No período “antes”, 33,3%
dos pacientes foram transferidos para UTI, reduzindo-se para
20,85% no período depois. Considerando-se o total de pacientes atendidos no segundo período e a redução da taxa de
transferências para UTI entre os dois períodos (12,45%), 769
pacientes potencialmente deixaram de ser transferidos para
UTI. Foi calculado o “ticket” médio de internação em UTI
na Instituição, com média de internação de cinco dias, no
total de R$ 2.600,00. Portanto, a redução de custo estimada
no período de 17 meses foi de R$ 1.999.400,00.
Conclusão: A implantação do time de resposta rápida
pode resultar em redução de custos hospitalares atrelados à
melhoria da qualidade assistencial.

AO-024
Aumento da carga de trabalho da enfermagem em
pacientes com sepse grave e choque séptico
Cintia Magalhães Carvalho Grion, Juliana Aparecida Morini Altafin,
Tiemi Matsuo, Patrícia Santos Moya, Sarah Kalley Cézar Jerônimo
de Campos, Ana Vitória Cassis dos Santos Gasparine, João Paulo
Maximiano Favoreto, Patricia Rossi Pêras

Hospital Universitário, Universidade Estadual de Londrina - Londrina
(PR), Brasil

Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar a carga de trabalho da enfermagem utilizando o Nursing Activities Score
(NAS) e comparar os resultados entre os pacientes com e
sem o diagnóstico de sepse.
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Métodos: Estudo de coorte prospectivo que incluiu os
pacientes adultos admitidos em unidade de terapia intensiva
de hospital universitário no período de março a dezembro de
2008. Foram coletados dados demográficos, de diagnóstico
de admissão e sepse, variáveis para o cálculo do escore NAS.
Os dados foram coletados diariamente até a alta da UTI.
Resultados: Durante o período de estudo foram avaliados 437
pacientes, sendo que o diagnóstico de sepse estava presente em
318 deles. Foi observado um escore NAS médio de 74,5% no
período de estudo, refletindo alta carga de trabalho para uma
UTI geral. Os pacientes com sepse apresentaram carga de trabalho significativamente maior comparados aos pacientes sem
o diagnóstico de sepse nos primeiros sete dias de tratamento
(p<0,05). Os pacientes com diagnóstico de choque séptico tiveram a maior carga de trabalho (75,6%, p<0,001) comparados
aos pacientes sem sepse (NAS=72,6%) ou com diagnóstico de
sepse (NAS=70,2%) ou sepse grave NAS=72,7%).
Conclusão: O diagnóstico de sepse está associado a aumento da carga de trabalho da enfermagem durante a primeira
semana de tratamento, sendo que os pacientes com choque
séptico demandam a maior carga de trabalho.

AO-025
Escala de Braden é preditora de úlcera de pressão?
Glauco Adrieno Westphal, Patricia Vilbert, Geonice Sperotto,
Georigiana da Silveira, Álvaro Koening

Complexo Hospitalar Unimed Joinville - Joinville (SC), Brasil

Objetivo: Identificar fatores preditores de úlcera por pressão
(UPP) em pacientes graves.
Métodos: Estudo observacional e retrospectivo que avaliou 427
pacientes internados na UTI no ano de 2012. As variáveis analisadas para inclusão no modelo de predição de UPP foram: sexo,
idade=70 anos, tempo permanência na UTI=7 dias, insuficiência respiratória grave (IRpA), APACHE II=20, dose de
noradrenalina=0,2g/kg/min e escala de Braden=12 à admissão
na UTI. Foram realizadas análises logísticas uni e multivariada
entre a ocorrência de UPP e as variáveis preditoras (aceitando-se
p<0,2), e determinadas as áreas sob a curva ROC.
Resultados: 24 pacientes (5,6%) desenvolveram UPP durante a permanência na UTI. Todas as variáveis avaliadas mostraram associação com UPP (p<0,05). A análise multivariada
demonstrou que APACHE II=20, Braden=12 e o sexo masculino, quando ajustadas pelo restante das variáveis, tiveram
associação não significativa com UPP e foram excluídas do
modelo de predição. No modelo final, as variáveis IRpA (OR
9,6±10,4; p<0,04), uso de noradrenalina=0,2g/kg/min (OR
5,9±4,7; p<0,03), idade=70 anos (OR 2,8±1,3; p<0,04) e
permanência=7 dias (OR 7,4±4,4; p<0,001) foram os Ns
preditores de UPP. A área sob a curva ROC=0,93 demonstra
que o modelo discrimina adequadamente o risco em relação
ao evento.
Conclusão: IRpA, infusão de noradrenalina, idade e
o tempo de permanência, demonstraram ser melhores
preditores de UPP que a Escala de Braden.

AO-026
Farmácia clínica para segurança de pacientes
internadas em UTI especializada em saúde da mulher
Larissa Saito da Costa, Aline Teotonio Rodrigues, Amanda Canato
Ferracini, Antonio Francisco de Oliveira Neto, Nice Maria Oliveira da
Silva, Roberta Paro de Carvalho, Patricia Moriel, Priscila Gava Mazzola

Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti, CAISM/UNICAMP Campinas (SP), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva, Hospital da Mulher
Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti, CAISM/UNICAMP - Campinas (SP), Brasil;
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP - Campinas (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar o impacto da incorporação da Farmácia Clínica na segurança das pacientes internadas em uma UTI especializada em saúde da mulher, por meio da quantificação e
análise da significância clínica das intervenções farmacêuticas
realizadas e dos erros encontrados nas prescrições desta unidade.
Métodos: Durante o ano de 2012, na UTI do CAISM/UNICAMP, o farmacêutico realizou intervenções nas discussões
das visitas beira-leito, quantificando-as e dividindo-as em
aceitas ou não pela equipe médica. Erros de prescrição prevenidos também foram quantificados, a significância clínica
dos erros e das intervenções foi avaliada usando uma versão
adaptada de Overhage. Os medicamentos mais relacionados
aos erros foram classificados pela ATC.
Resultados: Foram monitoradas 224 pacientes no estudo, com
idade média de 44,4±18,1 anos de idade* (*média±desvio padrão). No total, foram avaliadas 1259 prescrições, sendo identificados 104 erros de prescrição (90 foram prevenidos), os mais
comuns foram dosagem superior à correta (n=17). Foram realizadas 130 intervenções (116 aceitas, 4 parcialmente aceitas e 10
não aceitas), sendo as mais comuns de dosagem (n=30). A classe
dos medicamentos mais envolvidos nos erros foi para o trato
digestivo e metabolismo (n=43). A maioria dos erros prevenidos foram significantes (n=73) e sérios (n=18), a maioria das
intervenções foram significantes (n=66) e pouco significantes
(n=18). Houve associação estatística entre a classe dos medicamentos prescritos e a significância clínica dos erros (p=0,0359).
Conclusão: A implementação da Farmácia Clínica contribuiu para a segurança da paciente por meio da prevenção de
erros de prescrição.

AO-027
Preditores de readmissão em pacientes internados
em uma unidade de terapia intensiva
Adriell Ramalho Santana, Mariana Pinheiro Barbosa de Araújo, Pedro
Henrique Gomes Rocha, Mateus Gonçalves Gomes, José Aires de Araújo
Neto, Edmilson Bastos de Moura, Fábio Ferreira Amorim, Marcelo de
Oliveira Maia

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal - LIGAMISOBRAMI - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Santa Luzia - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Avaliar variáveis preditoras de necessidade de
readmissão na UTI durante a mesma internação hospitalar
em pacientes críticos.
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Métodos: Estudo de caso controle realizado na UTI do Hospital Santa Luzia, Brasília, DF, durante 6 meses. Os pacientes
foram divididos de acordo com a necessidade posterior de
readmissão na UTI e avaliados os preditores de readmissão
presentes na primeira internação.
Resultados: 555 pacientes foram incluídos. 14,8% (N=82)
foram readmitidos na UTI durante a mesma internação hospitalar. Destes, 4 foram readmitidos até 48h após a alta. Idade
média foi 61±19 anos, tempo de internação na UTI: 6±10 dias,
SAPS3 46±15, 34,8% cirúrgicos. Mortalidade em 4 dias:
4,1% (N=23), em 28 dias: 6,3% (N=35) e hospitalar: 12,6%
(N=70). Estiveram significativamente associados a readmissão
na UTI: idade (p=0,004), cirrose hepática (p=0,004), asma
brônquica (p=0,026), diabetes mellitus (p=0,004), sequela
AVEI (p=0,001), PaO2/FiO2=300 (p=0,006) e hipercapnia
(p=0,000). Choque, insuficiência cardíaca, injúria renal aguda, uso de ventilação mecânica ou vasopressores não estiveram associados a necessidade de readmissão. Após realização
de regressão logística, hipercapnia (p=0,00) e cirrose hepática (p=0,01), asma brônquica (p=0,02), diabetes mellitus
(p=0,01) e AVE isquêmico (p=0,00) estiveram independentemente associados a mortalidade intrahospitalar.
Conclusão: Hipercapnia, cirrose hepática, asma, diabetes
mellitus e sequela AVEI estiveram independentemente
associados a posterior necessidade de readmissão na UTI
durante a mesma internação hospitalar.

AO-028
Segurança e aplicabilidade de um protocolo de
mobilização precoce em uma unidade avançada de
emergências clínicas
Luciana Vieira Tavernard de Oliveira Urache, Rodrigo de Freitas
Garbero, Joana Darc Teles Castro, Ludmilla Figueiredo de Limac,
Erica Hanzen Pereira, Mateus da Silva Borges, Alexandre Curvelo
Caldas

Centro Neurocardiovascular, Hospital de Base do Distrito Federal Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Determinar a segurança e aplicabilidade de um
protocolo de mobilização precoce em uma unidade avançada de emergências clínicas.
Métodos: Estudo de coorte prospectivo, realizado no período de dezembro de 2012 a junho de 2013, após elaboração
e implementação de um protocolo de mobilização precoce.
Os indivíduos admitidos foram avaliados e monitorizados
duas vezes ao dia pela equipe médica e de fisioterapia e incluídos no protocolo, exceto se apresentassem instabilidade hemodinâmica ou outra contra-indicação clínica. Os eventos
adversos relacionados à intervenção foram acompanhados e
registrados em ficha.
Resultados: Realizados um total de 1248 intervenções de
mobilização precoce em 517 indivíduos. Os eventos incluíram 1066 (65%) intervenções de cinesioterapia, 119
(23%) sedestações à beira do leito com as pernas pendentes
e 63 (12%) ortostatismos. Dos indivíduos admitidos, 230
(44,4%) estavam em ventilação mecânica e 287 (55,6%) em
ventilação espontânea. Ocorreram 5 (0,4%) eventos adverRev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31

sos de baixo impacto relacionados à intervenção, incluindo
queda da saturação periférica de oxigênio maior que 5%
da inicial (3 eventos) ou alteração da pressão arterial
(2 eventos). Não ocorreu nenhum evento de médio ou alto
impacto, como perda acidental de cateter venoso central,
sonda nasogástrica ou sonda vesical; extubação ou decanulação não planejada; tombo ou queda.
Conclusão: o protocolo de mobilização precoce instituído é seguro e aplicável à rotina de indivíduos internados
em uma unidade avançada de emergências clínicas, e pode
contribuir para minimizar a disfunção muscular associada
ao paciente crítico.

AO-029
Tempo estímulo-resposta da equipe de saúde aos
alarmes dos monitores multiparamétricos em terapia
intensiva
Adriana Carla Bridi, Roberto Carlos Lyra da Silva

Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro - UNIRIO - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Medir o tempo estímulo-resposta da equipe de
saúde aos alarmes de monitorização, discutir as implicações dos achados para segurança do paciente grave.
Métodos: Pesquisa quantitativa, observacional descritiva,
desenvolvida em 5 leitos da unidade coronariana de um
hospital de cardiologia no Rio de Janeiro. Realizamos a
medição do tempo estímulo-resposta da equipe aos alarmes de monitorização por observação de campo não participativa para produção dos dados.
Resultados: Acompanhamos 88 pacientes (serviço diurno/SD 49, serviço noturno/SN 39). Nas 40h de observação (20h SD, 20h SN), registramos 227 alarmes de
monitorização (frequência cardíaca, arritmia, pressão arterial não invasiva e invasiva, respiração, pulso, saturação
de oxigênio), no SD 106, SN 121, média 5,7 alarmes/
hora. Observamos 145 alarmes sem resposta da equipe
(tempo-resposta excedeu 10 minutos), SD 68 (64,15%),
SN 77 (63,64%). Demonstramos assim risco a ocorrência
de incidentes com os pacientes, pois mais de 60% dos
alarmes não obtiveram resposta adequada da equipe nos
serviços. Identificamos 82 alarmes com resposta, SD 38
(35,85%), SN 44 (36,37%). A mediana do tempo-resposta dos alarmes atendidos pela equipe foi 04:54 minutos
no SD, 04:55 SN. Encontramos alarmes desabilitados,
com baixo volume. A fadiga de alarmes ocorre quando
um grande número de alarmes encobre os clinicamente
significativos, possibilitando que alarmes relevantes sejam
desabilitados, silenciados ou ignorados pela equipe.
Conclusão: Redução do tempo estímulo-resposta e dos
alarmes não atendidos pela equipe, adoção de medidas
criteriosas na configuração de variáveis e parametrização
dos alarmes de monitorização, são recomendações a partir
dos nossos achados, considerando as implicações da fadiga de alarmes para segurança do paciente grave.
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AO-030
Perfil de pacientes com delirium na unidade
de terapia intensiva do Hospital de Clinicas da
UNICAMP
Ana Paula D. C. Gasparotto, Luiz Cláudio Martins, Claudinéia Muterle
Logato Marmirolli, Juliana Tavares Neves, Carolina Kosour, Cristina
Bueno Terzi Coelho, Gabriel Franco de Souza, Antonio Luis Eiras Falcão

Unidade de Terapia Intensiva, Hospital das Clínicas, UNICAMP Campinas (SP), Brasil; Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
- Campinas (SP), Brasil

Objetivo: Analisar o perfil de pacientes com delirium internados na UTI do Hospital de Clínicas da Universidade
Estadual de Campinas (UTI/HC/UNICAMP).
Métodos: Estudo baseado em banco de dados de registro
contínuo de pacientes internados na UTI-HC/UNICAMP
no período de Janeiro de 2011 a Abril de 2012. O diagnóstico de delirium foi feito através da aplicação do CAM-ICU.
Resultados: Foram observados 1245 pacientes internados na
UTI neste período. A incidência de delirium nestes pacientes
foi de 7,78%. Com relação ao grupo de pacientes que desenvolveu delirium (GD), a média de idade foi 59,5±13,62 anos e
72,16% foram do sexo masculino. O APACHE II do GD foi
14,18±4,11 e do grupo que não desenvolveu delirium (GND)
foi 13,18±5,48 (p=0,03). A média do SOFA no dia da internação do GD foi 5,22±3,07 e no GND foi 4,82±3,10 (p=0,22).
O tempo de ventilação mecânica foi de 8,4±13,04 dias no
GD e de 5,14±8,47 dias no GND (p=0,003). O tempo de
internação foi maior no GD (15,5±18,7 dias) comparando-se
ao GND (7,17±28,7 dias) (p<0,0001). A mortalidade foi de
13,4% no GD, comparando-se a 13,3% no GND (p=ns).
Conclusão: A presença de delirium está associada com maior
tempo de ventilação mecânica e maior tempo de internação. A análise do perfil destes pacientes possibilitou ações,
através de equipe multidisciplinar, em relação à prevenção e
tratamento do delirium.

AO-031
Resultados da implementação do protocolo de
mobilização precoce em uma unidade de terapia
intensiva pós-operatória
Ana Paula Gomes dos Santos, Natalia Ivy Grando Vieira de Morais,
Bianca Abecassis Niederauer, Rafael Romero Seguro, Bruno Vilaça
Ribeiro, Maria Teresa Coelho Saint-Martin, Pedro Emmanuel Alvarenga
Americano do Brasil, William Nascimento Viana

Serviço de Fisioterapia, Unidade de Terapia Intensiva, Hospital Copa D’Or
- Rio de Janeiro (RJ), Brasil; Hospital Copa D’Or - Rio de Janeiro (RJ),
Brasil; Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar o efeito de um protocolo de mobilização
precoce (PMP) sobre os tempos de internação em terapia
intensiva e hospitalar, baseado na premissa de que sua implementação possa gerar benefícios sobre estes desfechos.
Métodos: Estudo retrospectivo baseado na análise dos bancos
de dados Epimed® e do serviço de Fisioterapia de pacientes

internados entre março/2012 e março/2013 na unidade de
terapia intensiva pós-operatória (UTIPO) de hospital privado
no RJ. Foram realizadas comparações entre dois grupos, divididos antes e após setembro de 2012 - época da implantação
do PMP. A comparação das categorias de não mobilização
(antes PMP) e mobilização precoce (depois PMP) foi realizada a partir de testes de hipóteses apropriados e, nos gráficos,
utilizou-se a técnica de Local Polynomial Regression Fitting.
Resultados: 602 pacientes no grupo antes do PMP e 660
no grupo após PMP. Os grupos eram semelhantes em relação ao desfecho de internação (alta ou óbito) e à gravidade - uso de aminas, ventilação mecânica e no escore SAPS
3. Não houve diferença no tempo de internação em terapia
intensiva (1 dia versus 1 dia; p=0,83). Contudo, o tempo
de internação hospitalar foi menor no grupo do PMP (6 dias
versus 5 dias; p=0,0085).
Conclusão: A prática da mobilização precoce tem sido associada à redução da fraqueza muscular e da polineuropatia do
paciente crítico, a menos complicações ventilatórias, à melhoria da performance cardiovascular e menor tempo de internação. Nesse estudo, foi observada uma redução no tempo médio de internação hospitalar dos pacientes submetidos à MP.

AO-032
Avaliação da distância percorrida em pacientes após
alta da unidade de terapia intensiva
Nicolle Lamberti Costa, Beatriz Fernandes Toccolini, Sandy Nogueira
Teixeira, Alessandra Madalena Garcia, Suely Mariko Ogasawara,
Péricles Almeida Delfino Duarte, Claudia Rejane Lima de Macedo Costa,
Érica Fernanda Osaku

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel (PR), Brasil

Objetivo: Avaliar a distância percorrida em pacientes após
alta da unidade de terapia intensiva (UTI).
Métodos: Foram admitidos 294 pacientes no período de
março à novembro de 2012 na UTI do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). Após alta hospitalar,
os pacientes foram contatados e orientados a retornar ao
Ambulatório do HUOP para realizar o teste de caminhada
de 6 minutos (TC 6min). Para a análise estatística foram
calculadas média e desvio-padrão e as diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05.
Resultados: Dos 294 pacientes, foram contatados 90 pacientes, destes apenas 45 puderam ser incluídos no estudo
de follow-up, os demais foram excluídos por não realizarem o
teste devido restrições físicas, como cadeira de rodas, uso de
muletas, acamados; sendo assim, 45 pacientes realizaram TC
6min. Permaneceram cerca de 6,45±4,91 dias internados na
UTI, foram avaliados com tempo médio pós alta-UTI de
120,54±24,09 dias, idade média de 37,6±16,3 anos, 18 mulheres (40%) e 27 homens (60%). Foi realizado o TC 6min,
cuja distância percorrida foi, em média, 323,07±94,12
metros nos homens e 287,5±93,01 metros nas mulheres.
Conclusão: O teste de caminhada de 6 minutos mostrou que a maioria dos pacientes após a alta hospitalar
está em condições de realizar suas atividades de vida diária de forma independente. Pudemos observar que o teste
pode discriminar a capacidade funcional de exercício nos
pacientes após alta hospitalar.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31
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AO-033
Características clínicas e prognóstico de pacientes
com câncer com necessidade de suporte ventilatório:
resultados de um estudo prospectivo multicêntrico
Luciano Cesar Pontes de Azevedo, Pedro Caruso, Ulysses Vasconcellos
de Andrade e Silva, André Peretti Torelly, Eliezer Silva, Ederlon Alves de
Carvalho Rezende, Jorge Ibrain Figueira Salluh, Marcio Soares

Fundação Pio XII Hospital de Câncer de Barretos - Barretos (SP), Brasil;
Hospital A. C. Camargo - São Paulo (SP), Brasil; Hospital do Servidor
Público Estadual de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil; Hospital Israelita
Albert Einstein - São Paulo (SP), Brasil; Instituto de Ensino e Pesquisa,
Hospital Sírio-Libanês - São Paulo (SP), Brasil; Instituto D’Or de Pesquisa
e Ensino - Rio de Janeiro (RJ), Brasil; Santa Casa de Porto Alegre - Porto
Alegre (RS), Brasil

Objetivo: Avaliar características clínicas e prognóstico de pacientes oncológicos em suporte ventilatório em UTIs.
Métodos: Análise secundária de coorte prospectiva realizada
em 28 UTIs brasileiras. Incluiu-se pacientes oncológicos adultos em ventilação mecânica invasiva (VM) ou não-invasiva
(VNI)=24h durante as primeiras 48h de UTI. Regressão logística identificou fatores associados à mortalidade hospitalar.
Resultados: Foram incluídos 263 pacientes, sendo VM utilizada
em 178 (68%) e VNI inicialmente em 85(32%). Falha de VNI
ocorreu em 53% (n=45), principalmente naqueles com choque
séptico (p<0,001), SDRA (p=0,013) e frequência respiratória =
35 (p=0,017). A mortalidade hospitalar foi de 67% em todos
pacientes, 40% em VNI bem sucedida, 69% em falha VNI e
73% em VM (p<0,001). Na análise multivariada, pacientes clínicos [odds-ratio (OR)=4,64 (intervalo confiança 95%, 2,229,71)], câncer ativo recém-diagnosticado [3,59 (1,28-10,10)],
câncer em progressão [3,67 (1,25-10,81)], tumor como causa
de suporte ventilatório [4,04 (1,30-12,56)], performance status
2-4 [2,39 (1,24-4,59)], falha VNI [3,00 (1,09-8,18)], VM [3,53
(1,45-8,60)] e SOFA [1,15 (1,03-1,29)] foram associados à
mortalidade. A sobrevida naqueles com bom performance status
e sem câncer recorrente ou envolvimento de vias aéreas foi 53%.
Conclusão: Mais da metade dos pacientes oncológicos em
ventilação com bom performance status sobrevive. Baixa capacidade funcional, câncer em progressão e comprometimento respiratório tumoral associou-se a elevadas mortalidades.

AO-034
Lesões na córnea: incidência e fatores de risco em
unidade de terapia intensiva
Andreza Werli-Alvarenga, Flávia Falci Ercole, Fernando Antônio
Botoni, José Aloísio Dias Massote Mourão Oliveira, Tânia Couto
Machado Chianca

Escola de Enfermagem, UFMG - Belo Horizonte (MG), Brasil; Hospital
Risoleta Tolentino Neves - Belo Horizonte (MG), Brasil; Hospital São
Geraldo, UFMG - Belo Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: Estimar a incidência das lesões na córnea, identificar os fatores de risco e propor modelo de predição de risco
para o desenvolvimento de lesão na córnea, em pacientes
adultos internados em UTI de um Hospital de Ensino.
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Métodos: Trata-se de uma coorte prospectiva com 254 pacientes adultos criticamente enfermos internados em UTI.
Os dados foram analisados por estatística descritiva, univariada e de regressão logística múltipla. Após tais análises
foram construídos modelos de predição de risco para lesão
na córnea em pacientes críticos.
Resultados: Dos 254 pacientes, 59,4% tiveram lesão na córnea e o tempo médio para o seu aparecimento foi de 8,9
dias. As variáveis independentes que predispõem ao risco
para lesão na córnea, tipo puntacta, foram: tempo de internação maior que sete dias, outro dispositivo de assistência
ventilatória, presença de edema e piscar de olhos menor que
cinco vezes por minuto. Escala de coma de Glasgow menor que sete e exposição de globo ocular foram as variáveis
relacionadas à lesão na córnea do tipo úlcera de córnea. As
lesões foram do tipo puntacta (55,1%) e úlceras de córnea
(11,8%).
Conclusão: Considerando a elevada incidência de lesão
na córnea dos pacientes internados em UTI deve-se estar
atento à avaliação ocular. Destaca-se o número significativo
de pacientes (11,8%) com lesões do tipo úlcera de córnea.
Cuidados para prevenção são de considerável importância.

AO-035
Trabalho e síndrome da estafa profissional (síndrome
de burnout) em médicos intensivistas de Salvador,
Bahia, Brasil
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho, Dalton de Souza Barros, Márcia Oliveira
Stafa Tironi, Mônica de Andrade Nascimento, Edson Silva Marques Filho

Hospital Santa Izabel - Salvador (BA), Brasil; Universidade Estadual de
Feira de Santana - UEFS - Feira de Santana (BA), Brasil

Objetivo: Descrever a prevalência da síndrome de burnout
em médicos intensivistas de Salvador e avaliar a associação
entre aspectos demográficos e do trabalho e a síndrome de
burnout.
Métodos: Estudo de corte transversal investigou a associação entre aspectos psicossocias do trabalho e a síndrome de
Burnout em uma população de 297 médicos intensivistas
de Salvador, Bahia. Um formulário individual autoaplicável
avaliou aspectos psicossociais do trabalho, utilizando o modelo demanda-controle (Job Content Questionnaire - JCQ) e
a saúde mental dos médicos usando Inventário de Burnout
de Maslach (MBI).
Resultados: Constatou-se elevada sobrecarga de trabalho e
de trabalho em regime de plantão. A prevalência da síndrome de burnout foi de 7,4% e estava mais fortemente associada com aspectos da demanda psicológica do trabalho do que
com o controle deste por parte dos médicos intensivistas.
Conclusão: Médicos com trabalho de alta exigência (alta
demanda e baixo controle) apresentaram 10,2 vezes mais
burnout que aqueles com trabalho de baixa exigência (baixa
demanda e alto controle).
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AO-036
Efeito da disfunção orgânica durante a estadia na
UTI na sobrevida um ano após a alta
Marcelo Park, Otavio T Ranzani, Fernando Godinho Zampieri, Leandro Utino
Taniguchi, Luciano Cesar Pontes de Azevedo

Disciplina de Emergências Clinicas, Hospital das Clinicas, FMUSP - São
Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Descrever a sobrevida em um ano após a alta da
unidade de terapia intensiva (UTI) e sua associação com a
ocorrência de disfunções orgânicas durante o internamento.
Métodos: Estudo prospectivo observacional incluindo 690
doentes que permaneceram na UTI por pelo menos 72 horas
e que receberam alta. A disfunção orgânica foi aferida através
do escore SOFA, sendo os pacientes categorizados conforme
o número de disfunções orgânicas presentes na admissão,
número máximo de disfunções e número de disfunções nas
últimas 72 horas antes da alta.
Resultados: 7 pacientes foram perdidos ao longo do seguimento. A mortalidade global em um ano foi de 32%. Pacientes
que faleceram durante o período de seguimento apresentavam
maior número de disfunções orgânicas na admissão, maior número máximo de disfunções orgânicas e maior número de disfunções orgânicas nos três dias antes da alta da UTI. Foi notada
uma relação inversa entre o número máximo de disfunções presentes e sobrevida em um ano (Kaplan-Meier log-rank p<0,01).
Conclusão: O impacto da disfunção orgânica no prognóstico do doente crítico não cessa após sua alta da UTI, influenciando o desfecho até um ano após a alta hospitalar. Há uma
associação inversa entre número de disfunções e sobrevida.

Terminalidade, Humanização e Ética
AO-037
Avaliação dos óbitos ocorridos no setor de emergência
de um hospital geral
Fernando Osni Machado, Rachel Duarte Moritz, Luiz Henrique Rezende
Pacheco

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC - Florianópolis (SC),
Brasil

Objetivo: Analisar as mortes que ocorreram na emergência do
hospital universitário da UFSC (E/HU/UFSC). Comparar o
perfil dos pacientes que morreram em relação ao tempo.
Métodos: Coorte retrospectivo, aprovado pelo comitê de ética.
Foram analisadas as mortes de adultos na E/HU/UFSC entre
2004-2011. Os dados foram separados em períodos: 2004-2007
(G1) e 2008-2011 (G2). Foram anotadas características clínicas
e demográficas daqueles que morreram. Para análise estatística
foram utilizados os testes t Student e χ2 (significante p<0,05).
Resultados: Foram avaliados 786 óbitos (G1=324, G2=469).
A idade média foi de 66 anos (G1=65, G2=67). Os pacientes
do G1 permaneceram em média 1,16 dias internados e os
do G2 2,07 dias (p<0,001). A causa da morte foi diferente
em relação ao tempo do estudo (p<0,001). No G1 53 (16%)

pacientes morreram por causa violenta, 151 (46,5%) tiveram
morte súbita e 120 (37,5%) sofriam de doenças crônico-degenerativas. No G2 esses números foram respectivamente 8
(1,7%), 137 (28,3%) e 324 (70%). No tempo avaliado, foram tentadas manobras de RCR em 178 pacientes (22,7%).
Conclusão: Houve uma importante diferença quanto ao
perfil dos doentes que morreram na E/HU/UFSC, com
diminuição das mortes por violência urbana e aumento
daquelas decorrentes de doenças crônico-degenerativas.
Pode-se inferir que a maioria dos pacientes veio morrer na
emergência deste hospital. É importante que exista o debate
sobre a necessidade do treinamento em cuidados paliativos
para os profissionais que trabalham em emergência.

AO-038
Decisões de limite de esforço terapêutico em pacientes
críticos terminais
Rachel Duarte Moritz, Jaqueline Flores Kohr, Fernando Osni Machado

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC - Florianópolis (SC),
Brasil

Objetivo: Analisar as mortes que ocorreram na UTI/HU/
UFSC. Comparar o perfil dos pacientes e o tratamento
instituído, no que concerne ao limite de esforço terapêutico
(LET), em relação ao tempo.
Métodos: Coorte retrospectivo, aprovado pelo comitê de
ética (375/05). Foram analisadas as mortes que ocorreram
na UTI/HU/UFSC entre e 2004 e 2011. Foram anotadas
as características clínicas e demográficas dos pacientes que
morreram e o tratamento instituído aos mesmos nos momentos finais de suas vidas. Foi constatado se houve LET
antes da morte. Para a análise estatística foram utilizados os
testes t Student e χ2 (significante p<0,05).
Resultados: O HU/UFSC é um hospital com 150 leitos de
adultos (8 na UTI). Durante o período do estudo morreram
na UTI 780 pacientes: 329 entre 2004-2007 (G1) e 451 entre 2008-2011 (G2). Reanimação cardiorrespiratória (RCP)
foi realizada em 26% dos pacientes com medicação plena
no G1, em 32% no G2 e, em nenhum onde foi decidido
por LET. No G2 houve um aumento significante de decisão
por LET, da gravidade das doenças, da predominância do
sexo feminino e do tempo de internação (p<0,001). LET
esteve presente em 28% dos pacientes do G1 e em 54%
nos do G2. Foi significativamente mais frequente nos pacientes mais velhos e naqueles que estavam internados por
mais tempo. Nos 2 grupos, a media de idade e do escore
APACHE II foi semelhante naqueles que receberam ou não
medicação plena. No G1, foi mais frequente a suspensão
de drogas vasoativas (18%) e no G2 a suspensão de drogas
vasoativas (14%), de todas as medicações fúteis (16%) e a
otimização de tratamento (16%) (p<0,001).
Conclusão: No decorrer dos anos houve diferença
clínico-epidemiológica dos pacientes que morreram nas
UTIs e mudança da terapêutica instituída aos mesmos nos
dias que precederam suas mortes.
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AO-039
Espaço “Mãe Nutriz”: implementando estratégias de
humanização em uma unidade de terapia intensiva
neonatal do Distrito Federal
Marcelle Passarinho Maia, Rachel Costa de Araújo Cardoso, Débora
Rodrigues Nunes Tessis, Marcelo de Oliveira Maia

Hospital Regional de Santa Maria - HRSM - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Avaliar necessidade de permanência das mães no
espaço Mãe Nutriz em unidade de terapia intensiva neonatal
(UTIN), objetivando o aumento no aleitamento materno e
a melhora do vínculo mãe-bebê.
Métodos: Estudo coorte prospectivo da permanência das
mães no espaço Mãe Nutriz em regime de admissão contínua
ou permissão esporádica, período de janeiro a dezembro de
2012. Cabe à psicóloga realizar avaliação sobre a necessidade
de permanência no Mãe Nutriz, assim como o momento mais
indicado para admissão. Os critérios de avaliação incluem:
mãe estar amamentando; moradia distante e/ou dificuldade
financeira para deslocamento; vínculo mãe-bebê; estado psicológico; elevada probabilidade de óbito; postura colaborativa; participação em atividades propostas pela equipe; comprometimento com limpeza e organização do espaço, além de
preenchimento de formulário com compromisso em ceder
vaga à mãe que tiver maior necessidade no momento.
Resultados: Foram internados 340 recém-nascidos na UTIN
sendo 147 (43,2%) mães alojadas no Espaço Mãe Nutriz. A
média de idade foi 20,9±2,1 anos. Em relação ao aleitamento, 132 (90%) mães alojadas amamentaram e 15 (10%) não
amamentaram. A média de permanência das mães no espaço
foi 30 dias. As principais patologias relacionadas à internação
foram prematuridade extrema (39%) e baixo peso (21%).
Conclusão: Espaço Mãe Nutriz possibilita a participação
ativa da mãe, promovendo aumento no aleitamento materno e fortalecendo o vínculo mãe-bebê, garantindo assim,
melhor desenvolvimento físico e emocional da criança.

AO-040
Nível de conforto de familiares de pessoas adultas
internadas na UTIs de um hospital público de Feira
de Santana - BA
Katia Santana Freitas, Camila Oliveira Valente, Gabriella Morais
Fonseca, Joselice Almeida Góis

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS - Feira de Santana
(BA), Brasil

Objetivo: Analisar o nível de conforto de familiares de
pessoas adultas internadas nas UTIs de um hospital público
de Feira de Santana-BA.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado em
duas UTIs de um hospital público do município de Feira
de Santana, no período de janeiro a abril de 2013. Participaram 47 familiares em visita as UTIs. Para a avaliação
do nível de conforto foi utilizada a Escala de Conforto para
Familiares de Pessoas em Estado Crítico de Saúde (ECONF)
constituída de três dimensões: Segurança (20 itens), Suporte
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31

(20 itens) e Interação familiar e ente (6 itens). Para a análise
do nível de conforto foi realizado o cálculo da média de cada
item e o cálculo da média geral da escala a partir do conjunto
de itens que a compõe.
Resultados: A análise dos itens da ECONF revelou que os familiares sentiam-se mais confortáveis ao “Receberem todos os
dias informações do médico” (4,7); “Perceberem que seu parente tinha recebido os cuidados de higiene” (4,68); e ao “Perceberem competência profissional naqueles que trabalham na
UTI” (4,64). Dentre os itens que demonstraram serem fontes de desconforto destacaram-se: “Ver o seu parente fora do
horário de visita quando necessário” (1,55) e “Poder receber
informações sobre o seu parente quando telefonar” (1,7).
Conclusão: Os profissionais de saúde devem implementar
práticas de cuidado dirigidas aos familiares pautadas em evidencias empíricas e focalizadas na importância da consideração da família como elemento a ser cuidado e confortado.

AO-041
Por que os pacientes da unidade de terapia intensiva
foram encaminhados para a equipe de cuidados
paliativos? Uma análise retrospectiva dos motivos de
referenciamento da Equipe de Cuidados Paliativos
do Hospital Sírio Libanês
Cesar Biselli Ferreira, Otavio Tavares Ranzani, Renata Rego Lins Fumis,
Valéria Delponte, Vladimir Ribeiro Pinto Pizzo, Daniel Neves Forte

Disciplina de Emergências Clínicas, Universidade de São Paulo - São
Paulo (SP), Brasil; Equipe de Cuidados Paliativos, Hospital Sírio Libanês São Paulo (SP) Brasil; Unidade de Terapia Intensiva, Hospital Sírio Libanês
- São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Caracterizar os motivos de referenciamento dos pacientes da unidade de terapia intensiva (UTI) que foram acompanhados pela Equipe de Cuidados Paliativos do Hospital Sírio
Libanês (ECP). Esses motivos para encaminhamento são pouco
conhecidos na literatura medica atual.
Métodos: Os autores analisaram retrospectivamente as interconsultas de pacientes da UTI que foram atendidos e avaliados no
período fevereiro de 2008 a novembro de 2012, pela ECP. Os
dados foram obtidos a partir de questionário padronizado utilizado na rotina da ECP.
Resultados: De 502 interconsulta da ECP, 71 (15%) eram da
UTI. A média de idade do paciente foi de 65 anos e 32 pacientes (45%) eram homens. Os diagnósticos principais foram
câncer (63%), doentes neurológicos (14%), DPOC (8%) e
outros (14%). Os principais motivos para encaminhamento foram prognóstico <6 meses ou câncer metastático (56 pacientes,
79%), associados a sintomas (24 pacientes, 34%) e conflitos
(23 pacientes, 32%). Cada paciente geralmente apresentava
mais do que um motivo para referenciamento. Entre os vinte e
quatro pacientes com sintomas não controlados, foram identificados: sonolência (50%), inapetência (46%), ansiedade (46%),
agitação ou agressividade (25%), constipação por mais que 3
dias (17%), dor (13%) e dispneia (13%). Dos vinte e três conflitos analisados, estavam envolvidos o paciente ou familiares
em 96%, seguidos pelos médicos em 61% dos casos.
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Conclusão: Em nosso estudo, associado a doença avançada, motivos como: sintomas não controlados ou conflitos
frequentemente estavam presentes. A subanálise destes sintomas e conflitos é de grande interesse das ECP, já que estes motivos são o foco das intervenções e de programas de
educação em cuidados paliativos.

AO-042
Papel do serviço social no acolhimento de pacientes
internados em terapia intensiva
Ana Aparecida Pinto da Silva, Neusa Chaves, Luiz Carlos F. Leiro, Paulo
Henrique Toledo Fernandes, Firmino Haag Ferreira Junior

Hospital Salvalus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Demonstrar a importância do serviço social no
acolhimento de pacientes internados em unidade de terapia
intensiva adulto.
Métodos: Estudo retrospectivo, temporal, através de entrevista
dirigida por análise de percepção, tendo como proposta as
queixas e dificuldades de pacientes e familiares internados em
terapia intensiva.
Resultados: De Janeiro a Abril de 2013 foram gerenciados
48 leitos de terapia intensiva, com perfis de internações diferentes, totalizando cerca de 1114 pacientes internados, com
mediana global de acolhimento pelo serviço social de 1017
pacientes equivalente a 91,29%. De acordo com as demandas
relatadas pelos pacientes em questão de queixas de diversas,
mensuramos uma mediana global de 53,85%, que foram totalmente sanadas após a intervenção do serviço social interfaceando o contato com a equipe multiprofissional. A atuação
do serviço social teve aprovação acima de 95% dos casos abordados, tanto por pacientes quanto por familiares.
Conclusão: O acolhimento proposto pela equipe de serviço
social, mostrou-se ser de fundamental importância como mediadores entre as equipes assistentes, pacientes e familiares,
proporcionando assim apoio e adaptação a qualidade nos serviços prestados minimizando situações de conflitos inerentes
ao perfil dos pacientes internados em terapia intensiva.

AO-043
Pacientes de alta complexidade em home care para
cuidados paliativos
Monica Oliveira Ferreira, Hugo Lombardi Zamponi, Cristiane Reiff, Jose
Antonio Figueiredo Oliveira, Marcia Vlasman, Cristina Ramalho

Home Care Cemed Care Amil - Duque de Caxias (RJ), Brasil

Objetivo: Demonstrar o perfil atual dos pacientes que demandam cuidados de alta complexidade admitidos em
home care para cuidados paliativos.
Métodos: Estudo observacional com análise retrospectiva
dos dados do prontuário eletrônico dos pacientes em home
care no período junho de 2013.
Resultados: Total de 80 pacientes pediátricos entre 08 meses
e 17 anos de idade, estando 35 (43,7%) sob cuidados de alta
complexidade. Destes, 18 do sexo masculino e 17 do sexo feminino. Média de idade 6,2 anos. 22 pacientes em ventilação

mecânica=12 horas por dia (62,8%) - 01 paciente ventilação
com máscara facial. 34 com traqueostomia (97%), 34 com
gastrostomia (97%). Patologias: 10 casos de encefalopatia
crônica não progressiva por Síndrome Hipoxico-isquêmica
(28,5%), 05 com erro inato do metabolismo (14,2%), 04
Broncodisplasias (11,4%), 03 Síndromes de Ondine (8,5%),
03 com Atrofia Espinhal Progressiva (8,5%), 02 com sequelas
de kernicterus neonatal, 02 com hidrocefalia, 02 com S. de
West, 02 com artrogripose, 01 com S. de West, 01 Síndrome
de Moebius. 02 pacientes vão à escola, 03 pacientes têm aula
em casa pelo projeto do governo. 02 pacientes necessitaram
de internação hospitalar no período.
Conclusão: Apesar do prognóstico reservado e da necessidade de cuidados de alta complexidade, como ventilação mecânica, em mais de 60% dos pacientes, foi possível manter
a maioria destes em internação domiciliar com a assistência
multiprofissional, no acolhimento da família, mantendo
leitos de UTI para os casos mais graves.

Suporte Nutricional, Metabólico e Renal

AO-044
Insulinoterapia endovenosa contínua para controle
de hiperglicemia em crianças criticamente enfermas:
estudo clínico, randomizado e controlado
Fernanda Maíra Augusto, Fábio Joly Campos, Tatiana Maria da
Silva Elias, Jose Ernesto Augusto Trigo, Carlos Roberto Padovani,
Rossano César Bonatto, José Roberto Fioretto, Mário Ferreira Carpi

Faculdade de Medicina de Botucatu - Botucatu (SP), Brasil; Faculdade de
Medicina de Marília - FAMEMA - Marília (SP), Brasil; Hospital Estadual
Bauru - Bauru (SP), Brasil; Departamento de Bioestatística, Instituto de
Biociências, UNESP - Botucatu (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar efeitos de insulinoterapia endovenosa contínua sobre morbimortalidade de crianças graves hiperglicêmicas.
Métodos: Estudo clínico prospectivo, randomizado e controlado em Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica com
76 pacientes de 29 dias a 14 anos e duas glicemias séricas ou
capilares consecutivas=180mg/dL. Aleatorização por software
(www.randomizer.org) em grupos tratado com Insulina Regular endovenosa contínua segundo algoritmo pré-estabelecido (GT/n=33) e controle (GC/n=43), comparados quanto
a escores PELOD (Pediatric Logistic Organ Dysfunction) e
PRISM (Pediatric Risk Index Score for Mortality), mortalidade, variação glicêmica, duração e magnitude de hiperglicemia,
tempo de ventilação mecânica e incidência de hipoglicemia.
Nível de significância 5%.
Resultados: Preliminares. Os grupos não diferiram estatisticamente quanto a idade, gravidade, tempo de ventilação mecânica, mortalidade e incidência de hipoglicemia. GT alcançou
mais precocemente a meta glicêmica [GT:4,5(1,0-64) vs
GC:10,0(0,0-257,0); p<0,05], com maior coeficiente de variabilidade [GT:58,13(6,22;134,22) vs GC:41,28(0,41;138,51);
p<0,05] e velocidade de queda glicêmica mais acentuada
[GT:60,36(-0,020;225,0) vs GC:27,03(-300,0;200); p<0,05]
mas dentro do intervalo desejado.
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Conclusão: Até o momento, a insulinoterapia não modificou a morbimortalidade de crianças graves hiperglicêmicas e
não aumentou incidência de hipoglicemia. O protocolo de
tratamento controlou a glicemia do GT mais precocemente
e o aumento da variabilidade glicêmica não impediu que a
glicemia diminuísse com velocidade segura.

AO-045
Farmacocinética do meropenem infundido por 3
horas em pacientes em terapia renal substitutiva
contínua por insuficiência renal aguda
Fernando Saldanha Thomé, Fabiane Leusin, Antonio Balbinotto, Daiandy
da Silva, Carmen Pilla, Cássia Maria Frediani Morsch, Vanelise Zortéa

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande
do Sul - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: A terapia renal substitutiva contínua (TRSC) é
muito utilizada em pacientes criticamente enfermos com
insuficiência renal aguda (IRA). Meropenem é um carbapenemico usado em doentes em estado crítico. Nosso objetivo
foi avaliar a farmacocinética de meropenem infundido em 3
horas em pacientes submetidos a TSRC.
Métodos: Coletamos amostras plasmáticas e de efluente de 5 pacientes em TRSC, recolhidas em momentos 0, 30 minutos 1, 2,
4, 6 e 8 horas após o início da infusão de 3 horas, pelo menos, 24
horas após o início do meropenem. As quantificações do meropenem foram feitas por cromatografia líquida de alta eficiência.
Resultados: Avaliados 5 indivíduos, idade média de
53,0±19,7 anos, peso de 62,1±10,6kg. Os parâmetros farmacocinéticos apresentados na medianas (intervalo): As
concentrações plasmáticas: 34,86mg/L (10,08-139,27);
meia-vida 1,8h (1,4-3,0), volume de distribuição 8,29L
(5,8-15,3), depuração total 3,98L/h (2,51-4,35); concentração plasmática máxima 48,5mg/L (37,0-105,8); concentração plasmática mínima 20,1mg/L (14,0-16,6); constante de
eliminação 0,38h-1 (0,34-0,43); área sob a curva de concentração versus tempo 251,1mg/Lh (229,7-398,4); AUC(8)
275,1mg/Lh (263,8-453,6). As amostras de plasma tiveram
um MIC acima de 8mg/L. No efluente, a concentração
máxima variou de 24,35 a 74,81mg/L e a depuração da
terapia variou de 8,46 a 18,33ml/min.
Conclusão: A eliminação de meropenem através TRSC é semelhante à de um rim normal. Os níveis plasmáticos foram
sempre acima dos MICs necessário e sem acúmulo da droga.
Podemos concluir que não havia necessidade de ajustamento
da dose de meropenem.

AO-046
Perfil hormonal de pacientes com queimaduras e
injúria inalatória grave
Sabrina Frighetto Henrich, Tatiana Helena Rech, Iuri Christmann
Wawrzeniak, Rafael Barberena Moraes, Karen Fontoura Prado, Gilberto
Friedman, Léa Fialkow, Silvia Regina Rios Vieira

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Porto Alegre (RS), Brasil

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31

Objetivo: O objetivo desse estudo é descrever os níveis de
hormônios tireoidianos e adrenais de pacientes com injúria
inalatória grave após exposição à fumaça e fogo em ambiente
fechado (tragédia de Santa Maria).
Métodos: Níveis séricos de cortisol, TSH e T4 foram dosados em 18 pacientes com injúria inalatória grave internados na unidade tratamento intensivo (UTI) do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Dividiu-se os pacientes em dois grupos em relação aos valores de cortisol
(<ou=24ng/mL) e teste de Mann-Whitney foi utilizado na
comparação entre os grupos.
Resultados: Os níveis de TSH detectados foram normais
nos 18 pacientes (1,42±2,04mUI/mL), assim como os níveis de T4 (0,94±0,25ng/dL). Em relação ao cortisol, 4
pacientes apresentavam níveis acima de 24ng/dL (12,4
[5,6-22,4ng/dL]). Quando comparados pacientes com cortisol normal e elevado, não foram detectadas diferenças nos
tempo de ventilação mecânica (p=0,127), de internação em
UTI (p=0,079) ou de internação hospitalar entre os grupos
(p=0,127). O escore de disfunção orgânica SOFA do dia 3
foi diferente entre os grupos (p=0,005).
Conclusão: Níveis séricos de TSH e T4 não se apresentaram
alterados nessa série de pacientes com injúria inalatória. O
eixo hipotálamo-hipófise-adrenal está ativado em pacientes
com injúria inalatória e níveis elevados de cortisol foram
associados a maior disfunção orgânica no dia 3.

AO-047
Terapia renal substitutiva no paciente crítico com
insuficiência renal aguda: experiência do centro de
terapia intensiva do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre
Fernando Saldanha Thomé, Antonio Balbinotto, Cássia Maria Frediani
Morsch, Verônica Verleine Hörbe Antunes, Taís Hochegger, Pricila
Hankes Maciel

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande
do Sul - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: Descrevemos a experiência do HCPA em insuficiência renal aguda (IRA) com necessidade de terapia renal
substitutiva (TRS) (IRA estágio 3).
Métodos: Coorte prospectiva entre 05/2006 a 03/2013 com os
pacientes no centro de terapia intensiva (CTI) com necessidade
de TRS. Pacientes transplantados renais, doença renal crônica (DRC) terminal e que faleceram com <24h de TRS foram
excluídos. As variáveis clínicas registradas foram fatores demográficos, creatinina basal, tipo de IRA, comorbidades e APACHE II. Os desfechos avaliados foram: mortalidades no CTI
e hospitalar, tipo e duração da TRS. O teste U Mann-Whitney
ou qui-quadrado foram usados para comparações univariadas e
regressão logística ou modelo de Cox para análise multivariada.
Resultados: No período do estudo, 1880 pacientes (11%
dos admitidos) receberam TRS para IRA3 e 1476 receberam >1 dia TRS. Idade 57,9,0±16,9 anos, 59% homens,
87% brancos, 25% DRC prévia, 70,5% com IRA clínica,
APACHE II 27,1±9,1, 78% sépticos, 91% necessitaram
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ventilação mecânica e 86% vasopressor. HDI foi usada em
54% e HDVVC em 86% dos pacientes. Média de TRS foi
8,4±7,8 dias e a permanência no CTI 16,8±19,2 dias. A taxa
de fatalidade (cumulativa) foi 60% no CTI e 67% no hospital. Os fatores mais importantes associados a mortalidade
hospitalar foram presença de sepse e idade.
Conclusão: IRA estágio 3 necessitando TRS é uma situação grave
com alta morbidade e mortalidade durante a hospitalização.

AO-048
Análise da necessidade de ajuste posológico
de levotiroxina sódica administrada em sonda
nasoenteral em pacientes críticos em terapia
intensiva
Daniela Vieira Baldini Batista, Giovana Casarini, Rosilene Giusti, Wilson
Rodrigues Lima Junior, Lina Sanae Abechain, Firmino Haag Ferreira Junior

Hospital Cruz Azul de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar a necessidade de ajuste posológico de
Levotiroxina sódica utilizada via sonda nasoenteral em pacientes com hipotireoidismo primário compensados com
reposição hormonal ambulatorial, hospitalizados em terapia
intensiva devido à doença aguda não tireoideana.
Métodos: Estudo observacional e intervencionista realizado
no período de janeiro a junho de 2013, a partir do acompanhamento da dosagem hormonal de TSH e T4 Livre em
pacientes hipotireoideos submetidos a reposição hormonal
de Levotiroxina sódica em sonda nasoenteral com suspensão
da dieta uma hora antes e uma hora após a administração, na
tentativa de otimizar sua absorção.
Resultados: Foi realizado o monitoramento de 23 pacientes no
período informado, destes houve a necessidade de ajuste posológico, mais especificamente aumento na dose diária de Levotiroxina em 78% e em 22% a dose diária permaneceu inalterada
quando comparada a dose utilizada ambulatorialmente.
Conclusão: Conhecendo os fatores que podem influenciar
na absorção de Levotiroxina, como inibidores da bomba
de prótons, largamente utilizados em terapia intensiva que
além de interferir na absorção, pode também aumentar a
sua depuração e ainda a utilização da via alternativa Sonda nasoenteral, faz se necessário envolvimento da equipe
multiprofissional no monitoramento de pacientes em uso
de Levotiroxina sódica nesta via, procedendo com os ajustes
necessários considerando os efeitos adaptativos do paciente
crítico e do benefício de um desfecho clínico positivo quando utilizadas as doses adequadas de Reposição Hormonal.

AO-049
Avaliação respiratória de pacientes com lesão
renal aguda submetidos à diálise peritoneal
contínua ou à hemodiálise diária
Cibele Tais Puato de Almeida, Ana Carolina dos Santos Demarchi,
Daniela Ponce, André Luís Balbi

Faculdade de Medicina de Botucatu ,UNESP - Botucatu (SP), Brasil

Objetivo: Realizar avaliação respiratória de pacientes com
LRA sob Ventilação Mecânica Invasiva, submetidos à Diálise
Peritoneal Contínua (DPC) e Hemodiálise (HD) e avaliar a
Pressão Intra-Abdominal (PIA) nos pacientes em DPC.
Métodos: Foram avaliadas complacência estática (Cest), resistência do sistema respiratório (Rsr), em pacientes submetidos à DPC e HD e PIA naqueles em DPC. O Grupo DPC foi avaliado nos momentos M0 (pré-diálise), M1
(pós-infusão/cavidade cheia), M2, M3 e M4 (após cada sessão/
cavidade vazia) e o Grupo HD nos momentos M1, M3 e M5
(pré-diálise) e M2, M4 e M6 (pós-diálise). Foi utilizado o modelo ANOVA ajustado por Tukey. Nível de significância de 5%.
Resultados: No grupo DPC foram avaliados 20 pacientes em
44 sessões. A Cest diminuiu após a infusão do dialisato em
relação ao Pré- Diálise (p=ns) e após as trocas do dialisato aumentou (M4 vs M0: p=0,0018; M4 vs M1: p=0,0004; M4 vs
M2: p=0,0017 e M4 vs M3: p=0,04). A PIA aumentou entre
o M0 e o M1 (p=0,0001), reduzindo progressivamente nos
demais momentos (M4 vs M1: p=0,05). No grupo HD foram avaliados 48 pacientes em 96 sessões. A Cest apresentou
melhora progressiva (M6 vs M5: p=0,0006). A Rsr não
apresentou alterações significativas em ambos os grupos.
Conclusão: Os resultados sugerem que pacientes submetidos à DPC e à HD apresentam melhora da mecânica
ventilatória. Além disso, pacientes submetidos à DPC não
apresentam alterações da PIA.

AO-050
Prevalência da disfunção tireoidiana em terapia
intensiva e seu impacto no desfecho clínico
Roberta Teixeira Tallarico, Viviane Cordeiro Veiga, Juliana Tepedino
Martins Alves, Odete Pereira dos Santos, Júlio César de Carvalho, Luis
Enrique Campodónico Amaya, Salomon Soriano Ordinola Rojas, Alexandre
Bernardo dos Santos

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Identificar prevalência de disfunção tireoidiana
em pacientes internados em unidade de terapia intensiva
(UTI) e seu impacto em reinternação e mortalidade.
Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, realizado em
UTI de hospital terciário. Foram incluídos pacientes internados há mais de uma semana, entre setembro de 2012 e
março de 2013 e, excluídos aqueles com história de disfunção tireoidiana prévia. Dosagem semanal de hormônios tireoidianos definiu diagnóstico de disfunção. As informações
foram obtidas em base de dados da UTI, farmácia, laboratório, centro de custos hospitalar e prontuários dos pacientes.
Resultados: Incluídos 132 pacientes, divididos em dois
grupos: 42 com disfunção tireoidiana e 90 sem disfunção. Média de idade de 71 anos, sem diferença entre os
grupos. As internações clínicas representaram 75%. A
detecção da disfunção tireoidiana se deu na primeira semana de internação em 52% dos casos. Pacientes com
disfunção recebiam dieta enteral em 54% e 14% utilizaram droga vasoativa. A taxa de reinternação em UTI foi
maior nos pacientes com disfunção (26% contra 13%).
Quanto à mortalidade em 30 dias não houve diferença
estatisticamente significante entre os grupos.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31
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Conclusão: Não existem evidências que corroborem com
dosagem sistemática de hormônios tireoidianos à admissão
em UTI. Porém, observamos que a maioria dos pacientes
com disfunção tireoidiana foram diagnosticados na primeira semana de internação e apresentaram maior necessidade
de drogas vasoativas e maior taxa de reinternação em UTI
quando comparado ao grupo controle, apesar de não observarmos diferença na mortalidade.

Neurointensivismo

AO-051
Delirium e síndrome de abstinência em unidade de
terapia intensiva pediátrica
Roberta Esteves Vieira de Castro, Cristina Ortiz Valete, Fernanda Pinto
Mariz, Mariana Farias

Instituto Fernandes Figueira - IFF - Rio de Janeiro (RJ), Brasil;
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro (RJ), Brasil;
Universidade Federal Fluminense - Niterói (RJ), Brasil

Objetivo: Verificar se houve avaliação de delirium e síndrome de
abstinência e se foram utilizados protocolos para sedação e analgesia em crianças e adolescentes que foram submetidos à VM no
período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2011 em uma UTIP.
Métodos: estudo retrospectivo e observacional que descreve
a percepção e o diagnóstico de delirium e síndrome de
abstinência em pacientes internados e submetidos à ventilação
mecânica em uma UTIP de grande porte na cidade do Rio de
Janeiro no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2011.
Resultados: A medicação para sedação em infusão contínua
mais usada foi o midazolam e a analgésica foi o fentanil.
A associação de ambas foi a mais frequente. O bloqueador neuromuscular mais usado foi o cisatracúrio. Não houve utilização
de escalas de avaliação de sedação por grande parte da equipe.
Foram diagnosticados dois casos de síndrome de abstinência e
um caso de delirium. Não observamos associação entre os diagnósticos de delirium e síndrome de abstinência e o tempo de
uso das medicações sedativas e analgésicas em infusão contínua.
Não houve associação com sepse. O paciente que apresentou
delirium também apresentou síndrome de abstinência.
Conclusão: Enfatizar a necessidade de protocolos para avaliação de delirium e síndrome de abstinência que incluam o
desmame precoce de medicações sedativas e analgésicas em
infusão contínua, a retirada precoce de dispositivos invasivos
e o uso de terapias não farmacológicas.

AO-052
Avaliação de novas variáveis para prever o desfecho
em pacientes com delirium
João Pedro Lins Mendes de Carvalho, Ricardo Pires Alvim, Juliana CS
Martins, Daniele Meneses de Amorim, Cesar Brito Bouza, Ricardo Zantieff,
Bruno Pondé da Luz, Dimitri Gusmao Flores

Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia - FMBUFBA, Salvador (BA), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva, Hospital
Universitário Prof. Edgard Santos - HUPES - Salvador (BA), Brasil
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31

Objetivo: Criação de quatro novas variáveis para análise do
desfecho em pacientes com delirium.
Métodos: Estudo prospectivo conduzido na UTI do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), Salvador, Brasil, durante o período de janeiro a julho de 2013.
Pacientes adultos foram avaliados com o Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU). As variáveis analisadas foram: grupo 1 - dias de delirium, grupo 2 - episódios de
delirium; grupo 3 - densidade de delirium (dias de delirium/
dias consecutivos de delirium), grupo 4 - média de dias
consecutivos de delirium. A mortalidade relacionada com
cada variável foi comparada com a mortalidade geral dos
pacientes com delirium.
Resultados: Foram analisados 41 pacientes em delirium,
a mortalidade foi de 37%. Grupo 1: um dia de delirium
apresentou mortalidade de 35,3% comparado com 37,5%
naqueles com dois ou mais dias. Grupo 2: um episódio de
delirium teve mortalidade de 41,7% comparado com 34,5%
naqueles com dois ou mais episódios. Grupo 3: a mortalidade nos pacientes com uma densidade de 0,46 ou mais foi
de 39,5% versus 0% no subgrupo inferior a 0,46. Grupo 4:
os pacientes que morreram apresentaram uma média de 3,7
dias consecutivos de delirium enquanto os que sobreviveram
apresentaram 2,1 dias.
Conclusão: A variável densidade de delirium (inferior a
0,46) apresentou bom valor preditivo negativo. Paciente
com mais dias consecutivos de delirium cursou com maior
mortalidade. Novos estudos com uma população maior são
necessários para identificar a melhor variável.

AO-053
Delirium em terapia intensiva: causas e consequências
Áureo do Carmo Filho, Ana Carolina Andorinho de Freitas Ferreira,
Carolina Barbato Pereira de Assunção, Felipe de Oliveira Pinto,
Gabriel Amorelli, Hanna Vasconcelos Sena de Carvalho, Isabella
Maria Albuquerque Salgado, João Felipe Pinheiro Sales

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Verificar a prevalência de delirium em uma população de pacientes críticos e comparar os grupos e prognóstico de pacientes acometidos ou não por este distúrbio.
Métodos: Estudo prospectivo, quantitativo, analítico, com
pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) mista de Hospital Universitário público do Rio de Janeiro no período compreendido entre janeiro de 2012 e maio
de 2013. Foram coletados dados de importância clínica e todos os pacientes foram submetidos a avaliação de rastreamento de delirium pela versão traduzida do Confusion Assessment
Method in a Intensive Care Unit (CAM-ICU). Separamos a
amostra em 2 grupos, de acordo com a presença (G.I) ou
não (G.II) de delirium. Utilizou-se o Teste Exato de Fisher na
comparação de variáveis categóricas e o Teste de Mann-Whitney para comparação de variáveis numéricas entre os grupos.
Resultados: Nossa amostra foi composta por 243 pacientes com idade de 63,0±17,0anos. Observamos a ocorrência
de delirium em 33 pacientes (13,6% dos pacientes). Dentre
as comorbidades, a única que mostrou diferença estatistica-
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mente significativa entre os grupos foi a presença de cirrose
hepática (6,1x0,5% p=0,049). Não houve diferença estatística entre os grupos em relação ao sexo, idade, escolaridade,
tempo de internação em terapia intensiva e mortalidade.
Conclusão: Nossos pacientes apresentaram uma frequência
de delirium compatível com estudos anteriores. A presença de
cirrose hepática relacionou-se a maior ocorrência de delirium.

AO-054
Impacto dos episódios de delirium em pacientes
cirúrgicos e clínicos
Cesar Brito Bouza, Daniele Meneses de Amorim, Paula Veriato
Zenaide, Ricardo Pires Alvim, João Pedro Lins Mendes de Carvalho,
Juliana CS Martins, Ricardo Zantieff, Dimitri Gusmao Flores

Liga Acadêmica de Medicina Intensiva da Bahia - LAMIB, Salvador (BA),
Brasil; Unidade de Terapia Intensiva, Hospital Universitário Professor
Edgard Santos - HUPES, Salvador (BA), Brasil

Objetivo: Analisar comparativamente os pacientes cirúrgicos e clínicos e as características do delirium desses subgrupos em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Métodos: Estudo prospectivo na UTI de um Hospital Universitário em 2013. Os pacientes foram avaliados duas vezes ao
dia através do Confusion Assessment Method for the ICU, sendo
excluídos aqueles avaliados menos de 5 vezes. Foi feita uma
análise comparativa entre os pacientes cirúrgicos e clínicos.
Resultados: Dentre os 108 pacientes incluídos, 21 (20,8%)
foram internados em pós-operatório. Os pacientes cirúrgicos tenderam a apresentar menos Delirium do que os pacientes clínicos (23,8% vs. 43,8%, p= 0,096). Não houve
variação no APACHE II médio (15,2 vs. 16,4, p=0,917) e
SAPS3 (54 vs. 58,1, p=0,725). O tempo médio de ventilação mecânica (VM) e sedação dos pacientes cirúrgicos foi de
2,7 e 2,4 dias respectivamente, enquanto nos demais foi de
5 e 4,2 dias. Os pacientes cirúrgicos tenderam a um menor
tempo médio de internamento (7,2 vs. 11 dias, p=0,062). A
mortalidade dos pacientes cirúrgicos foi de 23,8% vs. 41,3%
dos pacientes clínicos. A média de dias de Delirium do subgrupo cirúrgico tendeu a ser menor (1,2 dias vs. 3,2 dias,
p=0,058), com 80% desses pacientes apresentando apenas
um episódio de delirium vs. 37,1% dos demais.
Conclusão: Os pacientes cirúrgicos tiveram uma tendência a
apresentar menos delirium, menos dias de delirium e menor
tempo de internamento.

AO-055
Importância da mobilização precoce na unidade
de terapia intensiva neurológica: aplicação de
protocolo de ortostatismo assistido na prancha
ortostática
Clara da Silva Martinez, Lígia Maria Coscrato Junqueira Silva, Mary
Ellen Figueiredo Ruffato, Natália Zamberlan Ferreira, Renata Carolina
Ladeira, Viviane Cordeiro Veiga, Salomon Soriano Ordinola Rojas,
Rodrigo Marques de Gregório

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar efetividade de protocolo fisioterapêutico
de ortostatismo assistido em ambiente de UTI.
Métodos: Selecionados 14 pacientes sendo 8 homens
(57%), entre março e maio de 2013, com 57% de internações clínicas, com tempo de internação maior que sete dias.
As indicações para o ortostatismo foram definidas em visita
multidisciplinar diária e aplicado o protocolo aos que atendiam aos critérios de inclusão. Os pacientes foram submetidos a ortostatismo e monitorados: FC, PAM, SpO2, GCS,
força e funcionalidade motora aos 30° e 90° de inclinação
da prancha. A média de dias de aplicação foi de 7 dias,
permanecendo em média 24 minutos.
Resultados: Nos primeiros 30°, valores de FC tiveram tendência ascendente, e os valores de PAM descendente, ambos
com estabilização nas demais angulações, não ultrapassando
os valores descritos como instabilidade hemodinâmica (20%
acima do basal). Observando a SpO2, apenas 29% dos pacientes apresentaram queda, e 71%, apresentaram valores
iguais ou maiores do que o aferido no início do ortostatismo, porém sem necessidade de suplementação adicional de
oxigênio. Nenhum paciente apresentou desconforto respiratório durante o procedimento. Com relação ao nível de
consciência, dos pacientes que não apresentavam graduação
máxima da GCS, houve melhora em 50% dos casos. A força
muscular se manteve em 36% dos casos e melhorou em 64%
evoluindo com ortostatismo ou deambulação.
Conclusão: Imobilização na UTI está associada à perda de
habilidades funcionais e tempo de internação prolongado.
O ortostatismo assistido como recurso de mobilização precoce, mostrou-se eficaz e seguro, influenciando positivamente na reabilitação.

AO-056
Indução à hipotermia terapêutica induzida por
irrigação vesical em hipertensão intracraniana:
análise preliminar de 20 casos
Salomon Soriano Ordinola Rojas, Viviane Cordeiro Veiga, Luis Enrique
Campodónico Amaya, Júlio César De Carvalho, Lígia Maria Coscrato
Junqueira Silva, Alessandra de Assis Miura, Elaine Aparecida Silva de
Morais, Luciana de Souza Freitas

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar novo método utilizado para indução e manutenção da hipotermia terapêutica.
Métodos: No período de dezembro de 2012 a junho de
2013, 20 pacientes foram submetidos à hipotermia terapêutica com irrigação vesical. O método era realizado pela
introdução de sonda vesical de três vias, com irrigação de
1000ml de soro fisiológico a 8 graus, em infusão rápida.
Após infusão, mantinha-se a sonda fechada por 10 minutos e, posteriormente drenava-se todo o conteúdo. A infusão
de soro era repetida até atingir a temperatura desejada
(34 graus) e após, mantida irrigação gota a gota para
manutenção, associada ao colchão térmico.
Resultados: Dos 20 pacientes estudados, 12 (60%) eram do
sexo masculino, com idade média de 58,6 anos. A indicação
para hipotermia foi: hemorragia subaracnóidea em 12 pacientes, traumatismo cranioencefálico grave em 6 e acidenRev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31
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te vascular encefálico isquêmico em 2. Todos os pacientes
estavam com monitorização da pressão intracraniana e, em
quatro pacientes, foi associada monitorização da oximetria
cerebral. A hipotermia foi mantida por pelo menos 24 horas em todo o grupo. Em média, a temperatura desejada foi
obtida após a terceira irrigação. Não houve nenhum caso
de infecção urinária associada ao método. Quinze pacientes
receberam alta hospitalar.
Conclusão: A indução da hipotermia através da irrigação
vesical com soro gelado é um método de baixo custo, que
mostrou-se eficaz, sem aumentar o risco de infecções.

AO-057
Ultrassom transocular para avaliação de diâmetro
de nervo óptico como método de rastreamente de
hipertensão intracraniana em paciente gravemente
enfermo
Paulo Cesar Gottardo, Igor Mendonça do Nascimento, André Luiz Diniz
Costa, Elayne Sousa Alves, Alexandre Jorge de Andrade Negri, Fátima
Elizabeth Fonseca de Oliveira Negri, Gustavo Cartaxo Patriota, Ciro Leite
Mendes

Hospital Universitário Lauro Wanderley, Universidade Federal da Paraíba
- João Pessoa (PB), Brasil

Objetivo: Avaliar a utilização do ultrassom transocular, com avaliação de diâmetro de nervo óptico como método de rastreamento de hipertensão intracraniana em paciente gravemente enfermo.
Métodos: Estudo prospectivo, intervencionista, coorte (série
de casos), onde foram avaliados 07 pacientes que apresentaram alteração de nível de consciência e clínica de hipertenão
intracraniana. Foram realizadas medidas de nervo óptico,
considerando-se como marcador de hipertensão intracraniana medidas de diâmetro de nervo acima de 0,59cm. Os
resultados foram comparados com os achados de TC de crânio. Os pacientes com confirmação de hipertensão intracraniana foram encaminhados para serviço de neurocirurgia.
Resultados: Dos sete pacientes avaliados, seis tiveram um diâmetro de nervo óptico maior que 0,59cm. Todos os pacientes tiveram TC de crânio compatível com hipertensão intracraniana. Portanto, o US de nervo óptico apresentou uma
sensibilidade de 85%, com área sob curva ROC de 0,91.
Conclusão: O ultrassom transocular para avaliação do
diâmetro do nervo óptico demonstrou-se uma excelente
ferramenta para rastreamento de hipertensão intracraniana
em pacientes gravemente enfermos.

AO-058
Cirurgia da revascularização do miocárdio favorece
retorno espontâneo dos batimentos cardíacos após
desclampeamento aórtico durante cirurgia cardíaca
Antonio Dib Tajra Filho, Rafael Dib de Paulo Tajra, Fernando José
Amorim Martins, Rayra Pureza Teixeira Barbosa, Ricardo Regis Leal
Loura, Larissa Teixeira Pinheiro, Antonio Vieira de Jesus

Clinica Endocárdio - Teresina (PI), Brasil; Hospital Santa Maria - Teresina
(PI), Brasil

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31

Objetivo: Este estudo avaliou a relevância de 10 variáveis
ao retorno espontâneo dos batimentos cardíacos após
desclampeamento aórtico em cirurgias cardíacas com CEC.
Métodos: Durante o período de janeiro a dezembro/2012
396 pacientes adultos foram submetidos a cirurgia cardíaca
com CEC; as variáveis estudadas, através de regressão logística
múltipla foram: lactato <4 em CEC, tempo de anoxia <50
minutos ,não transfusão de concentrado de hemácias durante
CEC, tempo de CEC <80 minutos, hematócrito durante a
CEC >21%, hematócrito pré-CEC >35%, superfície corpórea
>1,5m2, cirurgia de revascularização miocárdica, idade maior
que 50 anos, sexo.
Resultados: Três variáveis foram estatisticamente significantes:
cirurgia de revascularização miocárdica - chance maior que
232,1% (ODDS=3,321) ; sexo masculino - chance 33,8%
menor (ODDS=0,662); não uso de concentrado de hemácias
durante a CEC - chance menor que 61,4% (ODDS=0,386)
para reversão espontânea dos batimentos cardíacos após CEC.
Conclusão: Cirurgia de revascularização do miocárdio
favorece ao retorno espontâneo dos batimentos cardíacos
após CEC enquanto que sexo masculino e não uso de
concentrado de hemácias dificultam o retorno espontâneo
dos batimentos cardíacos.

AO-059
Comparação das variações dos valores séricos de
CK-MB e troponina I para avaliação do infarto
peri-procedimento após angioplastia transluminal
coronária
Luís Augusto Palma Dallan, Igor Bienert, Paulo Rogério Soares, Silvio
Zalc, Marco Antonio Perin, Expedito Ribeiro, Eulógio Martinez, Pedro
Alves Lemos Neto

Instituto do Coração - INCOR - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Comparar a variação de valores entre medidas laboratoriais séricas de CK-MB e troponina I após ICP para
validação do método de variação sérica de troponina I como
marcador de infarto peri-procedimento.
Métodos: Estudo prospectivo envolvendo 24 indivíduos
submetidos a ICP eletiva com stent convencional. Foi feita a análise laboratorial de CK-MB/Troponina I desde o
pré-procedimento, de 6/6 horas, até o terceiro dia pós angioplastia. A análise estatística foi feita a partir da correlação
com o teste de Sperman, IC 95%, p<,05.
Resultados: A porcentagem de IAM peri-procedimento foi de
50% nos dois grupos. Ambos os picos de CK-MB/troponina
I foram atingidos entre 18-24h, com média 17,8h com CK-MB e 19,5h com troponina I. Todos os resultados correlacionaram-se adequadamente entre as variáveis Troponina I/CK-MB, independente de tempo de coleta estabelecida, e com
significância estatística. Pré-ATC: rho=0,691 (,253-,894),
p=0,006; ATC 0-6h: rho=0,909 (,701-,975), p<0,0001;
ATC 6-18h: rho=0,885 (,651-,965), p=0,0001;ATC 18-24h:
rho=0,890 (,681-,965), p<0,0001; ATC 24-30h: rho=0,804
(,428-,943),p=0,0016; ATC 30-60h: rho=,706, p=,0102.
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Conclusão: A variação dos valores de troponina I apresentou
boa correlação com os da CK-MB na determinação de
infarto peri-procedimento. Este trabalho contribuiu para
a mudança da rotina pós ICP em nossa instituição, com
seriação de Troponina I sérica ao invés de CK-MB.

AO-060
Fatores preditores precoces para mortalidade em
pacientes admitidos com insuficiência cardíaca
descompensada em uma unidade de terapia intensiva
Mateus Gonçalves Gomes, Thiago Alves Silva, Pedro Henrique Gomes
Rocha, Jacqueline Rodrigues de Carvalho, Pedro Nery Ferreira Junior, Fábio
Ferreira Amorim, Rodrigo Santos Biondi, Rubens Antonio Bento Ribeiro

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal - LIGAMISOBRAMI - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Anchieta - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Identificar fatores preditores na primeira hora de admissão para mortalidade em pacientes admitidos com insuficiência cardíaca descompensada (ICD) em uma UTI geral do DF.
Métodos: Estudo caso-controle realizado na UTI do Hospital Anchieta no período de 3 anos. Pacientes foram divididos em dois grupos: sobreviventes (GS) e não sobreviventes
(GNS). Pacientes procedentes ou transferidos para outra
UTI foram excluídos.
Resultados: Foram admitidos 276 pacientes com ICD.
Idade: 70±15 anos, SAPS3 de 55±15, APACHE II: 19±8,
mortalidade em 4 dias: 7% (N=20), mortalidade em 28
dias: 9% (N=25) e hospitalar: 18% (N=49). No GNS,
houve maior incidência de uso de corticosteroide (p=0,04),
injúria renal aguda (p=0,00), IRC (p=0,00), neoplasia metastática (p=0,01), AVEI prévio (p=0,04), quadro
demencial (p=0,00), rebaixamento do nível de consciência (p=0,00), insuficiência respiratória aguda (p=0,00),
ventilação mecânica invasiva (p=0,00), uso de aminas
vasoativas (p=0,00), neutropenia (p=0,00), plaquetopenia (p=0,01), hiperbilirrubinemia (p=0,01), hipotermia
(p=0,03), frequência respiratória >30irpm (p=0,02), acidemia (p=0,02), e índice plaqueta/leucócito <8 (p=0,00). Após
realização de regressão logística, quadro demencial prévio
(p=0,04) e hiperbilirrubinemia (p=0,01) estiveram independentemente associados a mortalidade intrahospitalar.
Conclusão: Em pacientes críticos admitidos com insuficiência
cardíaca descompensada, os fatores preditores na primeira hora
de admissão associados a mortalidade durante a internação hospitalar foram quadro demencial (p=0,04) e hiperbilirrubinemia.

AO-061
Os marcadores perfusionais predizem mortalidade
na síndrome pós-parada cardiorrespiratória?
Diego Fontoura Mendes Riveiro, Vanessa Martins de Oliveira, Janete
Salles Brauner, Silvia Regina Rios Vieira

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Porto Alegre (RS), Brasil; Hospital
Nossa Senhora da Conceição - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: Avaliação do Lactato sérico, do Clearance
de lactado (CLac), do gradiente de dióxido de carbono
sérico (GapCO2) e da saturação venosa central (SvcO2) na
predição da mortalidade em 28 dias da síndrome pós-parada
cardiorrespiratória (pós-PCR).
Métodos: Estudo observacional prospectivo(unidade de terapia intensiva - HNSC-Porto Alegre/RS). Período: maio/2010
a dezembro/2011. Avaliação seriada do Lactato, CLac, GapCO2 e da SvcO2 nas primeiras 72hs pós-PCR. Foram excluídos menores de 18 anos, sobrevida menor que 6hs, gestantes,
traumatizados, pós-operatório e hipotermia terapêutica. Análise
estatística através do teste t e do teste Qui-quadrado, conforme
característica da variável. Por fim, realizou-se análise através da
curva ROC. Análise no programa SPSS v. 18,0. A significância
estatística foi determinada por p-valor <0,05 com IC 95%.
Resultados: Alocados 54 Pacientes, 61,1% homens, média de idade 63,4+14,9 anos. 94,4,% PCR intra-hospitalar
sendo 68,5% ritmo não chocável com mediana de tempo
de retorno à circulação espontânea de 8,5 [5-15] minutos.
SAPS3 82+16,46. Sobrevida de 24,1% em 28 dias. Entre
os marcadores, apenas o Lactato a partir das 6hs e o CLac
em 6, 12 e 24hs foram associados à mortalidade em 28 dias
produzindo uma área sob a curva ROC de 0,82 (Lactato) e
0,749 (CLac 6hs), 0,762 (CLac 12hs) e 0,739 (CLac 24hs).
Conclusão: O Lactato e o CLac são superiores à SvcO2 e ao
GapCO2 na predição da mortalidade em 28 dias pós-PCR.

AO-062
Parada cardíaca em ambiente não hospitalar:
características dos atendimentos realizados pelo
SAMU de Belo Horizonte
Allana dos Reis Correa, Daclé Vilma Carvalho, Daniela Aparecida Morais

Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Belo Horizonte (MG), Brasil; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
- Belo Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: Analisar as características dos atendimentos a vítimas de parada cardíaca de provável origem cardíaca que receberam manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP)
em ambiente não hospitalar.
Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo sobre atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Belo Horizonte, de janeiro de
2006 a outubro de 2010. As variáveis foram baseadas no estilo
Utstein e os dados foram submetidos à estatística descritiva.
Resultados: Dos 1740 casos, 60,1% eram do sexo masculino,
a mediana da idade foi de 63 anos e a assistolia foi o ritmo
identificado em 50,6% dos casos. A mediana do tempo-resposta foi de 9 minutos. Houve registro de PCR presenciada em
44,2% dos atendimentos sendo mais da metade (58,7%) por
leigos. Estes realizaram manobras de RCP em 5,0% dos casos.
A maioria (85,3%) das vítimas recebeu suporte avançado de
vida e houve indicação de desfibrilação em 41,3%. Das 21,1%
pessoas que apresentaram retorno da circulação espontânea, a
fibrilação ventricular ocorreu em 53,9% e em 70,4% houve a
realização de manobras de RCP antes da chegada do SAMU.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31
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Conclusão: A assistolia como ritmo inicial mais frequente, o
tempo-resposta de 9 minutos e o desconhecimento da população leiga em SBV, apontam para a necessidade de investimentos em treinamento desta e instituição de medidas que
contribuam para a redução do tempo-resposta do SAMU visando aumento da sobrevida imediata a PCR extra-hospitalar.

AO-063
Time de resposta rápida (TRR): perfil dos pacientes
que necessitaram de acionamento do código amarelo
em um hospital especializado em cardiologia
Viviane A Fernandes, Camila Gabrilaitis Cardoso, Denise Louzada
Ramos, Pedro Gabriel Melo Barros e Silva, Nilza Sandra Lasta, Beatriz
Akinaga Izidoro, Mariana Yumi Okada, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Descrever o perfil do atendimento aos pacientes
com acionamento do código amarelo.
Métodos: Análise retrospectiva do banco de dados de um
hospital especializado em cardiologia, em São Paulo, no período do janeiro a dezembro de 2012.
Resultados: Foram analisados dados de 380 acionamentos,
total 312 pacientes, com média de 1,2 acionamentos por paciente. A prevalência foi do sexo feminino (52%) e média de
idade de 65,5 anos. Intensivistas realizaram o atendimento em
64% dos casos, Hospitalistas 29% e Plantonistas do PS 7%.
O período do acionamento prevalente foi noturno (56%).
36% dos pacientes foram encaminhados para UTI, com média de 2,7 dias de internação nesta unidade. 46% foram de
causas cardiológicas, 10% Dor Torácica Atípica, 19% causas
Pulmonares, 10% Sepse, 3% Neurológicas e 13% Outras
causas. Destes pacientes 11,5% foram a óbito. A média de
dias de internação prévia ao acionamento foi de 7,3 dias e a
média de dias de internação após o acionamento foi de 9,6
dias. O tempo médio de chegada do médico ao local foi de 4
minutos e a média total do atendimento foi de 21,7 minutos.
Conclusão: Observou-se que o maior número de acionamentos
deu-se no período noturno. O maior número de acionamentos deu-se por causas cardiológicas. Observou-se que o tempo
médio de chegada do médico ao local da ocorrência está abaixo
do estabelecido pelo protocolo (10min), o que pode refletir na
redução de acionamentos de código azul e taxa de mortalidade.

Suporte Perioperatório, Transplante e Trauma
AO-064
A aplicação de um protocolo guiado por metas
reduz as perdas de potenciais doadores por parada
cardíaca
Glauco Adrieno Westphal, Silvana Wagner, Marina Borges Wageck
Horner, Artur Montemezzo, Gabriel Torres, Felippe de Saidneuy, Joel de
Andrade

Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do Estado de
Santa Catarina - CNCDO/SC - Florianópolis (SC), Brasil
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31

Objetivo: Avaliar o impacto de um protocolo guiado por
metas como estratégia de melhoria da assistência ao potencial doador de múltiplos órgãos no estado de Santa Catarina.
Métodos: Analisou-se 330 potenciais doadores notificados à
CNCDO/SC prospectivamente entre maio de 2012 e abril
de 2013. As equipes de UTI dos hospitais notificantes receberam treinamento especifico para promover, por meio
de um roteiro pré-estabelecido, a adesão a recomendações
essenciais para manutenção do potencial doador. As doações
efetivas e as perdas por parada cardíaca foram analisadas de
acordo com a adesão ao roteiro de manutenção. Aplicou-se
os testes t-Student e qui-quadrado. Valores de p<0,05 foram
considerados significativos.
Resultados: A adesão ao uso do roteiro foi de 76,6%
(253/330). Houve evidente correlação entre adesão ao roteiro
e perdas por parada cardíaca (r=-0,92; p<0,01). As perdas por
paradas cardíacas foram menos frequentes com a aplicação do
roteiro (Roteiro: 35/253; 13,8% versus Sem roteiro: 28/77;
36,4% - p<0,001. OR=0,28) implicando em maior numero
de doações (Roteiro: 129/253; 51% versus Sem roteiro: 25/77;
32,5% - p<0,001. OR=2,16). Houve diminuição significativa
das perdas por parada no período do estudo (2012), quando
comparado aos dois anos anteriores (2010: 27%; 2011: 28%;
2012: 17,5%; p<0,008; RR=0,35). Entretanto o aumento
observado no numero de doações não foi significativo (2010:
39,9%; 2011: 40%; 2012: 44%; p<0,12).
Conclusão: A adoção de um protocolo guiado por metas
durante a manutenção do potencial doador falecido reduziu
as perdas de doadores por parada cardíaca.

AO-065
A duração do processo de manutenção influencia as
perdas de potenciais doadores por parada cardíaca
Glauco Adrieno Westphal, Joel de Andrade, Silvana Wagner, Artur
Montemezzo, Gabriel Torres, Marina Borges Wageck Horner, Catia
Brose, Stefan Halla

Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do Estado de
Santa Catarina - CNCDO/SC - Florianópolis (SC), Brasil

Objetivo: Avaliar a influência da duração do processo de
manutenção do potencial doador falecido de órgãos sobre as
perdas por parada cardíaca.
Métodos: Análise de 143 potenciais doadores notificados à
CNCDO/SC no período de maio de 2012 e dezembro de
2012. Os potenciais doadores foram divididos em doadores
efetivos e perdas por parada cardíaca, sendo contabilizados
os tempo entre os dois testes clínicos para diagnóstico de
morte encefálica (ME), tempo entre o segundo teste clínico
e prova gráfica, e tempo entre primeiro teste clínico e final
do protocolo. Aplicou-se o teste t-Student. Valores de p<0,05
foram considerados significativos.
Resultados: Houve 106 doações efetivas e 37 perdas por parada cardíaca. Os grupos foram semelhantes em relação à
idade, ao sexo e causa da ME. A contabilização dos diferentes
períodos demonstrou: tempo para completar os dois testes
clínicos (Doações efetivas: 12:17±11:56 versus Parada cardíaca: 10:32±5:16 horas; p=0,54 - Esperado: 6 horas), tempo
entre segundo teste clinico e prova gráfica (Doações efetivas:
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18:10±19:47 horas versus Parada cardiaca: 24:08±40:46
horas; p=0,47 - Esperado: 12 horas) e tempo entre primeiro teste e fim do protocolo (Doações efetivas: 29:14±19:44
horas versus Parada cardíaca: 59:13±59:49 horas;
p<0,0001 - Recomendado: 12 a 24 horas).
Conclusão: Os tempos necessários para o cumprimento das
etapas diagnósticas e de manutenção do potencial doador de
órgãos extrapolam os prazos recomendados. O tempo total
do protocolo de manutenção foi significativamente menor
entre os doadores efetivos.

AO-066
Relação entre o perfil clínico e imunológico de
potenciais doadores de órgãos em morte encefálicas
Simone Lino Mello

Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais - Belo
Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: Análise das características clínicas de doadores de
órgãos em morte encefálica e a sua correlação com o perfil
imunológico através da dosagem de citocinas.
Métodos: Através de termo de consentimento livre e esclarecido, foram estudados 120 potenciais doadores de órgãos na
unidade de terapia intensiva do Hospital João XXIII, considerando as suas características clínicas e epidemiológicas.
40 pacientes deste grupo, os quais efetivamente doaram órgãos, tiveram seu plasma imediatamente estocado em freezer
de - 80°C para dosagem das interleucinas inflamatórias IL2,
4, 5, 6, 8, 10, IFN gama e TNF através de ensaio citométrico.
Resultados: A média de idade foi de 34,9 anos, 74,2%
eram do sexo masculino, com período médio de internação
de 2,65 dias, onde a principal causa, 95%, de ME foi por
trauma e 95% deste grupo usou aminas vasoativas. A dosagem das interleucinas em pg/ml foi: IL2=3,32; IL4=2,63;
IL5=11,4; em 35% das dosagem IL6 foi maior que 5 mil;
IL10=2,599; IFN=9,72 e TNF=2,32.
Conclusão: O perfil dos doadores foi de homens jovens,
vítimas de TCE nos últimos dois dias, com os níveis de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias elevados, especificamente IL4, 5 e 6, na fase precoce do diagnóstico de ME.
Não houve correlação significativa entre o perfil clínico e a
dosagem das citocinas, mas houve entre elas.

AO-067
Comparação dos resultados de procedimentos
eletrofisiológicos na população pediátrica maior e
menor que 12 anos
Matheus de Campos Silva, Bruno Ramos Nascimento, Thomaz de
Campos Silva, Flavio V Teodoro, Filippe A V Silva, Deliane A S Coelho,
Brisa D C Maia, Tereza Augusta Grillo

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Minas Gerais - HC-UFMG
- Belo Horizonte (MG), Brasil; Hospital Universitário São José - Belo
Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: Avaliar as características clínicas, demográficas,
necessidade de internação em unidade de terapia intensiva e
achados e complicações de estudos eletrofisiológicos (EEF),

realizados consecutivamente em um centro de referência.
Métodos: Estudo observacional, prospectivo, em um centro
de referência em pacientes (P) com idade=18 anos, comparando os grupos=12 anos (G1) e de 13 a 18 anos (G2).
Resultados: De nov/2004 a dez/2012 de 1775 EEFs realizados,
181 (10,19%) eram de P com até 18 anos, com 46 P no G1 (5
a 12 anos, média 9,9±1,9) e 135 P no G2 (13 a 18 anos, média 16,4±1,6), 47% e 59% masculinos (p=0,117), todos com
peso=15Kg. Em 68,2% dos casos a indicação do EEF foi TPSV.
Houve predomínio da via anômala (VA) como causa da arritmia: G1-29/46 (63,0%) e G2-84/135 (63,2%), seguido pela
taquicardia nodal: G1-5/46 (10,9%) e G2-20/135 (15,0%),
p=0,435. Não houve complicações nos procedimentos.
Conclusão: Os dados corroboram os da literatura em relação
aos mais comuns mecanismos de arritmia na faixa pediátrica
e ao risco de eventos fatais associado à presença da VA. Em
crianças maiores (peso >15Kg) os achados clínicos, o índice de
sucesso e o risco de complicações em idades acima e abaixo de
12 anos foram semelhantes. O EEF foi um estudo seguro na
população estudada. Para os pacientes que não se encontravam
em terapia intensiva, não foram necessárias novas internações.

AO-068
Escores prognósticos em pacientes vítimas de
trauma atendidos em uma unidade de terapia
intensiva referência em trauma
Daniela Pagliari Oliveira, Rodrigo Marques de Oliveira, Arthur
Araújo, Bruna Pozzi Cesar, Felipe Ribeiro Guimarães Soares, Gabriela
Castanheira Beneti, Isabela Martins Melo, Frederico Figueiredo
Amâncio

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - Belo Horizonte
(MG), Brasil; Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas
Gerais - Belo Horizonte (MG), Brasil; Hospital João XXIII, FHEMIG - Belo
Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: É fundamental o papel dos índices prognósticos
aplicados a pacientes críticos: pode-se estabelecer estimativas
da evolução de uma população definida de pacientes internados; permite também avaliar mais pontualmente aspectos
como qualidade do cuidado e administração de recursos, especialmente em terapia intensiva. Este estudo avaliou: o Acute
Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHEII),
índice prognóstico comumente usado em terapia intensiva;
e o Injury Severity Score (ISS), específico para avaliação de vítimas de trauma. Objetivo: Comparar a capacidade preditiva
de óbito dos escores APACHE II e ISS em vítimas de trauma
admitidas em UTI de hospital especializado.
Métodos: Amostragem incluiu pacientes admitidos à UTI
do Hospital João XXIII (FHEMIG) - serviço terciário especializado em atendimento ao trauma - entre janeiro e
maio de 2013. Coleta de dados e cálculo de escores foi
prospectiva: APACHE II fundamentado nos valores mais
divergentes da normalidade, nas 24 horas seguintes à admissão na UTI; ISS baseado em descrições cirúrgicas de
lesões em prontuário. Capacidade preditiva dos escores
avaliada via curva ROC.
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Resultados: O estudo incluiu 194 pacientes, 158 (81,4%)
do sexo masculino, com média etária de 37,6±14,69 anos;
principais mecanismos de trauma: acidente motociclístico
(19,6%), agressão por arma de fogo (17,5%). As médias de
APACHE II e ISS foram 14,62±6,171 e 19,45±9,313, respectivamente. APACHE II apresentou área sob a curva de
0,64 (0,54-0,74) e ISS de 0,56 (0,46-0,67).
Conclusão: Para politraumatizados admitidos em UTI, o
APACHE II apresentou melhor capacidade preditiva de
óbito que o ISS.

AO-069
O uso do SAPS 3 como preditor de necessidade para
internação de pacientes cirúrgicos em unidade de
terapia intensiva
João Manoel Silva Junior, Leandro Ferreira Dias, Amanda Maria Ribas
Rosa de Oliveira, Ederlon Alves de Carvalho Rezende, Maria José
Carvalho Carmona, Luiz Marcelo Sá Malbouisson

Disciplina de Anestesiologia, Hospital das Clínicas, FMUSP - São Paulo
(SP), Brasil; Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil; Hospital do Servidor Público
Estadual de São Paulo - HSPE - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar as características dos pacientes cirúrgicos
que foram internados na UTI tardiamente e encontrar preditores da necessidade de cuidados intensivos.
Métodos: Coorte prospectiva em um hospital terciário por
1 ano. Incluiu pacientes com indicação pré-operatória para
UTI que, ao final da cirurgia, foram levados para a enfermaria porque tinham boas condições clínicas. Avaliamos a
necessidade de UTI, o escore SAPS 3 no pré-operatório, o
estado físico ASA, a demografia, o serviço de origem, a necessidade de transfusões de sangue no intra-operatório, tempo de cirurgia e mortalidade hospitalar. Preditores independentes foram avaliadas por meio de regressão logística, com
a sensibilidade e especificidade estudada pela curva ROC.
Resultados: Incluídos 100 pacientes com idade de 66,4±14,7.
O SAPS 3 foi de 38,5±8,6, 71% ASA 2, as mulheres constituíam 66%. Do total 3,0% foram a óbito e 27% necessitaram
de UTI. Na analise multivariada foi encontrado o valor de
SAPS 3 como fator independente para determinar se o paciente necessitaria de internação na UTI OR=1,25 IC 95%
1,1-1,4 p=0,001 a ROC foi 0,87 IC 95% 0,78- 0,93 e ainda
o tempo de cirurgia OR=3,33 IC 95% 1,7-6,3 p=0,002.
Conclusão: A determinação do paciente de alto risco é imprescindível para o tratamento adequado. O tempo de cirurgia juntamente com o escore SAPS 3 parecem ser ferramentas úteis nesta diferenciação e podem ajudar a caracterizar
melhor esta população.

AO-070
Variáveis preditores de desfecho em idosos
submetidos à cirurgia cardíaca
Marcia Barbosa de Freitas, Sergio Araujo Olival, Felipe Miranda da
Rocha Ferreira, Ronaldo Vegni E Souza, Gina Speroto, Lilian Moreira do
Prado, Renato Vieira Gomes, Alexandre Rouge Felipe
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S7-S31

Instituto Nacional de Cardiologia - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar os escores preditores de desfecho em
pacientes (pcs) idosos (>70 anos), submetidos a cirurgia
cardíaca (CC).
Métodos: Analisados retrospectivamente 572 pcs=70a,
submetidos a CC, entre Jan/2008 a Abril/2013, sexo masc
65%, revascularização miocárdica 59,4%, CC valvares
21,7% e outras 18,9%. Idade 70-74ª 58%, 75-79ª 30,2%
e=80ª 11,7%. Análise multivariada com regressão logística
binária. A análise descritiva foi seguida de cálculo da curva ROC para óbito, usando o SOFA do primeiro dia de
pós-operatório, EuroScore, EscoreRio, RioScore, Cleveland
para Mortalidade. As curvas ROC foram comparadas pelo
intervalo de confiança e o teste desenvolvido por JA Hanley
disponível em http://www.vassarstats.net/roc_comp.html.
Resultados: Após regressão logística foram preditores de
óbito em idosos: HD OR 12,5 (IC 2,5-60,3; p=0,002);
Choque OR 23,3 (IC 10,9-50,0; p<0,0001); HAP OR
3,0 (IC 1,15-8,0; p=0,024); Cir Urg OR 5,0 (IC 3,3-10,0;
p<0,0001). Após construção de curva ROC foram melhores
preditores: EuroScore (ASR 62%), SOFA (ASR 70%) e
EscoreRio (ASR 73%).
Conclusão: Dentre os escores o SOFA e Escore Rio foram
melhores preditores de desfecho em idosos submetidos a CC.

Índices prognósticos

AO-071
Escores prognósticos em pacientes vítimas de
trauma atendidos em uma unidade de terapia
intensiva pediátrica
Maria Aparecida Oliveira e Silva, Arthur Araujo, Bruna Pozzi Cesar, Luciana
Maria Diniz Guedes, Maria Fernanda Cassino Portugal, Paula Diniz Martins
da Silva, Pedro Antonio Saldanha de Castro, Frederico Figueiredo Amâncio

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - Belo Horizonte
(MG), Brasil; Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas
Gerais - Belo Horizonte (MG), Brasil; Hospital João XXIII, FHEMIG - Belo
Horizonte (MG), Brasill

Objetivo: Índices prognósticos são fundamentais para estabelecer estimativas de evolução em terapia intensiva. Este
estudo avaliou o Pediatric Risk of Mortality (PRISM), índice prognóstico comumente usado em terapia intensiva
pediátrica, o Injury Severity Score (ISS) e o RTS, específicos
para avaliação de vítimas de trauma. O objetivo deste estudo foi comparar a capacidade preditiva de óbito dos escores
PRISM, RTS e ISS em vítimas de trauma admitidas em UTI
pediátrica de hospital especializado em trauma.
Métodos: Amostragem incluiu pacientes admitidos à UTI
pediátrica do Hospital João XXIII (FHEMIG) - serviço terciário especializado em atendimento ao trauma - no período
de janeiro a dezembro de 2011. Coleta de dados e cálculo de
escores foi prospectiva: PRISM fundamentado nos valores
das 24 horas seguintes à admissão na UTI; ISS baseado em
descrições cirúrgicas de lesões em prontuário. Capacidade
preditiva dos escores avaliada via curva ROC.
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Resultados: O estudo incluiu 121 pacientes, com média de
idade de 10,2±4,97 anos. Dez pacientes (8,2%) evoluíram
para o óbito na UTI. Os principais mecanismos de trauma
foram: acidente automobilístico (31,4%), atropelamento
(24%) e queda de altura (14%). As médias de PRISM e ISS
foram 7,54±6,81 e 28,6±13,5, respectivamente. PRISM
apresentou área sob a curva de 0,72 (0,58-0,87), o RTS de
0,84 (0,64-0,97) e o ISS de 0,54 (0,36-0,72).
Conclusão: Para politraumatizados na faixa etária pediátrica
admitidos em UTI, PRISM e RTS apresentaram melhor
capacidade preditiva de óbito que o ISS.

Hemostasia, Trombose e Transfusão

AO-072
Análise crítica das transfusões de concentrado de
hemácias realizadas numa UTI neonatal no período
de um ano
José Colleti Junior, Aline Damares de Castro, Consuelo Schettino
Amâncio Ferreira, Rafael Gonçalves Comparini, Maria Emília Castro de
Araújo Sousa, Lucia Lago Gonzalez

Hospital Guilherme Álvaro - Santos (SP), Brasil

Objetivo: Investigar a rotina de transfusões de concentrado de
hemácias numa UTI neonatal no período de um ano, deta-

lhando o perfil dos transfundidos, frequência das transfusões,
indicações, nível de hemoglobina nas indicações, desfechos.
Métodos: Foram levantados através das anotações dos livros de
admissão na UTI neonatal todos os pacientes internados no
ano de 2012 na UTI neonatal. Selecionamos todos os pacientes
submetidos a transfusão de concentrado de hemácias anotados em caderno específico da enfermagem e cruzamos com os
dados obtidos nas anotações e computadores do hemonúcleo.
Separamos todas as informações pertinentes (idade, peso, diagnóstico, número de transfusões, nível de hemoglobina na indicação, volume transfundido, desfecho) e tabulamos.
Resultados: Tivemos 323 admissões, sendo que 37 pacientes (11,45%) receberam 111 transfusões de concentrado de
hemácias. Desses, 15 pacientes receberam transfusão apenas
1 vez (40,54%), 6 pacientes receberam 2vezes (16,22%),
sendo que, na média, cada paciente transfundido recebeu
3 transfusões (mediana=2). Do total, 25 (67,57%) eram
prematuros. O nível médio de hemoglobina na indicação
da transfusão foi de 9,58mg/dl. Do total dos transfundidos,
oito (21,62%) foram a óbito.
Conclusão: De uma maneira geral o número de pacientes
transfundidos, para uma UTI, não foi elevado comparando com a literatura. Entretanto, observamos que a falta de
um protocolo específico determinou transfusões com critérios muito diferentes e o nível médio de hemoglobina na
indicação revelou-se relativamente alto (9,58mg/dl).
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Insuficiência Respiratória e Ventilação Mecânica
EP-001
Avaliação da qualidade de vida em pacientes
traqueostomizados após alta da unidade de terapia
intensiva através do questionário SF-36
Nicolle Lamberti Costa, Jaqueline Albert, Alessandra Madalena Garcia,
Amanda Zagui Mendes, Claudia Rejane Lima de Macedo Costa, Erica
Fernanda Osaku, Francieli do Nascimento Czapievski, Péricles Almeida
Delfino Duarte

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel (PR), Brasil

Objetivo: Avaliar a qualidade de vida de pacientes traqueostomizados que estiveram internados na unidade de terapia intensiva
(UTI), através da versão brasileira do questionário SF-36.
Métodos: Foram avaliados os pacientes que retornaram ao ambulatório após três meses da alta da UTI e que estiveram internados no período de março a novembro de 2012. O questionário
de qualidade de vida - SF-36 foi aplicado nos pacientes que permaneceram em ventilação mecânica por mais de três dias. Os
pacientes foram divididos em grupo traqueostomia (GTQT) e
grupo não traqueostomia (GNTQT). Para o cálculo do questionário SF-36 utilizou-se um programa computacional específico.
Considerou-se as médias e desvios-padrão para a realização das
comparações entre os grupos inseridos no estudo.
Resultados: A amostra foi constituída por 44 indivíduos, 22 constituíram o GTQT e 22 o GNTQT, 30 do sexo masculino, média de idade foi de 36,38±18,54. Os valores referentes às médias
do Sumário da Capacidade Funcional (GTQT=36,66±32,48;
GNTQT=52,5±36,44), Sumário do Componente Físico
(GTQT=15,90±29,42;
GNTQT=21,66±36,70),
Sumário do Componente Mental (GTQT=36,66±32,48; GNTQT=52,5±36,44), e SF-36 geral (GTQT=94,83±27,46; GNTQT=97,8±20,20) foram superiores para o GNTQT, quando
comparados com o GTQT.
Conclusão: A qualidade de vida dos pacientes traqueostomizados
encontra-se alterada apresentando escores mais baixos na avaliação
quando comparados com os pacientes não traqueostomizados.

EP-002
Avaliação do consumo de oxigênio e do gasto energético
durante o teste de respiração espontânea
Alessandra Fabiane Lago, Anibal Basile Filho, Elaine Caetano
Silva, Elaine Cristina Gonçalves, Maria Auxiliadora Martins, Mayra
Gonçalves Menegueti

Divisão de Terapia Intensiva, Departamento de Cirurgia e Anatomia,
Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto (SP), Brasil; Divisão de
Terapia Intensiva, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto (SP), Brasil

Objetivo: Diretrizes baseadas em evidências recomendam
o teste de respiração espontânea (TRE) antes da extubação
como forma de avaliação da prontidão do paciente para uma
possível retirada do suporte invasivo. Está sendo realizado
um estudo randomizado e estilo crossover, no centro de
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S32-S49

terapia intensiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto - USP. O objetivo esta sendo
comparar o consumo de oxigênio (VO2) e gasto energético
(GE) entre dois modos de TRE: pressão positiva contínua
em vias aéreas (CPAP) adicionada a compensação automática do tubo (ATC) e CPAP sem a ATC.
Métodos: Foram divididos até o momento 37/40 em dois
subgrupos de forma aleatória: (1) grupo iniciou o TRE em
CPAP+ATC e finalizou em CPAP sem ATC; (2) grupo iniciou em CPAP sem ATC e finalizou em CPAP com ATC.
O VO2 e o GE foram mensurados através da calorimetria
indireta (CI).
Resultados: A média do VO2 e do GE dos pacientes em
ATC foi de 202±52ml/min, 1314±336 Kcal/24h e sem ATC
foi 201±47ml/min, 1353±298Kcal/24h, respectivamente.
Conclusão: Não apresentaram diferenças metabólicas entre
os métodos de desmame ventilatório durante a comparação
entre os modos de TRE.

EP-003
Efeito agudo do desmame da ventilação mecânica
sobre a variabilidade da frequência cardíaca em
pacientes críticos com insuficiência cardíaca
Maria Clara Muradas, Sergio Luiz Soares Marcos da Cunha Chermont,
Christiane Rodrigues Alves, Gabriela Tinoco, Jorge da Costa Pereira,
José Mauricio Linhares Barreto Junior, Mariana Vasconcellos Mussap,
Monica Maria Pena Quintao

Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha - Niterói (RJ), Brasil;
UNIFESO - Teresópolis (RJ), Brasil

Objetivo: Determinar as repercussões do desmame da VM
sobre a VFC, o ritmo cardíaco em pacientes críticos com IC
pela eletrocardiografia dinâmica (ED).
Métodos: 15 pacientes com idade (75±5ª), peso 72±8kg
(4M; 6H), em VM há mais de 24 horas. A retirada da
VM foi feita seguindo-se parâmetros consensuais (modo
PSV/10cmH2O, IRRS <100). A VFC no domínio do tempo foi registrada e avaliada pela ED alem de medir FCmin,
FCmed, FCmax, quantidade de extra sístoles ventriculares
(ESV) e registro de pressão arterial, frequência respiratória
(FR) e SpO2, aos 30 minutos pré-retirada da VM e durante as 2 horas subsequentes. A estatística foi feita pelo teste
t - Student e p significativo <0,05.
Resultados: Ocorreram variações importantes nos parâmetros pré e pós desmame da VM. Por meio do registro da
VFC pela ED houve aumento das seguintes variáveis: NNs
(pré 1425±409 vs 3170±1764 pós; p=0,0009), do SDANN
(pré 5,25±2 vs 28,4±14ms pós, p=0,0001) e do NNNs (pré
909±631 vs 2980±1645ms pós, p=0,0001) FR (pré 25±6 vs
29±9 p<0,05), não houve alteração do pNN50 (p=0,44) e
da SpO2 (97±1%). Houve aumento significante das ESV
(pré 141±25 vs 363±29, p<0,0001).
Conclusão: Neste estudo piloto, o desmame da VM resultou em aumento da VFC. O significante aumento das ESV
pós-desmame demonstrou associação entre a mudança do
padrão ventilatório e hemodinâmico de pressão positiva para
negativa resultando em mudanças no tônus autonômico.

Apresentação e-pôster
EP-004
Impacto da terapia renal substitutiva na função
respiratória de pacientes sob ventilação mecânica
Fernanda Maia Lopes, Dimitri Gusmao-Flores, José Roberval Ferreira
de Oliveira

Hospital Geral Roberto Santos - Salvador (BA), Brasil

Objetivo: Avaliar o comportamento da oxigenação e da mecânica ventilatória em pacientes com suporte ventilatório após a
realização de hemodiálise.
Métodos: Este estudo foi realizado na UTI geral do Hospital
Geral Roberto Santos. Foram incluídos pacientes maiores de
18 anos, sob ventilação mecânica, com necessidade de suporte
dialítico. Cada paciente foi submetido a duas avaliações (pré e
pós-diálise) referentes a parâmetros cardiovasculares e ventilatórios, mecânica ventilatória e avaliação laboratorial.
Resultados: Foram incluídos 80 pacientes com insuficiência renal aguda (IRA) e crônica (IRC). A análise da mecânica ventilatória demostrou que houve diminuição da Pressão de pico (Ppico) e Pressão de platô (Pplatô), e aumento da Pressão resistiva
(Pres) e Complacência estática (Cest), após diálise (p=0,052,
p=0,000, p=0,040 e p=0,000, respectivamente). As alterações
da Pplatô e Cest ocorreram em ambos os grupos, independente
da redução da volemia. Pacientes com IRA também apresentaram aumento da Complacência dinâmica (p=0,026), enquanto
pacientes com IRC apresentaram Resistência do sistema respiratório (Rsr) mais elevada (p=0,044). Ocorreu aumento da Pres
(p=0,010) e Rsr (p=0,020) no grupo sem perda e redução da
Ppico (p=0,027) no grupo com perda >2000mL. Não houve
alteração na PaO2 e relação PaO2/FiO2, independentemente do
tipo de insuficiência renal e redução da volemia.
Conclusão: A hemodiálise foi capaz de alterar a mecânica do
sistema respiratório, especificamente reduzindo a Pplatô e aumentando a Cest. Desta forma, podemos sugerir que para estes
pacientes a hemodiálise pode ser benéfica seja pela retirada de
volume ou por melhora da “uremia”.

EP-005
Resposta hemodinâmica central pode determinar
um comportamento equivalente ao exercício no
desmame da ventilação mecânica em pacientes com
insuficiência cardíaca
Sergio Luiz Soares Marcos da Cunha Chermont, Evandro Tinoco
Mesquita, Jorge da Costa Pereira, José Mauricio Linhares Barreto
Junior, Luana de Decco Marchese Andrade, Maria Clara Muradas,
Monica Maria Pena Quintão

Hospital Santa Martha - Niterói (RJ), Brasil; Universidade Federal Fluminense
- UFF - Rio de Janeiro (RJ), Brasil; UNIFESO - Teresópolis (RJ), Brasil

Objetivo: A impedância cardiográfica (ICG) permite avaliar variações da resposta hemodinâmica central (RHC)
e dos parâmetros de contratilidade e volume torácico em
portadores de insuficiência cardíaca (IC). Pouco se sabe
sobre o comportamento hemodinâmico no desmame da
ventilação mecânica (VM) na IC e, portanto, o objetivo
do presente estudo foi analisar o efeito agudo da retirada
da VM nas variáveis de fluxo, resistência e contratilidade
através da ICG na IC.

S33

Métodos: Seguindo um protocolo prospectivo e transversal,
12 pacientes com IC em VM há pelo menos, 48 horas (8
homens,74±9anos e FEVE <40%). Método de desmame:
pressão de suporte (PSV; 10cmH2O) e parâmetros consensuais para retirada da VM. As variáveis hemodinâmicas
foram registradas pelo monitor BioZ (EUA): 10 minutos em
PSV até 20 minutos após retirada em peça T, 5L/O2. As variáveis foram salvas e analisadas pela ICG. Análise estatística:
testes t-Student e ANOVA.
Resultados: O debito cardíaco aumentou (pré: 5±4; pós:
9±4L/min; p<0,05) e queda no período pré-ejeção (pré:
0,24±0,8s; pós: 0,19±0,7s; p<0,05), no índice de aceleração (pré: 5,9±1; pós: 5,2±1/100/s2), no conteúdo de fluido
torácico (pré: 81±7; pós: 77±10kohm; p<0,05) e no índice de resistência vascular sistêmica (pré: 2747±751; pós:
2467±749dynas/m2) após o desmame. A gasometria não
mudou significantemente após a retirada.
Conclusão: A retirada da VM nestes pacientes gerou uma
queda nos parâmetros de contratilidade, e na RHC, sugerindo que os efeitos do desmame da VM podem equivaler a
uma carga de maior de esforço.

EP-006
Sincronia paciente-ventilador na ventilação com
pressão de suporte
Renata dos Santos Vasconcelos, Andréa da Nóbrega Cirino
Nogueira, Clarissa Bentes de Araujo Magalhães, Liégina Silveira
Marinho, Luíz Henrique de Paula Melo, Marcelo Alcantara Holanda,
Raquel Pinto Sales, Renata Gomes Chaves

Hospital Universitário Walter Cantídio, Universidade Federal do Ceará Fortaleza (CE), Brasil; Universidade Federal do Ceará - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Avaliar a sincronia paciente-ventilador durante
a ventilação com pressão de suporte (PS) em modelo
pulmonar mecânico.
Métodos: Estudo de bancada. Foi utilizado o simulador de
pulmão ASL 5000 em três perfis de mecânica respiratória:
obstrutivo, restritivo e normal. A Pmus foi configurada em
-7,5cmH2O para atingir tempos inspiratórios (Tinsp) de
0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 segundos para todos os perfis. Foram testados quatro ventiladores de UTI considerados de alta qualidade sendo conectados ao ASL 5000 através de um tubo
orotraqueal e configurados no modo PSV: perfil restritivo PEEP 10cmH2O, PS 13cmH2O e ciclagem de 25% do pico
de fluxo; perfil normal - PEEP de 5cmH2O, PS 15cmH2O
e mesma ciclagem e no perfil obstrutivo - PEEP 5cmH2O,
PS 15cmH2O e ciclagem de 45% do pico de fluxo. Foram
analisados delay de disparo e de ciclagem.
Resultados: O aumento do Tinsp maior que 1,0s resultou em
assincronia em todos os ventiladores para todos os perfis de mecânica respiratória, de forma que o tempo mecânico não acompanha bem o tempo neural. No perfil obstrutivo ocorreu ciclagem tardia em média de 324ms no Tinsp de 0,5s e no restritivo
ciclagem precoce em média de 619ms nos Tinsp a partir de 1,5s.
Conclusão: O modo PSV apresenta assincronias de disparo
e de ciclagem em graus variados a depender da mecânica
respiratória e do tempo neural do paciente.
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Sepse

EP-007
Correlação entre temperatura corporal, pressão
arterial e concentração plasmática de óxido nítrico
em pacientes sépticos
Flávia Helena Pereira, Evelin Capellari Cárnio, Marcelo Eduardo Batalhão

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo
- Ribeirão Preto (SP), Brasil; Instituto Federal do Sul de Minas Gerais Muzambinho (MG), Brasil

Objetivo: Neste estudo, o objetivo foi avaliar os níveis plasmáticos de nitrato, correlacionando-os aos valores de temperatura corporal e pressão arterial em pacientes com sepse,
sepse grave e choque séptico.
Métodos: Estudo prospectivo observacional, desenvolvido
em hospital brasileiro, dados coletados de julho a dezembro
de 2009. Foi realizada coleta de sangue (10mL). A medida
da temperatura corporal foi realizada na região axilar e o termômetro foi mantido por cinco minutos. Frequência cardíaca, saturação de oxigênio e pressão arterial foram obtidos
através dos monitores cardíacos. Foram avaliados os valores
plasmáticos de nitrato, correlacionando com a temperatura
corporal e pressão arterial de pacientes com sepse, sepse grave e choque séptico.
Resultados: Observou-se um aumento significativo nas
concentrações plasmáticas de óxido nítrico durante a fase
de choque séptico, quando comparado aos indivíduos com
sepse e sepse grave.
Conclusão: Observou-se uma correlação negativa entre os
valores plasmáticos de nitrato e temperatura corporal em
pacientes com choque séptico. Estes dados sugerem que a
medida da temperatura corporal e a observação de quadros
hipotérmicos em pacientes sépticos podem ser dados importantes para sugerir à enfermagem a evolução de indivíduos
com sepse para o quadro de choque séptico.

EP-008
Perfil epidemiológico da insuficiência renal aguda
por sepse
Danute Bareisys Salotto, Sérgio Elia Mataloun, Bruno Muszkat, José
Roberto de Oliveira Silva Filho, Lucas Bigai, Marcelo Moock, Marcos
Félix, Pamela Carmo

Universidade de Santo Amaro - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar a incidência, a mortalidade e os fatores de
risco entre pacientes sépticos com e sem IRA em pacientes internados na unidade de terapia intensiva (UTI) de um
hospital geral.
Métodos: Foi realizada a análise retrospectiva dos prontuários de pacientes internados na UTI do Hospital Estadual
do Grajaú formando dois grupos: aqueles que apresentaram
sepse sem IRA e os que tiveram sepse e IRA na UTI no
período de 01/06/2005 a 30/05/2013.
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Resultados: Dos 3.217 prontuários analisados, 277 pacientes
tiverem quadro de sepse sem insuficiência renal aguda (IRA)
e 58 obtiveram sepse com IRA (21%). Nos pacientes que desenvolveram IRA observamos uma maior média nos valores
de APACHE III (67,42), risco de óbito (43,05), risco APACHE III (26,53). Além disso, foi observada uma maior necessidade de diálise (63%) e a mortalidade nesse grupo foi
muito elevada (81%). A idade foi um fator significativo para
o desenvolvimento de IRA (p<0,02) sendo mais comum na
faixa etária entre 50 e 69 anos e menos comum entre 1 e 29
anos. O valor de IMC maior foi significante no grupo com
IRA (p<0,05). A presença de alguma insuficiência orgânica
foi muito relevante nesse estudo (p<0,0001) , assim como, a
realização de diálise (p<0,0001).
Conclusão: A IRA é uma condição que deve ser avaliada
com seriedade por estar associada com um aumento de mortalidade na UTI. Por isso, o presente estudo tem a função de
colaborar para a informação de possíveis fatores prognósticos
e servir como base para futuros estudos.

EP-009
Time de resposta rápida na busca ativa de sepse em
instituição de grande porte
Viviane Cordeiro Veiga, Alexandre Bernardo dos Santos, Ana Carolina
de Moraes Rego Palmieri, Claudio Henrique Swerts Esteves, Fabricio
Argenton Sofiato, Júlio César de Carvalho, Luis Enrique Campodónico
Amaya, Salomon Soriano Ordinola Rojas

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Descrever a atuação do time de resposta rápida na
busca ativa de sepse em hospital de grande porte.
Métodos: A busca ativa de sepse é feita a partir da identificação de dois critérios de SIRS pela equipe de enfermagem e
acionada a equipe médica, sendo que nas Unidades de Internação, o médico do time de resposta rápida foi o responsável
pelo atendimento. A partir da avaliação inicial, o paciente
era estratificado (SIRS, sepse, sepse grave e choque séptico)
e solicitados, conforme necessário coleta de culturas (meta:
tempo inferior a 30 minutos) e administração do antibiótico
(meta: tempo inferior a uma hora). Para garantir a adesão
às metas dos indicadores, foi disponibilizado um ramal do
laboratório exclusivo e para o antibiótico, o médico do TRR
porta uma maleta, contendo uma dose de cada antibiótico
empírico do protocolo institucional. A partir da prescrição,
o antibiótico já era disponibilizado pelo próprio médico.
Resultados: No período, foram avaliados 1893 pacientes,
sendo 982 casos de SIRS (51,9%), 509 de sepse (26,9%),
335 de sepse grave (17,7%) e 67 de choque séptico (3,5%).
A adesão aos indicadores foi: 84,6% das hemoculturas coletadas em menos de 30 minutos e 91,4% dos ATB administrados em menos de 1 hora. A sobrevida em 30 dias
de sepse, sepse grave e choque séptico foi 78%, 61,3% e
40,8%, respectivamente.
Conclusão: A busca ativa de sepse pelo TRR mostrou-se
eficaz, garantindo diagnóstico e tratamento rápidos, com
excelente adesão aos marcadores.
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EP-010
Variação da proteína-C reativa como preditor de
resposta ao tratamento em pacientes com sepse
grave ou choque séptico
Marina Borges Wageck Horner, Glauco Adrieno Westphal, Caroline
Frazão Scheffer de Mello, Dimitri Sauter Possamai, Geonice Sperotto,
João Paulo Cavalaro Rezende, Milton Caldeira Filho, Renata Waltrick

Centro Hospitalar Unimed - CHU - Joinville (SC), Brasil; UNIVILLE Joinville (SC), Brasil

Objetivo: Avaliar o valor prognóstico da variação da proteína-C
reativa (PCR) em pacientes com sepse grave ou choque séptico.
Métodos: Coorte retrospectiva realizada no período de abril
de 2011 e março de 2013, em que se mediu a variação da
PCR em 48 e 96 horas após o diagnóstico de sepse grave ou
choque séptico, e sua relação com a mortalidade. Determinou-se o melhor valor de discriminação entre sobreviventes e
não sobreviventes a partir da construção de uma curva ROC.
Resultados: 62 pacientes (Sobreviventes: 46; Não sobreviventes: 16) apresentando os seguintes valores de PCR: à admissão (Sobreviventes: 228±143 versus Não sobreviventes:
151±98; p=0,06), em 48 horas (Sobreviventes: 211±177
versus Não sobreviventes: 234±135; p=0,63) e em 96 horas
(Sobreviventes: 169±148 versus Não sobreviventes: 243±134;
p=0,13). A variação media da PCR em 48 horas foi de +6,7%
entre os sobreviventes e de +119% entre os não sobreviventes (p<0,02). Em 96 horas a variação da PCR foi de -10,1%
nos sobreviventes e de +205% entre os não sobreviventes
(p<0,005). O melhor ponto de corte da variação da PCR
para identificação de sobreviventes apos 48 horas foi 47%
(Sensibilidade=56%, Especificidade=84,8%, Valor Preditivo
Positivo=76%, Valor Preditivo Negativo=69%). A área sob a
curva ROC foi de 0,80 (IC 95% 0,62-0,85; p<0,007).
Conclusão: A diminuição 47% da PCR em 48h pode auxiliar na identificação de resposta ao tratamento em pacientes
com sepse grave ou choque séptico.

Infecção no paciente grave

EP-011
AIDS em terapia intensiva: dados epidemiológicos
de um centro de referência
Áureo do Carmo Filho, Ana Carolina Andorinho de Freitas Ferreira,
Mariana Serri Morais, Rafael Lopes de Freitas, Renata Pereira
Teodoro, Rosália Dias de Carvalho, Vanessa Lima Farnezi, Victor Jinichi
Nishiyama Alves

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Descrever o desfecho de pacientes com AIDS internados na unidade de terapia intensiva (UTI) de um Hospital Universitário Público de referência do Rio de Janeiro.
Métodos: Estudo descritivo retrospectivo observacional com
todos os pacientes com diagnóstico de AIDS internados na
unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Gafrée e Guinle entre abril de 2004 e maio de 2013.
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Resultados: Nossa amostra foi composta por 164 pacientes
com idade variando de 13 a 77 anos de idade (40,9±13,1 anos),
sendo 54 do sexo feminino (32,9%). A mortalidade global
foi de 74,5% e o tempo de internação (tCTI) foi de 9,6±11,7
dias. De acordo com as causas de internação no CTI e suas
respectivas letalidades, observamos: infecciosas respiratórias
(70,1%/78,3%), neuroinfecção (17,1%/71,4%), gastrointestinais (10,4%/58,8%), hematológicas (9,1%/80,0%), cardiovasculares (4,3%/57,1%) e nefrológicas (6,7%/54,5%).
Conclusão: Nossos pacientes apresentaram 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.

EP-012
Epidemiologia e mortalidade da meningite
nosocomial em adultos em dois hospitais
universitários do Sul do Brasil
Luana Alves Tannous, Paula Geraldes David João, Bruna Martins
Dzivielevski, Hugo Morales, Maria Esther Graf, Marjorie Valderrama
Padilha, Felipe Francisco Tuon, Anderson Matsubara

CEPETI - Curitiba (PR), Brasil; Hospital Evangélico de Curitiba - Curitiba
(PR), Brasil; Hospital Universitário Cajuru - Curitiba (PR), Brasil

Objetivo: Avaliar a epidemiologia e mortalidade da MN em
adultos em dois Hospitais Universitários do Sul do Brasil.
Métodos: Foram avaliados 40 casos de meningite nosocomial
diagnosticados entre 2010 e 2012, analisando dados demográficos, clínicos e terapêuticos. Meningite nosocomial foi diagnosticada usando critérios da ANVISA e sua mortalidade avaliada com 28 dias. Foi realizada análise estatística usando curva
de Kaplan-Meier e regressão logística multivariada.
Resultados: Dentro os 40 pacientes, nos quais a drenagem
ventricular externa foi realizada em 62,5%. As causas mais comuns de DVE foram: hidrocefalia aguda (32,5%), hemorragia
subaracnoidea e intraventricular (22,5%) e trauma craniano
(22,5%). HSA e Hemorragia Intraventricular foram relacionados com aumento de mortalidade em 28 dias (p=0,015).
Tratamento empírico foi iniciado em 37/40 pacientes, em sua
maioria (n=33) contemplando terapia combinada sendo a Vancomicina (62,2%) e o Meropenem (46%) os antimicrobianos
mais utilizados nesta terapia. A terapia inicial foi acertada em
relação ao resultado da cultura em (67,57%). A terapia combinada e o acerto antimicrobiano não resultaram impacto na
mortalidade em 28 dias. Polimixina B foi utilizada em 6 pacientes por 4 a 22 dias. 3/6 tiveram boa evolução e estavam
vivos em 28 dias. O patógeno mais comum foi o Staphylococcus
coagulase-Negativo (33%), seguido por Enterobacter spp (15%),
Acinetobacter baumanii complex (13%), Klebsiella pneumonia
(12%) and Staphylococcus aureus (12%). A taxa de sobrevivência
em 28 dias foi de 65%.
Conclusão: A meningite nosocomial teve alta taxa de mortalidade nesta população e o potencial benefício da terapia combinada ou da Polimixina B intratecal não foram comprovados.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S32-S49
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Choque e Monitorização Hemodinâmica

EP-013
Avaliação do lactato venoso femoral como substituto
do lactato arterial em pacientes graves
Yara Nishiyama Marti, Milena Bezerra Leão, Rodrigo Palácio de
Azevedo, Antonio Tonete Bafi, Flávia Ribeiro Machado

Disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva, UNIFESP - São
Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar se existe concordância e correlação entre os
valores de lactato obtidos da coleta de sangue da veia femoral
e o lactato arterial em pacientes críticos.
Métodos: Estudo prospectivo, observacional, realizado em
pacientes graves maiores de 18 anos que apresentavam acesso venoso profundo inserido na veia femoral. Coletamos
amostras simultâneas de sangue arterial e venoso femoral,
determinando o coeficiente de correlação e a concordância, usando-se Bland-Altman, com resultados expressos
pelo viés (limites de concordância de 95%). Um examinador que desconhecia o sítio de coleta do lactato examinava
dados hemodinâmicos e respiratórios, determinando uma
conduta. A concordância entre essas condutas foi reportada.
Resultados: Obtivemos 102 amostras pareadas de 26 pacientes
(idade: 60,5 (54,5-69,0) anos, SOFA: 11,0 (9,0-14,2), 42,3%
com choque séptico). A correlação entre os valores de lactato foi
forte (r=0,99, p<0,001). Entretanto, a concordância pelo Bland-Altman revelou limites de concordância amplos (-2,71 (-22,03
a 16,61). Os resultados não diferiram quando avaliamos amostras com ou sem sinais de hipoperfusão: SvcO2<70%: 10,5
(-25,12 a 16,05), SvcO2=70%: -1,5 (-19,8 a 16,73), lactato
>18: -3,51 (-30,03 a 23,01), lactato=18: -1,85 (-6,13 a 2,44). A
concordância no manejo clínico foi boa (94,8%).
Conclusão: Os resultados sugerem que o lactato venoso femoral apresenta boa correlação e concordância clínica com
o lactato arterial, podendo seu valor ser utilizado em substituição ao lactato arterial quando este não for disponível.

EP-014
Punção vascular de profunda de veia jugular guiada
por ultrassonografia - Avaliação crítica por acesso
transversal venoso
Rafael Rubim Batista Bellott Nascimento, Rosilene Giusti, Wilson
Rodrigues Lima Junior, Lina Sanae Abechain, Firmino Haag Ferreira Junior

Hospital Cruz Azul de São Paulo- São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Descrever a técnica de punção vascular de veias
jugulares internas guiada por ultrassom, assim como os benefícios e as eventuais complicações relacionadas ao método.
Métodos: Estudo intervencionista prospectivo, realizado
entre Janeiro a Junho de 2013, em pacientes internados em
UTI adulto com indicação de acesso venoso central. Utilizado
equipamento de Ultrassom portátil CUS300, Carewell, com
transdutor linear de alta frequência (5,5-7,5MHZ) para loRev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S32-S49

calização dos vasos, sendo seguintes desfechos: Número de
punções realizadas, infecção relacionada a punção, formação
de hematoma, punção arterial inadvertida, ocorrência de
pneumotórax e posição final do cateter venoso central (CVC).
Resultados: Foram avaliados dez pacientes. Dentre eles, em apenas em dois pacientes a cateterização venosa ocorreu na segunda
punção. Não foi observado infecção relacionada ao CVC, formação de hematoma, punção arterial inadvertida ou pneumotórax. A posição final do CVC for a confirmada com sucesso em
todos os pacientes analisados. Em um paciente com tumorações
císticas na região cervical dificultando o acesso à VJID, cuja
cateterização guiada por USG pela técnica fora do plano fora
obtida na segunda punção com êxito, sendo inclusive utilizado
CVC de grosso calibre utilizado para hemodiálise, não sendo
observado formação de hematoma ou qualquer outra complicação mecânica ou infecciosa associada ao procedimento.
Conclusão: O acesso vascular profundo guiado por ultrassonografia demonstrou-se um método rápido, seguro e eficaz,
reduzindo o tempo e complicações mecânicas e infecciosas
relacionadas quanto a técnica convencional, em pacientes de
terapia intensiva.

Gestão, Qualidade e Segurança
EP-015
Perfil das interações medicamentosas potenciais em
prescrições de UTI da rede pública
Aline Teotonio Rodrigues, Larissa Saito da Costa, Mécia de Marialva,
Antonio Luís Eiras Falcão, Patrícia Moriel, Priscila Gava Mazzola

Hospital das Clínicas, UNICAMP - Campinas (SP), Brasil; Unidade de
Terapia Intensiva, Hospital das Clínicas, UNICAMP - Campinas (SP), Brasil;
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP - Campinas (SP), Brasil

Objetivo: Traçar o perfil de incidência de interações medicamentosas potenciais (IMP) em prescrições feitas na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital da rede pública de saúde (Hospital das Clínicas - HC UNICAMP),
quantificá-las e classificá-las quanto ao seu grau de severidade.
Métodos: No período de janeiro a dezembro de 2011 foram
avaliadas prescrições de 369 pacientes, todos maiores de 18
anos, com média de idade de 57,03±14,62, internados por
mais de 24 horas na UTI adulto. As IMP observadas foram quantificadas e classificadas utilizando a base de dados
Micromedex®. O trabalho recebeu aprovação do comitê de
ética em pesquisa da instituição.
Resultados: Foram prescritos no período 205 diferentes tipos de medicamentos, média (±desvio padrão) de
13,04±4,26 por prescrição. Entre as prescrições avaliadas
89% apresentaram IMP, obtendo-se uma média por prescrição de 5,00±5,06. Entre os 405 tipos de IMP encontradas, destacou-se a prevalência das IMP classificadas como
moderadas e importantes, presentes em 74% e 67% das
prescrições, respectivamente. Foi observada correlação estatisticamente significativa entre IMP e tempo de internação
em UTI dos pacientes (p=0,003), e IMP e número de
medicamentos prescritos (p<0,001).
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Conclusão: Os resultados encontrados contribuem para o
delineamento do perfil de risco relativo às IMP em terapia
intensiva, demonstrando que há uma elevada incidência de
interações medicamentosas potenciais em prescrições de
UTI. Ressalta-se a necessidade de atuação do farmacêutico
clínico nesta área, a fim de contribuir com a equipe multidisciplinar na redução de riscos provenientes da terapia
medicamentosa.

EP-016
Aplicação do PDCA (Plain/Do/Check/Adjust) em
treinamentos de assistência básica da enfermagem
de uma unidade de tratamento intensivo
Mara Rúbia de Moura, Cláudio Dornas de Oliveira, Patricia Eliza Miranda
Dupim, Camila Armond Isoni, Juliana de Fátima Pires Monteiro, Marcia
Voieta Ribeiro, Camila Adriana Barbosa Costa, Luiza Alves Romano

Hospital Santa Casa de Belo Horizonte - Belo Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: Os treinamentos têm grande impacto no processo de
melhoria da qualidade. A aplicação do PDCA pode quantificar
este resultado apontando a distância entre a sensação e a realidade. Este trabalho avalia a efetividade destes treinamentos.
Métodos: Foi realizado um estudo prospectivo no período
de março a maio de 2013, aplicando um check-list, baseado
em treinamentos ministrados de acordo com a rotina das
unidades de terapia intensiva.
Resultados: Após período de seis meses dos treinamentos
in-loco, com os técnicos de enfermagem, sobre cuidados básicos relevantes no cuidado do paciente crítico, foram aplicados, sem o conhecimento destes profissionais, 279 vezes
um check-list (contendo 26 itens), totalizando 7254 itens
avaliados. Destes, 2732 itens não se aplicavam no momento
da avaliação, restando 4522 válidos para análise. Como resultado, 3719 itens estavam de acordo com o treinamento
(82,2%) e 803 em desacordo (17,8%). Os maiores problemas com relação ao resultado negativo foram relacionados
na identificação de materiais para oxigenoterapia. Os itens
com maior frequência que não se aplicaram foram relacionados a cateter hemodiálise, dieta enteral e extensor de vácuo.
Conclusão: O resultado esperado não coincidiu com o resultado obtido, pois no trabalho diário, questões pontuais,
geraram uma expectativa de ineficiência do treinamento.
Após a aplicação observou-se que o treinamento gerou resultado satisfatório. Com o PDCA, também conseguimos:
adequar o check-list utilizado, após evidencia de alta incidência de “não se aplica” em alguns itens. A relevância foi
conseguir identificar itens pontuais com necessidades de
novos treinamentos.

EP-017
Avaliação de escalas de risco para internação em
UTI: estudo piloto
Andre Miguel Japiassu, Renata Lia Lana Viggiano

Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, FIOCRUZ - Rio de Janeiro
(RJ), Brasil
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Objetivo: Avaliar a gravidade dos pacientes internados em enfermaria, pelas tabelas MEWS e MEDS,
correlacionando-as com a necessidade de UTI, na primeira
semana de internação.
Métodos: Foram coletados dados de 86 pacientes internados de maio a junho/2013, prospectivamente. Os escores
MEWS (Modified Early Warning Score) e MEDS (Mortality
in Emergency Departament Sepsis) foram avaliados na internação e o desfecho foi necessidade de internação na UTI
até sétimo dia. Os índices foram comparadas entre si e com
SOFA (Sequential Organ Failure Assessment).
Resultados: A idade média foi 41 anos. 18% foram internados
no CTI, a maioria por doenças respiratórias (25%), seguido
de neurológicas (22%) e cardiovasculares (13%). Os escores
na internação foram (mediana): MEWS 3 pontos, MEDS 3 e
SOFA 2. Houve maior sensibilidade para internação na UTI
nos escores MEWS e SOFA (87% e 93%, respectivamente);
o escore MEDS foi menos sensível (68%). No entanto, o
MEDS foi mais específico (87%), enquanto o MEWS (67%)
e o SOFA (65%) foram menos específicos. A combinação do
MEWS/SOFA (sens 81%/espec 67%) e MEDS/SOFA (sens
56%/espec 87%) não mudou a acurácia dos resultados.
Conclusão: As escalas MEWS e MEDS mostram boa relação
com a necessidade de UTI, com diferentes acurácia; o escore
SOFA não acrescentou acurácia aos 2 escores.

EP-018
Resultados do primeiro hospital brasileiro
participante do Action Registry Database - NCDR
Mariana Yumi Okada, Sheila Aparecida Simões, Pedro Gabriel Melo
Barros e Silva, Nilza Sandra Lasta, Beatriz Akinaga Izidoro, Viviane A
Fernandes, Antônio Claudio do Amaral Baruzzi, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar os dados de tratamento dos pacientes com
infarto agudo do miocárdio através da utilização do banco
de dados Action Registry Database - NCDR.
Métodos: Dados coletados prospectivamente e inseridos no
Action Registry Database, utilizado em um Hospital privado do estado de São Paulo, no período de janeiro 2012 à
setembro 2012. Foram analisados dados de desempenho de
11 itens relacionados ao tratamento inicial e na alta hospitalar para pacientes com infarto agudo do miocárdio: aspirina
nas primeiras 24h da chegada, avaliação da função ventricular sistólica, terapia de reperfusão (IAMCSST), tempo para
uso de fibrinolíticos (IAMCSST), tempo para intervenção
coronária percutânea primária (IAMCSST), aspirina na alta
hospitalar, betabloqueador na alta hospitalar, IECA/BRA
na alta hospitalar para pacientes com disfunção ventricular
esquerda, estatina na alta, aconselhamento cessação de
tabagismo e indicação para reabilitação cardíaca.
Resultados: Analisados 255 pacientes, sendo que 59,2%
apresentaram diagnóstico de infarto agudo do miocárdio sem
supradesnivelamento do segmento ST (IAMSSST) e 40,8%
infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S32-S49
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segmento ST (IAMCSST). Os resultados de desempenho
do período para os pacientes de IAMCSST e IAMSSST foram 95,4% e 95,5%, respectivamente, em comparação com
os resultados de 96,5% e 93,5% dos hospitais americanos.
Conclusão: A utilização de um banco de dados para
registro das informações dos pacientes com diagnóstico de
IAM e comparação com os Hospitais nos auxiliou para o
cumprimento das recomendações presentes nas diretrizes
baseadas em evidências clínicas para tratamento do IAM e
melhora dos resultados clínicos.

EP-019
Validação da escala de prioridades da Society of
Critical Care Medicine na triagem de pacientes
críticos adultos
Carlos Augusto Ramos Feijó, Natália Linhares Ponte Aragão, Marina
Parente Albuquerque, Érica de Castro Vieira, Vitor Nogueira Araújo,
Iara Serra Azul Machado Bezerra, Stephanie Wilkes da Silva, Francisco
Albano de Meneses

Centro de Terapia Intensiva, Hospital Geral de Fortaleza - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Validar a escala de prioridades da Society of Critical Care Medicine (SCCM) para triagem à admissão na
Unidade de Terapia Intensiva.
Métodos: Estudo retrospectivo e analítico das admissões
ao Centro de Terapia Intensiva do Hospital Geral de
Fortaleza - SESA, no período de janeiro a maio de 2013.
Resultados: Dos 115 pacientes internados no período,
52,2% eram do sexo masculino, com mediana de idade de
57 anos. Do total, 49,6% tinham prioridade 1 (P1), 30,4%
prioridade 2 (P2), 15,7% prioridade 3 (P3) e 4,3% prioridade 4 (P4) [2,6% P4b, muito graves; 1,7% P4a, pouco
graves]. O grupo P1 era composto predominantemente por
pacientes clínicos (73%), ressaltando-se a prevalência cirúrgica, sobremodo, nos pacientes menos graves (P2: 63,9%,
P4a: 100%) (p<0,05). Excluídos os pacientes (P4), os (P1)
e (P3) apresentaram, de forma isolada e composta, maior
média de disfunções orgânicas à admissão, bem como maiores valores de APACHE II, mortalidade prevista e tempo de
permanência na UTI (p<0,05). Com relação à mortalidade
real, observou-se diferença (p<0,05) entre os grupos, sendo
(P3) e (P4b) aqueles com maiores magnitudes.
Conclusão: Confrontada com os marcadores de gravidade à
admissão e os desfechos respectivos, inferimos que a escala
de prioridades proposta pela SCCM os capturou devidamente, adequando-se, pois, à triagem em nossa casuística.

EP-020
Marcadores de alto custo em pacientes submetidos
a angioplastia transluminal coronária e cirurgia de
revascularização do miocárdio

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S32-S49

Renato Vieira Gomes, Francisco José de Oliveira, Fábio Nasser
Monnerat, Maria Renata Moreira Pinheiro, José Carlos Pires de Souza

Unimed Federação Rio - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Analisar os fatores associados a alto custo em pacientes (pts) submetidos a angioplastia coronária e revascularização do miocárdio (RM).
Métodos: De 2 de janeiro de 2010 a 31 de maio de 2013,
analisaram-se retrospectivamente, 4360pts submetidos
a ATC ou CRM, de um programa de gerenciamento de
alto custo (AC) em cardiologia. Definiu-se pt de AC como
aquele cujo preço do procedimento excedeu o previamente acordado em cada período. A análise estatística programa SPSS, adotando-se nível de significância de p<0,05.
Realizaram-se análise univariada (testes de Fisher, Pearson
e Kruskal-Wallis, teste t e ANOVA) e análise multivariada
com regressão logística binária.
Resultados: Observou-se AC em 1160 pts (26,6%). Na
análise univariada, selecionaram-se as seguintes variáveis
para regressão: idade; RM; alguns hospitais (HQD, HUVR,
HST, HPCRO, HSJA); alguns gestores do plano de saúde
(PET, NOR, VR); e necessidade de coronariografia (CAT).
Após a regressão, as seguintes variáveis, com odds ratio e
intervalo de confiança de 95%, respectivamente, apresentaram significância estatística: HQD (22,73; 15,152-34,483);
HUVR (19,61; 12,195-32,258); HST (17,24; 12,19524,390); HPRCO (14,08; 10,000-20,000); HSJA (9,52;
5,348-16,949); CAT (5,32; 4,237-6,711); RM (2,58;
1,961-3,401); e idade (1,02; 1,007-1,026).
Conclusão: Nesta amostra, identificamos que CAT, idade,
RM e alguns hospitais são marcadores de AC. Esses dados
reforçam a necessidade de estreitar o relacionamento entre
plano de saúde e hospitais.

Epidemiologia

EP-021
Avaliação de fatores de risco para internações de
longa permanência em unidade de terapia intensiva
Cintia Magalhães Carvalho Grion, Josiane Festti, Thalita Bento Talizin,
Raquel Mireski, Thássia de Oliveira Alves, Anna Paula Gonçalves
Olivieri, André Ruan Ruiz, Viviane Anami

Hospital Universitário, Universidade Estadual de Londrina - Londrina
(PR), Brasil

Objetivo: Avaliar fatores associados a tempo de permanência prolongado em unidade de terapia intensiva em hospital universitário público.
Métodos: Estudo longitudinal prospectivo realizado em
UTI de hospital universitário público que incluiu pacientes adultos admitidos no período de março a dezembro de
2008. Foram coletados dados demográficos, de diagnóstico, escores APACHE II e SOFA, tempo de internação e
desfecho da UTI. Os pacientes foram divididos em longa
permanência (=14 dias de internação) e curta permanên-
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cia (<14 dias de internação). Foi realizada análise de regressão logística para identificar fatores de risco para longa
permanência em UTI.
Resultados: Um total de 783 pacientes foi admitido na
UTI no período de estudo, destes 120 (15,3%) permaneceram internados em leito de UTI por pelo menos 14 dias.
A mortalidade hospitalar foi maior entre os pacientes com
longa permanência (57,1% versus 32,8%, p<0,01). Na
análise de regressão logística, o sexo masculino (OR: 1,59
IC 95% 1,02-2,47), uso de ventilação mecânica na admissão (OR: 5,10 IC 95% 2,92-8,90), procedência do setor de
emergência (OR: 2,20 IC 95% 1,37-3,54) e reinternação
(OR: 2,57 IC 95% 1,13-5,84) foram independentemente
associados com permanência prolongada em UTI.
Conclusão: A necessidade de permanência prolongada em
unidade de terapia intensiva foi comum na amostra de estudo. Os fatores associados à longa permanência identificados foram fatores o sexo masculino, a origem da emergência, o uso de ventilação mecânica e a reinternação.

EP-022
Estudo piloto sobre o perfil de sedoanalgesia
e implementação do Intensive Care Delirium
Screening Checklist
Luana Fernandes Machado, Suzana Margareth Ajeje Lobo, Mario
Roberto Rezende Guimaraes Junior, Debora Augusto Valverde, Paula
Cibele Oporini Oliveira, Vanderlei Cesar Estefano, Taís Pagliuco Barbosa,
Aline Silveira de Souza

Serviço de Terapia Intensiva, Hospital de Base de São José do Rio Preto,
FAMERP - São José do Rio Preto (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar incidência de delirium com uso do Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) e o perfil de
sedoanalgesia da unidade.
Métodos: Estudo piloto para avaliar o uso do ICDSC
em UTI de 20 leitos após dificuldades para implementar
CAM-ICU. O ICDSC foi aplicado pela enfermagem três
vezes ao dia em pacientes sem ventilação mecânica ou após
desmame de sedativos. Delirium foi considerado na presença de 4 ou mais dos itens do ICDSC: ausência de atenção,
desorientação, alucinação, agitação ou retardo psicomotor,
fala ou humor inapropriado, distúrbio do sono, sintomas
flutuantes.
Resultados: Foram incluídos 64 pacientes e excluídos 26
com internação menor que 48 horas. O ICDSC foi aplicado
em 703 ocasiões e não foi possível em 1247 (64%) devido
alteração de consciência ou ventilação mecânica. Foram observados 51 episódios de delirium em 12 pacientes (18,7%).
Foi utilizado fentanil em 47 pacientes (73%) 228 dias, midazolan em 38 pacientes (59%) durante 174 dias, alfa-2
agonista em 15 pacientes (23,4%) 42 dias e cetamina em 2
pacientes (3,1%) 2 dias. Midazolan foi usado em 55,7% dos
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pacientes sem delirium e em 75% dos pacientes com delirium
(p=0,36). Fentanil e clonidina foram usados igualmente em
ambos os grupos. Dexmedetomidina foi usada em 9,6% dos
pacientes sem delirium e em nenhum paciente com delirium.
Conclusão: Delirium se associa a maior morbimortalidade.
Com o ICDSC constatamos incidência de 19%. Análise
da sedoanalgesia da unidade demonstra que há espaço para
redução do uso de benzodiazepínicos, importante fator de
risco para delirium.

EP-023
Há diferença nos desfechos dos pacientes
provenientes da emergência e daqueles provenientes
da enfermaria internados em uma unidade de
terapia intensiva?
Adriell Ramalho Santana, Bárbara Magalhães Menezes, Lucas Garcia
de Souza Godoy, Fernanda Vilas Bôas Araújo, Fábio Ferreira Amorim,
José Aires de Araújo Neto, Edmilson Bastos de Moura, Marcelo de
Oliveira Maia

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal - LIGAMISOBRAMI - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Santa Luzia - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Comparar os desfechos dos pacientes clínicos internados em uma unidade de terapia intensiva quando provenientes do setor de emergência ou da enfermaria/quarto.
Métodos: Estudo coorte retrospectivo realizado em pacientes
internados na UTI do Hospital Santa Luzia, Brasília, DF, no
período de seis meses. Pacientes foram divididos em dois grupos: provenientes da emergência (GEm) e provenientes da enfermaria (GEn). Foram excluídos pacientes cirúrgicos, procedentes de outras unidades ou transferidos para outro hospital.
Resultados: Incluídos 338 pacientes. Idade 62±20 anos, 43,8%
masculinos, SAPS3 48,9±13,2. Mortalidade em 4 dias foi de
5% (N=17), em 28 dias: 7,7% (N=26) e hospitalar: 16,3%
(N=55). Quando comparados GEn e GEm, não houve diferenças na idade média (64±19 vs 62±20, p=0,40), no SAPS3
(53±15 vs 47±12, p=0,11) ou no tempo de internação na UTI
(9±10 vs 6±11, p=0,16). GEn apresentou maior mortalidade
hospitalar (27,4% vs 13,3%, p=0,004) e necessidade de ventilação mecânica invasiva na primeira hora (13,6% vs 6,4%,
p=0,04). Tempo de internação na unidade de procedência foi
maior no GEn (8,7±19,0 vs 0,12±0,9 dias, p=0,000). O Risco
Relativo para mortalidade hospitalar do grupo de pacientes
procedentes da enfermaria foi de 2,07 (IC 95% 1,28-3,27).
Conclusão: Apesar de apresentarem escores de gravidade
semelhantes, pacientes admitidos na UTI procedentes da
enfermaria possuem maior mortalidade hospitalar e ventilação mecânica na primeira hora de admissão, o que pode
estar relacionado ao atraso no reconhecimento da gravidade
e instituição de cuidados intensivos.
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EP-024
O uso do cateter central de inserção periférica em
adultos
Geferson Antonio Fioravanti Junior, Cristiane Carneiro Vizcaychipi, Ana
Isabel Martin, Roberta Konrad, Michele Dias Kerber, Francine Zanchin,
Roberta Marco

Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: O uso do cateter central de inserção periférica em
adultos.
Métodos: Estudo qualitativo, prospectivo, descritivo-exploratório, realizado em hospital geral de Porto Alegre, no
período de janeiro de 2012 a junho de 2013. A população
foi composta de pacientes internados no Centro de Terapia
Intensiva Adulto, Emergência e Unidade de Internação que
permaneceram com o cateter central de inserção periférica
(PICC). Os dados foram coletados da planilha de controle
do PICC. Foram calculados a média e mediana, bem como,
a proporção para as variáveis categóricas.
Resultados: Foram incluídos 125 cateteres e 121 pacientes.
Todas as punções foram realizadas por enfermeiros e utilizando o ultrasom em tempo real, os microintrodutores e a
técnica de Seldinger modificada. A trombose venosa profunda ocorreu em 1,6% dos cateteres e a infecão de corrente sanguínea relacionada ao cateter foi de 1,13 por 1000
cateteres/dia. A principal indicação foi a antibioticoterapia.
O tempo médio de permanência foi de 29 dias e o principal
motivo de retirada foi o término do tratamento, sendo que
29% dos PICC foram inseridos na CTI.
Conclusão: A principal indicação foi a antibioticoterapia. As
complicações infecciosas e trombóticas estão de acordo com
os dados da literatura. Os dados demonstram que o PICC
é uma alternativa segura para pacientes em terapia intensiva,
principalmente quando aliado a tecnologia, como o ultrasom
e o uso de cateteres valvulados e com kit de microintrodução.

EP-025
Obesidade na unidade de terapia intensiva:
caracterização e análise da morbidade e mortalidade
Fernanda Souza Angotti Carrara, Mariana Cremasco, Suely Sueko Viski
Zanei, Iveth Yamaguchi Whitaker

Escola Paulista de Enfermagem - UNIFESP - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: A análise da morbidade e mortalidade de pacientes obesos nas UTIs possibilita fornecer subsídios para
o cuidado seguro de enfermagem a esse tipo de paciente.
Este estudo teve como objetivo verificar a prevalência de pacientes com Índice de Massa Corpórea (IMC) >30kg/m2 na
UTI e identificar seus fatores de risco para óbito e tempo de
internação na UTI.
Métodos: Estudo transversal, prospectivo realizado em UTI
do município de São Paulo. As variáveis estudadas foram
idade, sexo, tipo de paciente, IMC, SAPS 3, SOFA, tempo
de internação na UTI e no hospital, carga de trabalho de
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enfermagem (NAS) e mortalidade. A análise estatística foi
feita por meio dos testes qui quadrado, exato de Fisher, t
de Student e Mann Whitney, e para análise dos fatores de
risco para óbito e tempo de internação na UTI foi aplicada
a regressão logística e linear múltipla.
Resultados: A análise de 530 pacientes mostrou que 105
(19,8%) tinham IMC >30Kg/m2. O tempo de internação na UTI, a mortalidade, o SAPS 3, o SOFA, e o NAS
não foram diferentes entre obesos e não obesos. A análise
do aumento do IMC como fator relacionado ao óbito sugere a obesidade como fator protetor (OR=0,95; IC 95%
0,9-0,99; p=0,026). No grupo de obesos, o SOFA e o NAS
relacionaram-se ao tempo de internação e óbito na UTI.
Conclusão: A obesidade foi constatada em 19,8% dos pacientes e os fatores relacionados ao tempo de internação e
óbito na UTI foram o SOFA e NAS.

EP-026
Pacientes muito idosos admitidos em uma unidade
de terapia intensiva geral de um hospital público:
perfil demográfico e desfechos
Jaqueline Lima de Souza, Kátia Crys Moura Ogliari, Thiago Alves Silva,
Pedro Henrique Gomes Rocha, Mariana Pinheiro Barbosa de Araújo,
Fábio Ferreira Amorim, Pedro Nery Ferreira Junior, Clayton Barbieri de
Carvalho

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal - LIGAMISOBRAMI - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Regional de Samambaia - HRSam - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Identificar o perfil e fatores de risco em uma população de pacientes muito idosos admitidos em uma UTI
geral de hospital público.
Métodos: Estudo retrospectivo realizado em pacientes internados na UTI do Hospital Regional de Samambaia (DF)
em um período de 4 anos. Os pacientes foram divididos em
dois grupos: idade igual ou maior a 80 anos (GMI) e idade
menor que 80 anos (GN). Foram excluídos pacientes transferidos para outra UTI.
Resultados: No período estudado, foram admitidos 585 pacientes. 57 pacientes eram muito idosos (9,7%). No GMI,
a idade média foi de 86±6 anos e 35 eram do sexo feminino
(61%). GMI apresentou maior mortalidade (44% vs 24%,
p=0,00), assim como escore APACHE II (47±19 vs 33±24,
p=0,00). Não foi observada diferença em relação ao tempo
de internação na UTI entre os grupos (27±36 vs 20±45 dias,
p=0,24). No momento da admissão na UTI, houve ainda
maior prevalência de hipernatremia (37% vs 23%, p=0,02),
injúria renal aguda (47% vs 24%, p=0,00), p=0,00) e sepse
grave/choque séptico (33% vs 21%, p=0,04) no GMI.
Conclusão: Pacientes muito idosos apresentaram maior gravidade e mortalidade em relação aos demais pacientes. Estes
pacientes também apresentavam maior prevalência de hipernatremia, injúria renal aguda e sepse grave/choque séptico
no momento da admissão na UTI.
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EP-027
Pacientes oncológicos admitidos em uma unidade
de terapia intensiva: perfil demográfico e desfechos
Felipe Bozi Soares, Louise Cristhine de Carvalho Santos, Thiago Alves
Silva, Kátia Crys Moura Ogliari, Pedro Nery Ferreira Junior, Fábio
Ferreira Amorim, Rodrigo Santos Biondi, Rubens Antonio Bento Ribeiro

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil; Unidade
de Terapia Intensiva Adulto, Hospital Anchieta - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Analisar aspectos demográficos e desfechos de pacientes oncológicos admitidos em uma UTI.
Métodos: Estudo coorte retrospectivo realizado na UTI
adulto do Hospital Anchieta no período de 2 anos. Pacientes foram divididos em dois grupos: oncológicos (GO) e não
oncológicos (GNO). Pacientes procedentes ou transferidos
para outra UTI foram excluídos.
Resultados: foram admitidos 1918 pacientes. Idade foi de
62±18 anos e SAPS3 de 49±18. 1022(53,4%) masculinos.
284 pacientes eram oncológicos (14,8%)- 35,6% tumores
metastáticos e 9,2% neoplasias hematológicas. GO apresentou
maior idade (64±16 vs 62±18, p=0,02) e SAPS3 (59±19 vs
47±17, p=0,10). GO apresentou maior incidência de rebaixamento do nível de consciência (p=0,00), insuficiência
respiratória aguda (6 p=0,00) e choque séptico (p=0,00).
Houve ainda maior necessidade de transfusão (p=0,00), cateter venoso central (p=0,01), nutrição parenteral (p=0,00),
vasopressor (p=0,00) e ventilação mecânica invasiva (p=0,00).
GO evoluiu com maior mortalidade na UTI (21,1% vs 7,4%,
p=00) e intra-hospitalar (30% vs 11%, p=00). Não houve diferença nos tempos de internação na UTI (6±10 vs 5±12 dias,
p=0,01) e hospitalar (20±28 vs 21±44 dias, p=0,49). Risco
relativo da neoplasia para óbito na UTI foi de 3,34 (IC 95%:
2,38-4,69) e hospitalar foi de 3,46 (IC 95%: 2,55-4,70).
Conclusão: Pacientes oncológicos evoluíram com maior
mortalidade na UTI e intra-hospitalar, sem diferença no
tempo de internação na UTI e hospitalar.

EP-028
Incidência e causas de retenção urinária em
pacientes atendidos pela fisioterapia urológica em
uma unidade de terapia intensiva
Alessandra de Assis Miura, Gabriela Resende, Rebeca Cristiane de
Oliveira Silva, Tais Takeyama, Valéria Guedes da Silva, Ana Carolina
Cassemiro, Viviane Cordeiro Veiga, Salomon Soriano Ordinola Rojas

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Determinar a incidência de retenção urinária
em uma unidade de terapia intensiva (UTI) e verificar as
possíveis causas.
Métodos: Foi realizada análise retrospectiva dos casos de retenção urinária, de Novembro de 2012 à Junho de 2013,
com 202 pacientes atendidos pela Fisioterapia Urológica.
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Todos os pacientes incluídos receberam intervenção fisioterapêutica através da aplicação de um protocolo de tratamento.
Resultados: Observou-se 18,81% de ocorrências de retenção urinária aguda. As causas foram: 52,63% idiopática; 10,52% bexiga neurogênica; 23,68% devido a fator
psicogênico; 5,26% hiperplasia prostática; 2,63% arreflexia
detrusora; 2,63% neuropatia e 2,63% por piora do quadro
clínico. Sendo que destes, 15,78% apresentaram infecção do
trato urinário por uso de dispositivos invasivos. Os pacientes receberam tratamento de diversas áreas médicas, sendo
42,10% da neurologia; 15,78% da cardiologia e 42,12%
por outras especialidades. Após a intervenção fisioterapêutica 65,78% evoluíram com micção espontânea e sem
queixas urinárias, 23,68% permaneceram com sonda vesical
de demora por indicação clínica e 10,52% necessitaram de
sonda vesical de alívio.
Conclusão: Evidenciou-se que a incidência de retenção
urinária ocorreu por fatores variados e o perfil dos pacientes
mostrou-se heterogêneo. Deve-se considerar que as complicações urinárias possuem potencial para ocorrer em todo
tipo de paciente, portanto, pressupõem-se ações de detecção
precoce e prevenção, sabendo-se que esta afecção oferece
risco para infecção urinária e lesão vesical permanente.

EP-029
Perfil da mortalidade relacionado ao tétano
acidental em uma unidade de cuidados intensivos
de João Pessoa-PB
José Melquiades Ramalho Neto, Sayane Marlla Silva Leite Montenegro,
Paulo Cesar Gottardo, Ciro Leite Mendes, Lucrécia Maria Bezerra,
Márcia Abath Aires de Barros

Hospital Universitário Lauro Wanderley, Universidade Federal da Paraíba
- João Pessoa (PB), Brasil

Objetivo: Este trabalho descreve o perfil de mortalidade referentes aos pacientes gravemente enfermos com tétano acidental internados na UTI do HULW-UFPB.
Métodos: Estudo retrospectivo, transversal, com análise dos
prontuários de 20 pacientes internados com tétano no período entre 2005 e 2010. Os dados foram analisados com o
Spss 17,0.
Resultados: Os 20 casos ocorreram entre homens com idade média de 41,45 anos, a maioria deles (80%) proveniente
da zona urbana. Com um perfil diversificado de educação:
18% analfabetos e 82% tem algum nível de instrução educacional. Quanto à vacinação prévia, 05 (25%) receberam
pelo menos 01 dose da vacina antitetânica, 06 (30%) não
foram vacinados e 09 (45%) não informaram ou foi ignorado durante a entrevista este dado. Os principais sintomas caracterizaram trismo (90,9%), contraturas (81,8%),
disfagia (81,8%), rigidez de nuca (72,7%) e abdominal
(54,5%). O SOFA médio à admissão na UTI foi 3, com
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tempo médio de internação de 15,6 dias, e de internação
hospitalar de 23,6 dias. Durante a análise dos questionários
colhidos observou-se que 15% dos pacientes evoluíram para
óbito e 85% para alta hospitalar, vale salientar que a dose
de Sulfato de Magnésio utilizado variou de 20.160mg/dia à
52.830mg/dia, com média de 32.000mg/dia.
Conclusão: Concluiu-se que o Tétano acidental ainda representa um problema de saúde pública, portanto identificar
a população susceptível ao tétano acidental torna-se ponto
relevante para implementação de estratégias de prevenção e
controle da doença.

Terminalidade, Humanização e Ética

EP-030
Características dos doentes
admitidos na terapia intensiva

críticos

crônicos

Felipe Pfuetzenreiter, Marina Borges Wageck Horner, Rodrigo de Brito
Cordeiro, Glauco Adrieno Westphal

Hospital Municipal São José - HMSJ - Joinville (SC), Brasil

Objetivo: Avaliar o perfil dos pacientes dependentes de
cuidados prolongados na UTI - o doente criticamente crônico (DCC).
Métodos: Foram avaliados os pacientes admitidos na UTI
geral do Hospital Municipal São José em Joinville, SC entre setembro de 2011 e agosto de 2012, definindo-se como
DCC os pacientes que necessitaram de ventilação mecânica (VM) por mais de 21 dias e/ou de traqueostomia para o
desmame da VM. Excluíram-se os pacientes com traumatismo raquimedular ou doença neuromuscular.
Resultados: Houve 210 admissões durante o período do
estudo e 26 (12%) foram considerados DCC. A média de
idade foi de 59,1±14,4 anos, o escore APACHE II médio
foi de 19,8±6,3 e 66% dos pacientes eram do sexo masculino. O tempo médio de internação na UTI foi de 49,5±46
dias e a permanência na VM foi de 55,8±45,2 dias (tempo
máximo foi de 231 dias). Os pacientes clínicos representaram 50% dos sujeitos, seguidos dos cirúrgicos (28%) cirúrgicos e de outras especialidades (22%). A principal causa
de admissão na UTI foi choque séptico (28%) e a mortalidade na UTI foi de 60%. Entre os não-sobreviventes houve
limitação do suporte avançado de vida em 35% dos casos.
Conclusão: Os pacientes criticamente crônicos avaliados
neste estudo apresentaram associação com longa permanência na UTI, grandes períodos de ventilação mecânica
e mortalidade elevada.
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EP-031
Análise da auditoria do controle da dor paciente
crítico na unidade de terapia intensiva do Hospital
Israelita Albert Einstein
Ana Maria Cavalheiro, Amanda Maria Palerosi Campos, Andreia Pardine,
Cristiane Emilio Pontes, Bruna Gomes Barbeiro, Gerferson Andre Silva
Costa, Renata Albaladejo Morbeck

Hospital Israelita Albert Einstein - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar o resultado da intervenção do grupo de
suporte à dor (GSD) na unidade de terapia intensiva
Métodos: Estudo tipo observacional retrospectivo,
caso-controle, realizado através da consulta de prontuários digitalizados no programa SGH, internados na UTI adulto do
Hospital Albert Einstein Esta intervenção contou com aulas
ministradas aos enfermeiros da UTI, orientando quanto ao
protocolo, à importância de sinalizar a escala correta e a necessidade de se realizar o controle adequado da dor antes e após
a intervenção. Após o treinamento, foi aplicado um questionário, verificando o que foi absorvido. Desta forma, obteve-se
o momento “zero”, permitindo uma avaliação comparativa.
Resultados: Foram avaliados 150 prontuários antes e após
intervenção observado que os pacientes com maior escore de
dor eram os cirúrgicos sendo a torácicas (RM, Lobectomia,
troca de válvula) os pacientes com maior escore de dor, sobre
o registro a cada 6 horas da dor do paciente nas duas medidas
foram 65% antes da intervenção e após 76%, registro do escore de dor antes do treinamento ocorreu em 28% e após em
32% e o registro do escore até uma hora 29% e após 34%. A
identificação da escala aplicada na prescrição de enfermagem
e na folha de controle da equipe de enfermagem antes e após
intervenção foram de 43% e 65% respectivamente.
Conclusão: A monitorização da dor é responsabilidade do
enfermeiro beira leito, diante dos dados expostos ainda
se faz necessário uma melhor adequação da rotina de dor
do paciente critico, para atingir metas determinadas pela
instituição e melhor assistência ao paciente.

EP-032
Cuidados paliativos no CTI oncológico: quem
(não) faz jus?
Bruno Azevedo da Cruz, José Augusto Pinto Garcia, Monica Di Calafiore
Freire, Rodrigo Marques Hatum, Wlademir Gonzalez, Isabela Ribeiro Simões
de Castro, Frederico Muller de Toledo Lima, José Jorge Soares Netto

Instituto Nacional de Câncer - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar a frequência da decisão por medidas de suporte e cuidados paliativos como prioritários (CPP) em um
CTI oncológico, bem como as características clínicas desses
pacientes.
Métodos: Foram avaliados todos os pacientes internados
em CTI oncológico em hospital de referência para gineco-
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logia e tumores do tecido ósseo e conectivo no período de
01/05/2012 a 30/04/2013. As características clínicas dos
pacientes com decisão para CPP foram comparadas aos pacientes em que o tratamento convencional foi estabelecido.
Resultados: Estiveram internados um total de 301 pacientes no CTI nesse período, sendo 295 novas internações. Dos
295 novos pacientes apenas 12,54% (37 pacientes) tiveram o
estabelecimento de CPP nesse período. Quanto as características epidemiológicas, tivemos 266 mulheres (90,2%) e 29 homens (9,8%). As causas das internações foram principalmente
pós-operatório de cirurgias eletivas (50,5%), internações clínicas (37,6%) ou cirurgias de urgência/emergência (11,9%). A
probabilidade de óbito hospitalar estimada pelo SAPS 3(equação ajustada para América Latina) foi de 29,2% na população
sob CPP e de 31,48% na população sob tratamento convencional. Dos 37 pacientes sob CPP 22 (59,5%) foram a óbito na
unidade e somente 4 (10,8%) tiveram alta hospitalar.
Conclusão: A decisão por CPP constitui pequeno montante
em relação ao total de internações e perfil de gravidade dos
pacientes. A dicotomia entre cuidados curativos paliativos e a
interpretação da morte como fracasso podem estar envolvidas
nos mecanismos geradores e perpetuadores dessa condição.

EP-033
Humanização na unidade de terapia intensiva:
conhecimento de familiares
Regina Claudia Silva Souza, Welington Jesus Nunes

Universidade Paulista - UNIP - Bauru (SP), Brasil

Objetivo: Descrever o conhecimento dos familiares sobre o
cuidado humanizado em UTI.
Métodos: Estudo descritivo, transversal de natureza quantitativa, realizado em hospital privado da cidade de São Paulo, em
setembro de 2012. A amostra se constituiu de 38 familiares responsáveis dos pacientes internados pela primeira vez na UTI.
Estes responderam um questionário, aplicado por um dos pesquisadores, com dados sociodemográficos e perguntas relacionadas à Humanização através de escala likert de 05 alternativas.
Resultados: Dos participantes, 86,8% eram do sexo
feminino, 78,9% possuíam ensino superior completo e a
média de idade foi de 54,9 anos±13,5. Os filhos e cônjuges
foram os familiares mais presentes durante a hospitalização
com 47,4% e 39,5% respectivamente. Dos familiares, 50%
referem desconhecer as políticas de humanização do sistema
de saúde, porém quando indagados sobre os principais aspectos da humanização nas UTIs, 84,2% demonstraram conhecimento satisfatório, evidenciando que estes conhecem
os comportamentos que constituem a assistência humanizada, desconhecendo apenas seus aspectos formais.
Conclusão: Mesmo com nível intelectual, cultural, social e econômico elevados, 50% dos familiares conheciam
os programas e políticas de humanização voltadas à UTI.
Este fato sugere uma divulgação insuficiente de informa-
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ções sobre o assunto por parte das instituições de saúde,
corroborando por tornar a família alheia aos seus direitos
e também a oportunidade de co-participação no cuidado.

EP-034
Percepção de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas
sobre política de visita aberta em uma UTI
Fernando José da Silva Ramos, Luciano Cesar Pontes de Azevedo,
Renata Rego Lins Fumis, Guilherme de Paula Pinto Schettino

Hospital Sírio-Libanês - São Paulo (SP), Brasil; Instituto de Ensino e
Pesquisa, Hospital Sírio-Libanês - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar as percepções de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas sobre uma política de visita aberta (PVA) em
uma UTI.
Métodos: O Estudo foi realizado em uma UTI de 30 leitos
com uma PVA há 4 anos. Todos os médicos (45), enfermeiros (39) e fisioterapeutas (27) foram convidados a responder
um questionário (22 questões) sobre a percepção de uma
PVA na UTI. Durante 5 dias consecutivos foram coletados
dados demográficos sobre os pacientes que estavam internados na UTI e o tempo que os familiares efetivamente permaneciam com o paciente na UTI. Na nossa UTI 1 familiar
pode permanecer 24hs na UTI e durante um período de
2 horas é permitida a permanência de 2 visitantes com o
paciente.
Resultados: O tempo de permanência de acompanhantes na
UTI foi de 11,7hs (IIQ 6,3-17). De acordo com a equipe
da UTI uma PVA: ocasionalmente (60,4%) interfere negativamente com o trabalho à beira do leito; Frequentemente/
sempre (59,4%) prejudica a organização do cuidado e ocasionalmente (49,1%) o trabalho sofre mais interrupções. Porém, a equipe pontuou que a PVA frequentemente/sempre
(53,8%) ajuda na recuperação do paciente e frequentemente/sempre (56,6%) diminui a ansiedade e stress do paciente.
A equipe da UTI tem a percepção que uma PVA nunca/ocasionalmente (55,3%) aumentava a satisfação familiar com o
cuidado do paciente.
Conclusão: Uma PVA permite aos familiares permanecerem mais tempo com o paciente. A equipe tem a percepção
que uma PVA apresenta benefícios para o paciente, apesar
da percepção de que PVA interfere com a organização do
cuidado.

Neurointensivismo

EP-035
Comparação entre dias consecutivos e não
consecutivos de delirium como preditores de
desfechos em pacientes graves
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Juliana CS Martins, Daniele Amorim, Ricardo Zantieff, Paula Veriato
Zenaide, Ricardo Pires Alvim, Cesar Brito Bouza, João Pedro Lins
Mendes de Carvalho, Dimitri Gusmao Flores

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - EBMSP - Salvador (BA),
Brasil; Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia FMB-UFBA - Salvador (BA), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva, Hospital
Universitário Professor Edgard Santos - HUPES - Salvador (BA), Brasil

Objetivo: Avaliar se o padrão cronológico dos dias de
delirium - consecutivos ou não consecutivos - tem efeito
sobre mortalidade, tempo de permanência na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) e tempo de ventilação mecânica
(VM).
Métodos: Estudo prospectivo realizado na UTI do
Hospital Universitário Prof. Edgard Santos (HUPES),
Salvador, durante o primeiro semestre de 2013. Pacientes
foram avaliados duas vezes ao dia utilizando o Confusion
Assessment Method for the ICU (CAM-ICU).
Resultados: Foram incluídos 108 pacientes, sendo que
41 (38%) apresentaram ao menos um dia de delirium. O
subgrupo com delirium apresentou, em média, idade de
59,6 anos e tempo de internamento na UTI de 12,8 dias
(±9,5). Destes, 24 (58,5%) apresentaram 2 ou mais dias de
delirium. Destes, 3 não foram incluídos na análise por apresentarem número de dias de delirium fora do desvio padrão
da amostra. Foram comparados os subgrupos de pacientes
com dias consecutivos de delirium e aqueles com dias não
consecutivos. O subgrupo dos pacientes com apresentação
consecutiva de delirium (n=16) apresentou tempo médio de
internamento na UTI de 10,3 dias, tempo médio de VM
de 5,9 dias e 31,3% de mortalidade, comparado ao tempo
médio de internamento de 14,8 dias, tempo médio de VM
de 7,8 dias e 40% de mortalidade naqueles pacientes cuja
apresentação foi não consecutiva (n=5).
Conclusão: Pacientes que apresentaram dias consecutivos de
delirium apresentaram melhor prognóstico em relação aos
desfechos clínicos analisados quando comparados aos pacientes que apresentaram dias não consecutivos.

EP-036
Fatores de risco que influenciam no desfecho dos
pacientes com hemorragia subaracnóide aguda
admitidos à UTI
Mozart Ney Rolim Teixeira Henderson, Zilfran Carneiro Teixeira,
Francisco Albano de Meneses

Centro de Terapia Intensiva, Hospital Geral de Fortaleza - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Identificar os possíveis fatores de risco que influenciaram no desfecho (alta x óbitos) dos pacientes com
hemorragia subaracnóide aguda (HSA) admitidos à UTI.
Métodos: Estudo observacional retrospectivo de 53 pacientes (idade média 50±15,8 anos, 60,5% feminino), internados consecutivamente na UTI neurocirúrgica do Hospital
Geral de Fortaleza, de dezembro/2011 até maio/2012.
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Resultados: À admissão, associaram-se com maiores taxas de mortalidade: [1] evidencia de disfunções neurológica (p<0,001), cardiovascular (p<0,013) e respiratória
(p<0,001) e [2] uso de ventilação mecânica (<0,001). Durante a internação, apenas o desenvolvimento de disfunção
cardiovascular foi mais prevalente no grupo que faleceu
(p<0,02). O APACHE II (9,3±3,7 vs 20,1±5,2 p<0,001) e a
mortalidade prevista (16,4 IQ: 9-26,1 vs 42,4 IQ: 32,2-56,9
p<0,001) relacionaram-se com a mortalidade. Ressalte-se
que o uso de drogas vasoativas (p=0,23 à admissão; p=0,12
durante o internamento), o desenvolvimento de disfunção
neurológica e respiratória durante o internamento (p=0,36 e
p=1,0 respectivamente), bem como o tempo de permanência na UTI (07dias IQ:2-9 vs 3 dias IQ:6-8, p=0,08) não se
associaram a maior obituário.
Conclusão: O escore APACHE II (e a mortalidade prevista),
a vigência de disfunções (neurológica, cardiovascular e respiratória) e a utilização de ventilação mecânica, à admissão,
bem como o desenvolvimento de disfunção cardiovascular
durante o internamento, revelaram-se como fatores de risco
para a mortalidade em pacientes internados com HSA.

EP-037
Perfil do paciente idoso neurocirúrgico admitido na
unidade de terapia intensiva
Mozart Ney Rolim Teixeira Henderson, Zilfran Carneiro Teixeira,
Francisco Albano de Meneses

Centro de Terapia Intensiva, Hospital Geral de Fortaleza - Fortaleza (CE),
Brasil

Objetivo: Descrever o perfil do paciente idoso (>60anos de
idade) admitido à UTI.
Métodos: Estudo observacional retrospectivo de 180 pacientes, internados consecutivamente na UTI Neurocirúrgica do
Hospital Geral de Fortaleza, de Dezembro/2011 a Maio/2012.
Os idosos foram agrupados em [G1], >60anos (46 pacientes),
e [G2] >70anos de idade (16 pacientes), comparados com a
população com idade inferior a estas respectivamente.
Resultados: A população global tinha idade média,
49,2±15,2 anos (feminino, 59,1%); [G1] tinha idade média de 67,8±6,2 anos (feminino, 56,5%); [G2] tinha idade
média de 75,5±3,3 anos (feminino 81,3%). À admissão,
[G1] e [G2] apresentaram com mais frequência disfunção
respiratória (χ2=4,3; p=0,03 e χ2=5,3; p=0,02 respectivamente). Durante o internamento na UTI, [G2] desenvolveu
disfunções neurológicas e cardiovasculares mais frequentemente que a população geral (χ2=4,7; p=0,03 e χ2=4,9;
p=0,02 respectivamente), sem diferença com relação a [G1]
(p=0,59 e p=0,10 respectivamente). Na população admitida com HSA, a mortalidade foi mais acentuada em [G2],
quando comparada a população geral (p=0,045). Enquanto a mortalidade real foi 10,8%, globalmente, as de [G1] e
[G2] foram, respectivamente, 17,4% e 25%.
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Conclusão: Além de mais grave, a população idosa evidenciou, à admissão, mais eventos de disfunção respiratória e
demandou mais medidas suportivas. Durante a internação,
aqueles com mais de 70anos, desenvolveram mais prevalentemente as disfunções neurológica e cardiovascular, bem
como maiores cifras de óbito, quando portadores de HSA.

Emergências e Coronariopatias
EP-038
Perfil de pacientes incluídos no protocolo de dor
torácica de um hospital cardiológico privado
Sheila Aparecida Simões, Mariana Yumi Okada, Pedro Gabriel Melo
Barros e Silva, Viviane A Fernandes, Nilza Sandra Lasta, Beatriz Akinaga
Izidoro, Thiago Andrade de Macêdo, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Descrever o percentual de casos de síndrome coronária
aguda (SCA) identificados em um hospital de referência em cardiologia, o tratamento utilizado e os desfechos clínicos destes pacientes.
Métodos: No período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012
foram incluídos no protocolo de dor torácica todos os pacientes
que se apresentavam com dor torácica ou equivalente isquêmico
e que preenchiam critérios especificados. Aqueles identificados
como SCA eram acompanhados pela enfermeira gestora do protocolo para coleta de indicadores intra-hospitalares.
Resultados: Foram incluídos 3066 pacientes (1574 em 2011 e
1492 em 2012), e 39% (1196 pacientes) do total foram diagnosticados como SCA sendo 27% IAM com Supra, 42% IAM sem
Supra e 31% Angina Instável. Destes casos de SCA, 43% foram
submetidos a intervenção coronária percutânea, 22% submetidos
a revascularização miocárdica cirúrgica e em 35% foi optado pelo
tratamento clínico isoladamente. Os resultados dos indicadores
intra-hospitalares foram: AAS na admissão em 99,5%; AAS na alta
em 99%; beta-bloqueador na alta em 96%; IECA ou BRA na alta
para pacientes com FE <40% em 99%; Tempo de hospitalização
teve mediana 5,6 dias e média 7,6 dias; Mortalidade de 3,5%.
Conclusão: O resultado nos mostrou que a maioria dos casos suspeitos não tem confirmação diagnóstica de SCA, as
SCA sem Supra representaram mais que 2/3 dos casos diagnosticados como SCA e a monitorização dos indicadores de
qualidade permitem um melhor controle para atingir excelência no atendimento do paciente com suspeita de SCA e
no tratamento daqueles com diagnóstico confirmado.

EP-039
Redução da ocorrência de parada cardíaca em
paciente hospitalizado após implantação de time de
resposta rápida em hospital universitário público
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Cintia Magalhães Carvalho Grion, João Felipe Rossival Preto, Anna Paula
Gonçalves Olivieri, Fábio Montagna Sekiyama, Guilherme Marques Freitas,
Leonardo Vilela Pinheiro, Pedro Henrique Schmidt Alves Ferreira Galvão,
Lucienne Tibery Queiroz Cardoso

Hospital Universitário, Universidade Estadual de Londrina - Londrina
(PR), Brasil

Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar a atuação do
Time de Resposta Rápida (TRR) do Hospital Universitário de Londrina, durante o atendimento da parada cardíaca
(código azul).
Métodos: Estudo longitudinal retrospectivo que incluiu os
pacientes atendidos em situação de código azul no período
de março de 2009 a dezembro de 2011. Foram coletados
dados das fichas de atendimento dos códigos e do banco de
dados eletrônico do hospital.
Resultados: O time de resposta rápida atendeu 112 códigos
azuis em 99 pacientes internados no local da pesquisa. Foi
observada redução do número de códigos azuis nos três anos
de atuação do TRR, sendo 52 no ano de 2009, 32 em 2010
e 28 códigos azuis no ano de 2011. Os pacientes tinham em
média 62,7±19 anos e 51,5% eram do sexo masculino. O ritmo da parada cardíaca era de assistolia em 36/112 (32,1%)
casos e atividade elétrica sem pulso em 28/112 (25,0%)
casos. Houve retorno à circulação espontânea em 58/112
(51,8%) dos casos durante o atendimento inicial do código
azul e 3/112 (2,7%) dos pacientes tiveram alta hospitalar.
Conclusão: Foi observada redução significativa do número
de códigos azuis após a implantação do TRR. A parada
cardíaca intra-hospitalar resultou em alta mortalidade.

EP-040
Ensino e aprendizado de suporte básico de vida
durante o curso de graduação em medicina - uma
proposta de educação continuada
Douglas de Sousa Soares, Ana Carolina Rodrigues Gois, Ítalo Oliveira de
Queiroz, Felipe Nobre Muniz, Francisco Eugênio de Vasconcelos Filho,
Lara Guerra Lucena Matias Alencar, Géssyka Marcos Leônidas, Weiber
Silva Xavier

Centro de Terapia Intensiva, Hospital Geral de Fortaleza, Fortaleza
(CE), Brasil; Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Analisar o conteúdo assimilado pelos alunos de
medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) após 4
anos da aula de suporte básico de vida (SBV) dada no início
do curso, avaliando a fixação do aprendizado a longo prazo,
bem como a atualização dos conhecimentos no tema.
Métodos: Cada atividade realizada segue modelo expositivo teórico-prático com avaliação antes e após a atividade.
Foi feito um estudo retrospectivo quantitativo dos últimos
9 anos de atividades em SBV feitas pelo Programa de Educação em Reanimação Cardiorrespiratoria com os alunos
do primeiro semestre, analisando o aprendizado do aluno a
curto prazo. Quatro anos após a primeira aula, as turmas do
oitavo semestre de 2012 foram reavaliadas.
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Resultados: Nesses nove anos de atividade no primeiro semestre, foram capacitados em SBV, aproximadamente, 750
alunos. No primeiro semestre, a média de acertos no pré-teste foi de 43,43%, com média de acertos no pós-teste de
84,15%. A atividade feita no oitavo semestre recapacitou
cerca de 80 alunos. A média de acertos no pré-teste foi de
61,26%, com acertos no pós-teste de 85,41%. Essa mesma
turma, em 2009, quando estava no primeiro semestre, havia apresentado uma porcentagem de acertos no pós-teste
de 86,7%.
Conclusão: É bastante efetivo o ensino das técnicas de reanimação cardiorrespiratória logo no primeiro semestre,
no entanto, observa-se que este conhecimento declina
consideravelmente ao longo do curso. Tal fato confirma a
necessidade da educação continuada em SBV, um tema de
grande importância no dia a dia do profissional de saúde.

Suporte Perioperatório, Transplante e Trauma

EP-041
Terapia hormonal combinada e controle da pressão
arterial em potenciais doadores de múltiplos órgãos.
Estudo piloto
Glauco Adrieno Westphal, Dimitri Sauter Possamai, Renata Waltrick,
Marina Borges Wageck Horner, Viviane Renata Zaclikevis, Kalinca
Daberkow Vieira, Rodrigo de Brito Cordeiro, Milton Caldeira Filho

Hospital Municipal São José - HMSJ - Joinville (SC), Brasil

Objetivo: Determinar o efeito da terapia hormonal combinada (THC) e de seus componentes sobre pressão arterial
média (PAM) em potenciais doadores de órgãos.
Métodos: Estudo observacional retrospectivo realizado
na UTI de dois hospitais gerais de Joinville, nos anos de
2010 e 2011. Foi avaliada a associação da THC e de seus
componentes (glicocorticoide, vasopressina e hormônio
tireoideano) com a obtenção de PAM=65mmHg no
momento do explante.
Resultados: Entre os 42 potenciais doadores estudados, a
obtenção da meta pressórica foi mais frequente entre aqueles submetidos à terapia hormonal combinada (THC:
20/20[100%] versus sem THC: 11/17[65%]; p<0,004).
A terapia hormonal sem glicocorticoide resultou em menor obtenção da meta pressórica (com glicocorticoide:
29/30[96,6%] versus sem glicocorticoide: 7/11[63,6%];
p<0,006). Efeito semelhante foi observado quando a vasopressina não foi utilizada (com vasopressina: 10/10[100%]
versus sem vasopressina: 1/5[20%]; p<0,001). Por fim, não
usar hormônio tireoideano não influenciou na obtenção da
meta pressórica (com hormônio tireoideano: 20/20[100%]
versus sem hormônio tireoideano: 8/9[89%]; p=0,12).
Conclusão: A terapia hormonal combinada apresentou associação com melhor controle da pressão arterial. Glicocorticoide e vasopressina podem ter sido auxiliares nesse controle.
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EP-042
Disfunção orgânica e mortalidade em pacientes
cirúrgicos admitidos em uma unidade de terapia
intensiva
Alessandra Vasconcelos da Silva Paiva, Gabriel Kanhouche, Fábio
Ferreira Amorim, Mariana Pinheiro Barbosa de Araújo, Guilherme
Menezes de Andrade Filho, Edmilson Bastos de Moura, José Aires de
Araújo Neto, Marcelo de Oliveira Maia

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal - LIGAMISOBRAMI - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Santa Luzia - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Avaliar a associação entre mortalidade e
intensidade da disfunção orgânica em pacientes cirúrgicos.
Métodos: Estudo prospectivo em pacientes internados
na UTI do Hospital Santa Luzia no período de 4 meses
Pacientes foram divididos em 2 grupos: sobreviventes (GS) e
não sobreviventes (GNS). Intensidade da disfunção orgânica
foi avaliada pelo escore Sequential Organ Failure Assessment
(SOFA) e curvas ROC para avaliar capacidade do SOFA e
seus componentes em predizer mortalidade na UTI.
Resultados: Incluídos 197 pacientes. 99 masculinos
(50,3%). Idade: 58±17anos e escore APACHE II: 8±5.
Mortalidade na UTI: 2% (N=4). GNS apresentou escore
SOFA mais elevado (p=0,00). Em relação componentes
individuais do SOFA, GNS apresentou maiores valores de
disfunção cardiovascular (p=0,00), neurológica (p=0,00) e
renal (p=0,03). Não houve diferença em relação disfunções
respiratória (p=0,24), hepática (p=0,46) e coagulação
(p=0,717). Em relação área sob curva ROC (AUC) do
SOFA para mortalidade foi 0,985 (IC 95%: 0,968-1,000).
Entre componentes individuais do SOFA, disfunção
neurológica apresentou melhor performance: 0,978 (IC
95%: 0,953-1,000) seguida disfunção cardiovascular:
0,978 (IC 95%: 0,931-1,000). AUC da disfunção renal:
0,692 (IC 95%: 0,385-1,000), disfunção respiratória:
0,657 (IC 95%: 0,388-0,926) e disfunção da coagulação:
0,459 (IC95%: 0,195-0,722).
Conclusão: Escore SOFA apresentou excelente acurácia
para predizer mortalidade em pacientes cirúrgicos.
Entre os componentes individuais do escore, disfunção
cardiovascular e disfunção renal foram apresentaram
melhor performance.

EP-043
Análise da eficácia do dreno mediastinal com
balão inflável no pós-operatório de cirurgia de
revascularização do miocárdio
Leandro Cordeiro Portela, Carlos Alberto Gonnelli, Mauro Sergio Vieira
Machado, Vera Lucia Amaral Molari Piccardi, Francisco Teodoro Nobre,
Marcelo de Castro Pochini, José Antonio Gascia Menegole, Thomaz
Braga Ceglias

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil
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Objetivo: Analisar a eficácia do dreno mediastinal com balão na drenagem sanguínea, na permeabilidade do dreno
mediastinal no pós-operatório, na incidência de tamponamento cardíaco, na incidência de mediastinite, e na mortalidade em cirurgia de revascularização miocárdio.
Métodos: Estudo retrospectivo observacional onde foram
analisados prontuários de 123 pacientes submetidos à Revascularização do miocárdio no período de janeiro a dezembro de 2012 utilizando o novo dreno mediastinal com balão
inflável. Foram analisados os dados de débito do dreno mediastinal, a incidência de obstrução do dreno, a incidência
de tamponamento cardíaco e a mortalidade. Para as análises estatísticas foram utilizados o teste t de Student com
intervalo de significância p=0,05.
Resultados: A média idade dos pacientes foi de 63 anos. O
Euroscore médio dos pacientes foi de 6,43%. O fator de
risco para doença coronariana mais prevalente foi Hipertensão Arterial Sistêmica presente em 93 pacientes (75%). O
tempo médio de internação hospitalar desses pacientes foi
de 09 dias. Não observamos nenhum caso de obstrução precoce do dreno mediastinal. Também não foram observados
casos de tamponamento cardíaco ou mediastinite.
Nessa análise só ocorreu um óbito de causa não relacionada
ao uso do dreno mediastinal.
Conclusão: Nossa análise mostrou que o novo dreno mediastinal é uma alternativa para evitar obstrução precoce e
risco de tamponamento cardíaco nos pacientes submetidos
cirurgia de revascularização do miocárdio.

EP-044
Avaliação do hematócrito como preditor de
mortalidade em pacientes cirúrgicos em uma
unidade de terapia intensiva
Adriell Ramalho Santana, Louise Cristhine de Carvalho Santos, Fábio
Ferreira Amorim, Felipe Bozi Soares, Thais Almeida Rodrigues, Edmilson
Bastos de Moura, José Aires de Araújo Neto, Marcelo de Oliveira Maia

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal - LIGAMISOBRAMI - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Santa Luzia - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Avaliar o hematócrito como preditor de mortalidade em pacientes cirúrgicos admitidos em uma unidade de
terapia intensiva.
Métodos: Estudo coorte retrospectivo realizado em pacientes admitidos em pós-operatório imediato na UTI do
Hospital Santa Luzia, Brasília, DF, durante um ano. O
ponto de corte do hematócrito (HT) foi definido de acordo
com as coordenadas da curva ROC com melhor acurácia.
Os pacientes foram divididos em grupos com HT<=36
(GA) e HT >36 (GN).
Resultados: Incluídos 431 pacientes. Idade média foi
59±16 anos, APACHE II 8±5, SAPS 2 26±10 e 84,2% das
cirurgias foram eletivas. 47% (N=201) tinham HT<=36.
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GTA apresentou maior idade (61±16 vs 57±16anos,
p=0,017), APACHE II (9±6 vs 6±3, p=0,000), SAPS 2
(28±11 vs 24±9, p=0,000) e tempo de internação na UTI
(6±11 vs 4±9dias, p=0,033). A mortalidade hospitalar foi
maior no GTA (8,45% vs 1,3%, p=0,000), com RR 6,48
(IC 95% 1,93-21,8). Não houve diferença de incidência
de choque circulatório ou IRA durante a internação na
UTI. Para mortalidade hospitalar, HT<=36 apresentou
sensibilidade: 85%, especificidade: 55%, valor preditivo
positivo: 8,46%, valor preditivo negativo: 99%, razão de
verossimilhança positiva: 1,9 e razão de verossimilhança
negativa: 0,27. Área sob a curva ROC: 0,766 (IC 95%
0,627-0,904).
Conclusão: Hematócrito menor ou igual a 36 foi preditor
de mortalidade em pacientes cirúrgicos admitidos em
unidade de terapia intensiva.

Índices prognósticos

EP-045
Avaliação do índice plaquetas/leucócitos como
preditor de mortalidade em pacientes críticos
Lucila de Jesus Almeida, Guilherme Menezes de Andrade Filho, Fábio
Ferreira Amorim, Fernanda Vilas Bôas Araújo, Lucas Garcia de Souza
Godoy, Alethea Patrícia Pontes Amorim, Rodrigo Santos Biondi, Rubens
Antonio Bento Ribeiro

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil; Unidade
de Terapia Intensiva Adulto, Hospital Anchieta - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Avaliar índice plaquetas/leucócitos como preditor
de mortalidade em pacientes críticos.
Métodos: Estudo coorte retrospectivo realizado em pacientes internados na UTI do Hospital Anchieta no período
de 3 anos. Pacientes foram divididos em 2 grupos: grupo
com índice plaquetas/leucócitos <8 (GIB) e grupo índice
plaquetas/leucócitos >=8 (GLN).
Resultados: Incluídos 2908 pacientes. Idade: 59±16 anos e
APACHE II: 8±5. Mortalidade em 4 dias de 5,7% (N=120),
em 28 dias: 6,4% (N=135) e hospitalar: 11% (N=234).
GIB apresentou maior APACHEII (19±9 vs 9±7, p=0,00) e
SAPS3 (59±20 vs 43±15, p=0,00). GIB evoluiu com maior
mortalidade em 4 dias (17% vs 4,1%, p=0,00), em 28 dias
(18,2% vs 4,8%, p=0,00) e hospitalar (28,1% vs 8,7%,
p=0,00). Também esteve associado a maior necessidade de
uso de vasopressores (39,9% vs 10,4%, p=0,00), de hemodiálise (6,3% vs 2,5%, p=0,00) e de ventilação mecânica
invasiva (38,7% vs 12,8%, p=0,00). Para mortalidade em
7 dias, risco relativo do índice plaquetas/leucócitos <8: 3,9
(IC 95%: 2,7-5,5), especificidade: 89% (IC 95%: 88-91%)
e sensibilidade: 36% (IC 95%: 28-45%). Para mortalidade
em 28 dias, risco relativo: 3,8 (IC 95%: 2,7-5,3), especifi-
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cidade: 90% (IC 95%: 88-91%) e sensibilidade: 34% (IC
95%: 27-42%). Para mortalidade hospitalar, risco relativo: 3,2 (IC 95%: 2,5-4,1), especificidade: 90% (IC 95%:
89-92%) e sensibilidade: 30% (IC 95%: 25-36%).
Conclusão: Índice plaquetas/leucócitos menor que 8 esteve
associado a maior mortalidade em 7 dias, 28 dias e hospitalar.

EP-046
Comparação do desempenho dos escores
prognósticos APACHE II e SAPS 3 em unidade de
terapia intensiva de hospital privado
Ana Luiza Mezzaroba, Josiane Festti, Francielli Mary Pereira Gimenez,
Cintia Magalhães Carvalho Grion, Lucienne Tibery Queiroz Cardoso,
Cláudia Maria Dantas de Maio Carrilho, Marcos Toshiyuki Tanita

Hospital Evangélico de Londrina - Londrina (PR), Brasil

Objetivo: Comparar o desempenho dos escores prognósticos APACHE II e SAPS 3 em unidade de terapia intensiva
de hospital geral privado.
Métodos: Estudo longitudinal prospectivo realizado de janeiro a abril de 2013. Foram incluídos pacientes adultos admitidos consecutivamente e coletados dados demográficos,
variáveis para cálculo dos escores APACHE II e SAPS 3 e
desfecho hospitalar. O poder de discriminação dos escores
foi avaliado pela área sob a curva ROC. A razão de mortalidade padronizada (SMR) foi calculada dividindo o número
de mortes observadas pela mortalidade esperada para cada
modelo prognóstico.
Resultados: Foram incluídos 155 pacientes, 52,3% do sexo
masculino, com média de idade de 66,07 anos (±18,34). A
média do APACHE II foi de 18,09 (±9,9) e do SAPS 3 de
53,57 (±22,35). O APACHE II apresentou área sob a curva
de 0,878 (p=0,000), sensibilidade de 87,2%, especificidade
de 68,9% e cut off de 15,5. O SAPS 3 apresentou área sob
a curva de 0,904 (p 0,000), sensibilidade de 87,2%, especificidade 80,6% e cut off de 51,5. A mortalidade hospitalar
foi 31,6%. O SMR para o APACHE II e SAPS 3 foram,
respectivamente, 1,18 e 1,1.
Conclusão: O SAPS 3 mostrou-se ser o escore prognóstico
com melhor desempenho para predizer mortalidade nesta
unidade de terapia intensiva.

EP-047
Existe diferença entre a previsão de óbito em
pacientes críticos avaliados pelos escores Simplified
Acute Physiology Score (SAPS) 3, Sequential Organ
Failure Assessment (SOFA) e Multiple Organ
Dysfunction Score (MODS)?
Renato Vieira Gomes, Pedro Miguel Mattos Nogueira, Alexandre Rouge
Felipe, João Carlos de Pinho, Wolney de Andrade Martins, Marco
Antonio de Mattos, Marcelo Heitor Vieira Assad, Luiz Antonio de
Almeida Campos
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Hospital Unimed Rio - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar se os escores SAPS 3, SOFA e MODS diferem quanto à previsão de óbito.
Métodos: De 3 de janeiro a 10 de junho de 2013, analisaram-se retrospectivamente, a partir de banco de dados em
Oracle, 515 pacientes (pts) internados em unidades de terapia intensiva de um determinado hospital terciário e que
receberam alta hospitalar. A análise descritiva foi seguida de
cálculo da curva ROC para óbito, usando o SAPS 3 da primeira hora, o SOFA e o MODS do primeiro dia de internação. As curvas ROC foram comparadas pelo intervalo de
confiança e o teste desenvolvido por JA Hanley disponível
em http://www.vassarstats.net/roc_comp.html.
Resultados: Observaram-se 30 óbitos. As áreas sob a curva ROC com seus respectivos intervalos de confiança (IC)
foram: SAPS 3 (0,765; 0,675-0,854); SOFA (0,751; 0,6350,866); e MODS (0,737; 0,626-0,848). Existe uma discreta
vantagem numérica para a curva do SAPS 3, porém todos os
IC se interpõem. O teste de Hanley não mostrou diferença
significativa entre as curvas dos três escores.
Conclusão: Esta amostra inicial de baixa mortalidade não
mostrou diferença significativa na curva ROC para óbito
entre os escores avaliados. Portanto, não havendo diferença
na qualidade da predição de mortalidade, sugerimos o uso
apenas dos escores SOFA e MODS, pois são muito mais
simples e de mais fácil entendimento e preenchimento.

EP-048
Avaliação da relação proteína-C reativa/albumina e
mortalidade no CTI
Mauricio Borges Velasco, Dyanne Moyses Dalcomune, Marcus Vinicius
Albernaz Leitão, Sandra Lucia Fernandes

Hospital Meridional - Cariacica (ES), Brasil

Objetivo: Indicadores prognósticos em CTI tem papel
fundamental para avaliar a estimativa de evolução de um
paciente crítico, qualidade de um serviço, comparação de
diferentes CTI. Diversos indicadores buscam a melhor
veracidade dos fatos.
Métodos: Realizou-se trabalho retrospectivo em um CTI
clínico cirúrgico de um hospital da Grande Vitória com análise de pacientes internados no período de janeiro de 2010
a junho de 2013. Incluídos todos os pacientes acima de 14
anos que tiveram coleta de albumina e proteína C reativa
(PCR) em amostra única de sangue durante internação no
CTI. Analisou-se a relação PCR/Albumina destes pacientes
e comparou-se com a mortalidade no CTI.
Resultados: Das internações analisadas no período,
3.255 foram incluídas. Eram do sexo masculino 58,3%
(1.898), 41,7% (1.357) do sexo feminino. A média de
idade foi 61,5 anos. Seguindo-se o critério usado para
o IPIN (Índice Prognóstico Inflamatório Nutricional)
separou-se o risco de complicações em grupos (I, II, III,
IV e V). A relação PCR/Albumina era: I=até 1; II=1 a
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10; III=11 a 20; IV=21 a 30; V=acima de 30 respectivamente. A mortalidade foi de 7,14% (56); 14,69%
(912); 19,72% (502); 25,19% (389) e 35,03% (1396)
respectivamente.
Conclusão: A relação PCR/Albumina mostrou-se eficaz em
evidenciar o prognóstico dos pacientes críticos admitidos em
CTI e pode ser mais um índice de fácil acesso e cálculo para
auxílio nas unidades de terapia intensiva.

EP-049
Comparação dos escores APACHE II, SAPS 2 e
SAPS 3 em uma UTI geral
Adriell Ramalho Santana, Bárbara Magalhães Menezes, Osvaldo
Gonçalves da Silva Neto, Jaqueline Lima de Souza, Alethea Patrícia
Pontes Amorim, Fábio Ferreira Amorim, Rodrigo Santos Biondi, Rubens
Antonio Bento Ribeiro

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal - LIGAMISOBRAMI - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Anchieta - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Comparar o poder discriminatório dos escores
APACHE II, SAPS2 e SAPS3 para mortalidade em pacientes admitidos em uma UTI geral.
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Métodos: Estudo de caso controle com duração de 3 anos
realizado na UTI do Hospital Anchieta, DF. A acurácia
de cada um dos escores foi avaliada pela área sob a curva
Receiver Operating Characteristic (ROC) para mortalidade
em 4 dias, 28 dias e hospitalar. A correlação entre os escores
foi avaliada com o teste de Pearson.
Resultados: 2120 pacientes foram admitidos no período do
estudo. Idade média: 60±18 anos, 40% eram cirúrgicos, tempo de internação: 4,2±7 dias, APACHE II 13,7±7,4, SAPS 2
21,8±18,3 e SAPS3 45,2±16,3. A mortalidade em 4 dias foi de
5,7% (N=120), em 28 dias de 6,4% (N=135) e hospitalar de
11% (N=234). A área sob a curva ROC para mortalidade em
4 dias foi maior para o SAPS 3 (0,870, IC 95% 0,838-0,903),
seguida do APACHE II (0,841, IC 95% 0,807-0,876) e do
SAPS2 (0,625, IC 95% 0,565-0,685). Resultados semelhantes
foram encontrados para mortalidade em 28 dias: SAPS3 0,871
(IC 95% 0,841-0,900), APACHE II 0,840 (IC 95% 0,8070,873) e SAPS 2 0,646 (IC 95% 0,590-0,702). APACHE II e
SAPS 3 apresentaram boa correlação, com r=0,77 (p=0,000).
Conclusão: APACHE II e SAPS3 apresentaram boa acurácia na predição de mortalidade, com alguma tendência a
superioridade do SAPS3. A correlação entre os escores é alta.
SAPS2 foi o escore menos acurado.
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Insuficiência Respiratória e Ventilação Mecânica
PO-001
Fatores prognósticos precoces para necessidade de
traqueostomia em pacientes críticos admitidos em
ventilação mecânica invasiva
Fábio Ferreira Amorim, Thiago Alves Silva, Alethea Patrícia Pontes
Amorim, Kátia Crys Moura Ogliari, Louise Cristhine de Carvalho Santos,
Osvaldo Gonçalves da Silva Neto, Rodrigo Santos Biondi, Rubens
Antonio Bento Ribeiro

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil; Unidade
de Terapia Intensiva Adulto, Hospital Anchieta - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Identificar fatores prognósticos precoces (na primeira
hora de admissão) para necessidade de traqueostomia para desmame da ventilação mecânica em pacientes críticos admitidos
em ventilação mecânica invasiva em uma UTI geral do DF.
Métodos: Estudo caso-controle realizado na UTI do Hospital
Anchieta no período de 3 anos. Pacientes foram divididos em
dois grupos: sobreviventes (GT) e não sobreviventes (GNT).
Pacientes procedentes ou transferidos para outra UTI foram
excluídos.
Resultados: No período estudado, foram admitidos 263 pacientes em ventilação mecânica invasiva. Idade: 61±18 anos,
SAPS3: 64±19, APACHE II: 22±9, 148 masculinos (52%) e
mortalidade: 40,3% (N=106). No GT, houve maior incidência de PaO2/FiO2 <100 (31% vs. 11%, p=0,01), rebaixamento do nível de consciência previamente a EOT (22% vs. 4%,
p=0,00), febre (17% vs. 4%, p=0,00), lesão com efeito de massa
intracraniana (33% vs. 12%, p=0,01), necessidade de vasopressor (48% vs. 19%, p=0,01), déficit neurológico focal (41%
vs. 11%, p=0,00), quadro demencial (29% vs. 12%, p=0,04)
e admissão por motivo clínico (20% vs. 14%, p=0,00). Após
regressão logística, PaO2/FiO2 <100 (p=0,01), febre (p=0,00),
necessidade de vasopressor (48% vs. 19%, p=0,03) e déficit
neurológico focal (p=0,02) estiverem independentemente associados a necessidade de traqueostomia.
Conclusão: Em pacientes críticos admitidos em ventilação mecânica invasiva, PaO2/FiO2 <100, febre, necessidade de droga
vasoativa e déficit neurológico focal estiveram independentemente associados a necessidade de traqueostomia para desmame da ventilação mecânica durante a internação UTI.

PO-002
O impacto a médio e longo prazo no estado funcional
de pacientes adultos que passaram por internação em
unidade de terapia intensiva
Luiza Martins Faria, Fabiana Damasceno Almeida, Camila Santana de
Freitas Vieira, Juliana Braga Moura, Marcelo Velloso

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG - Belo Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: O repouso no leito associado à ventilação mecânica (VM) compromete a funcionalidade dos pacientes
internados em Unidades de terapia Intensiva (UTI). O
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

objetivo do estudo foi avaliar o impacto a médio e longo
prazo na funcionalidade de pacientes adultos que passaram
por internação em UTI.
Métodos: Avaliação da capacidade funcional (CF) pela medida de independência funcional (MIF) antes da internação
(auto-relato), após um, quatro e seis meses da alta hospitalar
(via telefone).
Resultados: Quarenta e cinco indivíduos (53,87 anos±19,65),
com tempo médio de internação hospitalar de 59,8 dias e
pontuação total da MIF pré-internação (MIFt) de 91 pontos. Foram 23 exclusões por óbito, perda de contato ou reinternação. Trinta indivíduos participaram do follow up de um
mês e obtiveram média da MIFt=72,4 pontos (±23,6), com
maior dependência para subir e descer escadas (70%), deambular (67%) e tomar banho (50%). No follow up de quatro
meses, 26 indivíduos foram incluídos e obtiveram média da
MIFt=77,6 pontos (±24,6), com pior desempenho para subir e descer escadas (58%), tomar banho (38%) e deambular
(35%). Já no follow up de seis meses, 22 participantes obtiveram média da MIFt= 89,1 pontos (±2,7), com maior limitação para subir e descer escadas (36,36%). Contudo, 82%
retornaram às atividades funcionais prévias à internação.
Conclusão: A maioria dos indivíduos apresentou comprometimento na CF até quatro meses após a internação na UTI e
hospitalar. Embora 82% retornaram às atividades funcionais
seis meses após a alta hospitalar, 18% permaneceram limitados.

PO-003
Análise de 3 anos de um protocolo estruturado de
desmame da ventilação mecânica
José Aires de Araújo Neto, Aline Araújo Ferreira, Edmilson Bastos de
Moura, Fábio Ferreira Amorim, Fernando Beserra Lima, João Ricardo
Amorim da Silva, Marcelo de Oliveira Maia, Roberta Fernandes Bomfim

Hospital Santa Luzia - HSL - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Verificar os resultados de um protocolo de desmame estruturado e guiado pela equipe de fisioterapia da UTI
do Hospital Santa Luzia.
Métodos: Foram avaliados retrospectivamente os prontuários de pacientes que utilizaram ventilação mecânica (VM)
por mais de 24 horas, foram extubados eletivamente, obedecendo ao protocolo estruturado. Foram avaliados como
preditores de resultado do desmame a pressão inspiratória
máxima (Pimáx), pressão expiratória máxima (Pemáx), índice de respiração rápida e superficial (IRRS), escala de coma
de Glasgow (ECG), relação PaO2/FiO2, idade, escore APACHE II, tempo de internação na UTI e tempo de internação
hospitalar e mortalidade.
Resultados: Foram analisados 249 episódios de desmame
pacientes admitidos na UTI entre junho de 2009 a julho de
2012. A taxa de insucesso de extubação (reintubação <48 horas) foi de 14,05%, sendo que não houve diferença na idade,
escore APACHE II, tempo de internação hospitalar, tempo
de desmame, Pimáx, Pemáx, IRRS, ECG e PaO2/FiO2. O
grupo que necessitou de reintubação teve maior tempo de internação na UTI (35±33,8x29,7±36,2dias; p=0,03) e maior
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tempo de uso de VM (222,9±136,1x189,2±264,7horas;
p=0,03). Tendo apresentado, também, maior mortalidade
(68,6%x30,3%; p=0,001).
Conclusão: Os resultados de um protocolo estruturado,
guiado pela equipe de fisioterapia demonstraram-se satisfatórios. O insucesso de extubação pode gerar maior necessidade de uso de VM e maior tempo de internação na UTI,
além de uma maior mortalidade.

PO-004
Análise dos efeitos de diferentes níveis de PEEP
no pós-operatório imediato de revascularização
miocárdica de pacientes obesos
Daniel Lago Borges, Natália Pereira dos Santos, Adriana Kathleen
Freitas Rocha, Ilka Mendes Lima, Karol Cristina Fonseca Moura, Maiza
Portela Pereira, Marina de Albuquerque Gonçalves Costa, Thiago
Eduardo Pereira Baldez

Hospital Presidente Vargas - São Luís (MA), Brasil; Hospital São
Domingos - São Luis (MA), Brasil; Hospital Universitário Presidente
Dutra, Universidade Federal do Maranhão - São Luis (MA), Brasil

Objetivo: Comparar os efeitos de diferentes níveis de
PEEP nos índices de oxigenação, mecânica respiratória
e tempo de ventilação mecânica de pacientes obesos submetidos a revascularização do miocárdio.
Métodos: Ensaio clínico randomizado com 22 pacientes
obesos submetidos à revascularização do miocárdio, entre janeiro de 2011 e março de 2012, distribuídos em três grupos
e admitidos na ventilação mecânica com diferentes valores
de PEEP: Grupo A, 5cmH2O (n=7), Grupo B, 8cmH2O
(n=6) e Grupo C, 10cmH2O (n=9), sendo os índices de oxigenação obtidos a partir da gasometria arterial coletada vinte
minutos após a admissão na UTI, os valores de mecânica
respiratória observados no ventilador mecânico e o tempo de
ventilação mecânica retirado da Ficha de Evolução Fisioterapêutica do serviço. Para análise estatística, empregou-se os
testes de Kruskal-Wallis, Teste G, considerando os resultados
significantes quando p<0,05.
Resultados: Os grupos apresentaram-se homogêneos em
relação às variáveis demográficas, clínicas e cirúrgicas. Os
pacientes ventilados com PEEP de 10cmH2O (Grupo C)
apresentaram os melhores índices de com diferença estatística em todas as variáveis estudadas, além de menor
frequência de hipoxemia (p=0,027). Não houve diferença
significante nos valores de mecânica ventilatória e tempo
de ventilação mecânica.
Conclusão: Níveis mais elevados de PEEP no pós-operatório imediato de revascularização do miocárdio de
pacientes obesos melhoraram os índices de oxigenação,
resultando em menor frequência de hipoxemia.
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PO-005
Associação do perfil antropométrico e a condição
de risco de úlceras de pressão em pacientes críticos
submetidos à ventilação mecânica
Sergio Luiz Soares Marcos da Cunha Chermont, Natalia Charles, Jorge
da Costa Pereira, Jose Mauricio Linhares Barreto Junior, Maria Clara
Muradas, Mariana Vasconcellos Mussap, Monica Maria Pena Quintao,
Rogério Brito Ultra

Hospital Federal de Bonsucesso - Rio de Janeiro (RJ), Brasil; Hospital
Santa Martha - Niterói (RJ), Brasil; UFF - Rio de Janeiro (RJ), Brasil;
UNIFESO - Teresópolis (RJ), Brasil; Universidade Estácio de Sá - UNESA Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Pacientes (pcts) críticos em ventilação mecânica (VM)
têm maior risco de desenvolver úlceras de pressão (UPs) devido à
imobilidade no leito e suporte nutricional inadequado, todavia a
associação desses fatores tem sido pouco estudada, portanto o objetivo desse presente estudo foi avaliar a associação entre o perfil
antropométrico e o risco de UPs em pcts críticos sob VM.
Métodos: Vinte pcts, em VM por no mínimo 48 horas, de UTIs
de dois hospitais do estado do Rio de Janeiro. Avaliado: perimetria (Pr) dos membros, plicometria (Pl), índice de massa corporal
(IMC) e risco de UPs através da escala Waterlow (EW).
Resultados: Ocorreram diferenças significantes na comparação
da massa muscular entre os segmentos de membros superiores
(p=0,03); e em membros inferiores. A correlação de Pearson
evidenciou uma associação entre as medidas de arco de movimento e perimetria nos MMSS (r: 0,78 e r: 0,58; p<0,01);
alem de associação das medidas de MMII com plicometria e
perimetria de MMII. Houve forte correlação entre o tempo de
VM e a subnutrição tecidual (r: 0,87, p<0,001).
Conclusão: As correlações do tempo de VM com a subnutrição
tecidual da EW e entre as medidas antropométricas demonstraram importância para a prevenção de UPs em pcts sob VM
com parâmetros de associação entre métodos seguros e factíveis.

PO-006
Avaliação da função pulmonar após alta da unidade
de terapia intensiva
Nicolle Lamberti Costa, Beatriz Fernandes Toccolini, Caroline
Covatti, Claudia Rejane Lima De Macedo Costa, Erica Fernanda
Osaku, Francieli do Nascimento Czapievski, Péricles Almeida
Delfino Duarte, Suely Mariko Ogasawara

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel (PR), Brasil

Objetivo: Avaliar a função pulmonar dos pacientes após
alta da unidade de terapia intensiva (UTI) e comparar os
sobreviventes de síndrome da angústia respiratória aguda (SARA) com pacientes sem SARA.
Métodos: Foram admitidos 294 pacientes no período
de março à novembro de 2012 na UTI do Hospital
Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). Após alta
hospitalar foram orientados a retornar ao Ambulatório
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do HUOP para realizar espirometria, randomizados
para grupo com SARA (CS) e sem SARA (SS). Para análise estatística foram calculadas média e desvio-padrão e
as diferenças foram significativas quando p<0,05.
Resultados: Dos 294 pacientes, foram contatados 90 pacientes, destes apenas 15 puderam ser incluídos no estudo, sendo
7 CS e 8 SS, tempo médio pós alta-UTI de 96,42±15,57
dias, idade média de 31,07±14,50 anos. Realizada espirometria e obtido os seguintes valores no CS: CVF=3,11
(2,20-4,90), VEF1=2,61 (1,75-3,70), PFE=360 (245-450),
VEF1/CVF=84,86 (74-94); destes, 42,8% distúrbio restritivo leve, 14,3% restritivo grave, 14,3% obstrutivo leve,
14,3% misto e 14,3% normal; no SS: CVF=4,28 (2,155,95), VEF1=3,31 (1,55-4,40), PFE=312,50 (230-485),
VEF1/CVF=78,63 (57-100); destes, 12,5% restritivo leve,
37,5% obstrutivo leve e 50% normal.
Conclusão: Na espirometria, a maioria dos pacientes com
SARA apresentou distúrbio restritivo leve e do grupo sem
SARA apresentou função pulmonar normal.

PO-007
Avaliação do nível de sedação pela escala de Comfort B
e complicações dos pacientes pediátricos relacionadas
ao uso de sedação contínua nos pacientes internados
na UTI pediátrica
Renata Guedes de Menezes, Fabiana de Paula Raeli, Aline Rodrigues Bandeira,
Bruna Thaisa de Oliveira Malta, Josian de Oliveira Medeiros, Maria Anunciada
Cavalcanti Coutinho Souza, Maria Eduarda Cavalcanti Malta Pessoa, Nayana
Pereira Pôrto

Fundação de Ensino Superior de Olinda - FUNESO - Olinda (PE), Brasil

Objetivo: Avaliar as complicações dos pacientes pediátricos
relacionadas ao uso de sedativos contínuo, e os níveis de sedação pela escala de Comfort B em uma unidade de terapia
intensiva.
Métodos: Estudo de caráter exploratório, de campo, descritivo,
quantitativo. Estudo realizado na unidade de terapia intensiva
pediátrica no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando
Figueira - IMIP.
Resultados: Os fármacos mais utilizados para sedação contínua foi a associação do midazolan e o fentanil realizada em
90% dos pacientes a média de uso foi de 24 dias. Ao avaliar a
escala de Comfort B constata-se que maior parte dos pacientes encontrava-se sedada. A complicação mais encontrada foi a
abstinência com 60% e o fármaco mais utilizado para seu tratamento foi a associação da metadona e o lorazepan.
Conclusão: Conclui-se que a equipe deve estar consciente quanto a avaliação adequada e individual da sedoanalgesia a fim de
evitar complicações do uso contínuo de sedação. O uso de escalas para avaliar os níveis de sedação, super sedação e sub sedação
são de extrema importância assim como o uso de protocolos na
administração das drogas. Os fatores proporcionam uma diminuição no tempo de permanência ao VM e consequentemente
internação minimizando as consequências físicas e psicológicas
da estadia do paciente no setor de terapia intensiva.
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PO-008
Caracterização de pacientes internados em uma
unidade de terapia intensiva que receberam
protocolo de fisioterapia motora
Sandy Nogueira Teixeira, Caroline Covatti, Beatriz Fernandes Toccolini,
Claudia Rejane Lima de Macedo Costa, Erica Fernanda Osaku, Marcela
Aparecida Leite, Nicolle Lamberti Costa, Suely Mariko Ogasawara

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel (PR), Brasil

Objetivo: Caracterizar os pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva que recebem protocolo de fisioterapia motora.
Métodos: Em fevereiro 2013 foi implantado um protocolo
de fisioterapia motora na UTI do HUOP, o qual é subdividido em terapias passivas, ativo-assistidas e ativas. Abrange
desde pacientes sedados até paciente em respiração espontânea. Os atendimentos são realizados duas vezes ao dia
durante 30 minutos. Os dados foram coletados do controle motor que é registrado todos os dias pela equipe de fisioterapia. Foram registrados: tempo de internação UTI e
desmame ventilatório, idade, glasgow, causa de admissão e
terapia realizada. Foram analisados 35 pacientes admitidos
entre os meses de fevereiro a abril de 2013.
Resultados: A primeira terapia nos 35 pacientes foi 94%
passiva, 3% ativo-assistida e 3% ativa. No último atendimento 40% dos pacientes permaneciam com terapias passivas. Dos 588 atendimentos realizados nos três meses, 346
terapias destinaram a pacientes que permaneceram no grupo
passivo até a alta da UTI. A média do glasgow na última terapia foi de 8 para os grupo passivo, 13,2 o ativo-assistido e 14,7
no ativo. O tempo médio de UTI, desmame ventilatório e
idade foi 14dias/174horas/64anos, 9,3dias/55horas/47anos,
9,1dias/52horas/47anos para os grupos respectivamente.
Conclusão: Observa-se que os pacientes que permaneceram
no grupo de terapia passiva até a alta da UTI, apresentaram
uma média de idade maior, um glasgow menor, maior tempo
de desmame ventilatório e maior permanência na UTI.

PO-009
Complicações respiratórias
análise prospectiva

pós-palatoplastia:

Armando dos Santos Trettene, Inge E. K. Trindade, Priscila Capelato Prado
Coneglian

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Hospital de
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - HRAC-USP - Bauru (SP), Brasil

Objetivo: Identificar complicações respiratórias, com foco
nos sintomas sugestivos de apnéia obstrutiva do sono
(AOS), no pré-operatório, pós-operatório imediato e tardio,
em crianças submetidas à palatoplastia.
Métodos: Participaram 56 crianças de ambos os sexos, idade entre 6 a 15 meses, randomizadas em 2 grupos: caso
(G1) e controle (G2). O G1 foi composto por crianças
submetidas à palatoplastia e o G2 por crianças submetidas à queiloplastia. Para a coleta de dados utilizou-se o
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instrumento de MacLean et al. (2009) a fim de calcular o
índice de AOS. Os resultados são calculados por meio da
equação: AOS=1,42D+1,41A+0,71R - 3,83, onde: D avalia a dificuldade de respirar; A avalia a presença de apnéia
e R avalia a presença de ronco, e o escore: < que -1=ausência de AOS; entre -1 e 3,5=possível AOS e, >3,5=presença
de AOS. As crianças foram analisadas no pré-operatório,
no pós-operatório imediato, e no pós-operatório tardio.
Para a análise estatística utilizou-se o Teste de Anova com
significância de 5% (p=0,05).
Resultados: Nas 3 etapas avaliadas, G1 e G2 apresentaram
escores <1,0 indicando ausência de AOS, porém, no G1,
observou-se maior incidência de ronco e respiração ruidosa
no pós-operatório imediato em relação ao pré-operatório
(p=0,00) e pós operatório tardio (p=0,00).
Conclusão: Os resultados sugerem que a palatoplastia contribui para ocorrência de alterações respiratórias agudas.

PO-010
Dosagem do BNP após teste de respiração espontânea
como preditor de sucesso no desmame ventilatório
Luiz Antônio Gomes Osório, Dora Mannarino

Hospital Nortecor - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar a ocorrência de disfunção cardíaca como
causa de falha no desmame ventilatório, através da dosagem do
BNP, no momento do teste de respiração espontânea (TRE).
Métodos: 53 pacientes, sem diagnóstico clínico ou ecocardiográfico de cardiopatia, incluídos em protocolo de desmame ventilatório, foram submetidos a teste de respiração
espontânea (TRE), durante 30 minutos. Após, foi realizada
a dosagem de BNP em sangue arterial. Os pacientes foram
extubados e acompanhados durante as 48 horas seguintes
quanto a evolução: sucesso ou falha de desmame.
Resultados: 50 pacientes obtiveram sucesso no TRE. 46 pacientes foram classificados com sucesso 4 como falha no grupo
sucesso 3 pacientes (6,5%) apresentaram BNP >200pg/ml no
grupo falha 3 pacientes (75%) apresentaram BNP >200pg/ml.
Conclusão: O valor elevado de BNP esta relacionado com
um aumento na falha de desmame ventilatório. Assim como
seu valor normal pode predizer um risco menor de falha.

PO-011
Fatores associados à falha da ventilação mecânica não
invasiva em pacientes admitidos com insuficiência
respiratória aguda hipoxêmica
Fábio Ferreira Amorim, Guilherme Menezes de Andrade Filho, Jaqueline
Lima de Souza, Lucas Garcia de Souza Godoy, Pedro Nery Ferreira
Junior, Rodrigo Santos Biondi, Rubens Antonio Bento Ribeiro, Thais
Almeida Rodrigues

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil; Liga
Acadêmica de Medicina do Distrito Federal (LIGAMI-DF) - Brasília (DF),
Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto, Hospital Anchieta - Brasília
(DF), Brasil
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Objetivo: Identificar fatores associados a insucesso de ventilação mecânica não invasiva (VMNI) em pacientes admitidos com insuficiência respiratória aguda (IRpA) hipoxêmica.
Métodos: Estudo caso-controle realizado na UTI do Hospital Anchieta no período de 3 anos. Pacientes foram divididos
em dois grupos: sucesso da VMNI (GS) e insucesso da
VMNI (GI). Pacientes procedentes ou transferidos para
outra UTI foram excluídos.
Resultados: No período estudado, foram admitidos 622
pacientes com IRpA hipoxêmica. Idade foi de 60±18
anos, SAPS3: 54±17, APACHE II: 18±8, 330 eram masculinos (53%), mortalidade em 28 dias: 11% (N=67) e
mortalidade hospitalar: 20% (N=123). VMNI foi utilizada
em 81 pacientes (13%), sendo as causas mais frequentes de
internação nesses pacientes: edema agudo de pulmão cardiogênico (N=32,40%) e pneumonia (N=31,38%). Insucesso
VMNI ocorreu em 23 pacientes (28,4%) e esteve associada
a maior mortalidade na UTI (73,9% vs. 13,8%, p=0,00).
No GI, houve maior incidência de PaO2/FiO2 <100 (39%
vs. 14%, p=0,01), taquicardia (74% vs. 38%, p=0,00), quadro demencial (13% vs.2%, p=0,03), plaquetopenia (26%
vs. 7%, p=0,02), índice plaqueta/leucócito<8 (39% vs. 9%,
p=0,00) e neoplasia (39% vs. 16%, p=0,02), especialmente
neoplasia metastática (30% vs. 7%, p=0,00).
Conclusão: Quando optado pelo uso de VMNI em pacientes com IRpA hipoxêmica, a sua falha esteve associada
a maior mortalidade. PaO2/FiO2 <100, taquicardia, quadro
demencial, plaquetopenia, índice plaqueta/leucócito <8 e
neoplasia, especialmente neoplasia metastática foram fatores
associados a falha da VMNI.

PO-012
Fatores prognósticos precoces para mortalidade em
pacientes críticos admitidos em ventilação mecânica
invasiva
Fábio Ferreira Amorim, Thiago Alves Silva, Osvaldo Gonçalves da Silva
Neto, Alethea Patrícia Pontes Amorim, Mariana Pinheiro Barbosa de
Araújo, Pedro Henrique Gomes Rocha, Rodrigo Santos Biondi, Rubens
Antonio Bento Ribeiro

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal (LIGAMISOBRAMI) - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Anchieta - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Identificar fatores prognósticos na primeira hora
de admissão para mortalidade na UTI em pacientes críticos
admitidos em ventilação mecânica invasiva (VMI) em uma
UTI geral do DF.
Métodos: Estudo caso-controle realizado na UTI do
Hospital Anchieta no período de 3 anos. Pacientes foram
divididos em dois grupos: sobreviventes (GS) e não
sobreviventes (GNS). Pacientes procedentes ou transferidos
para outra UTI foram excluídos.
Resultados: No período estudado, foram admitidos 263 pacientes em ventilação mecânica invasiva. Idade: 61±18 anos,
SAPS3: 64±19, APACHE II: 22±9, 148 masculinos (52%)
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e mortalidade: 40,3% (N=106). No GNS, houve maior incidência de idade >65anos (p=0,01), bilirrubina >2mg/dL
(p=0,02), injúria renal aguda (p=0,00), PCR internação na
UTI (p=0,00), arritmia cardíaca (p=0,00), necessidade de
vasopressor (p=0,00), plaquetopenia (p=0,00), índice plaqueta/leucócito <8 (p=0,00), taquicardia (p=0,02), choque
circulatório (p=0,00), hipotermia (p=0,01), ICC TFIV
(p=0,04), cirrose hepática (p=0,03), doença renal crônica
(p=0,00), neoplasia metastática (p=0,00), alteração do nível de consciência previamente a EOT (p=0,00) e doença
psiquiátrica (p=0,00). Não houve diferença em relação
PaO2/FiO2. Após regressão logística, neoplasia metastática (p=0,03) e bilirrubina >2mg/dL (p=0,01) foram fatores
independentemente associados à mortalidade.
Conclusão: Em pacientes críticos admitidos em ventilação mecânica invasiva, neoplasia metastática e bilirrubina >2mg/dL na
admissão estiverem independemente associados à mortalidade.

PO-013
Impacto na aplicação de protocolo clínico gerenciado
de prevenção de pacientes com pneumonia associada à
ventilação em terapia intensiva
Edésio Vieira da Silva Filho, Firmino Haag Ferreira Junior,
Ana Paula Ciccotti, Antonio Fernando Costa Filho, Denise R Nascimento,
Marcelo Reginato, Melissa da Cunha Mattos Garcez, Nelson Soares Neto

Hospital Geral de São Mateus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar a aplicação do protocolo clínico gerenciado de
prevenção de pacientes com pneumonia associada à ventilação
em terapia intensiva.
Métodos: Revisão de prontuários e análise de banco de dados nos
quatro meses antes e depois da aplicação do protocolo, de outubro
de 2012 a janeiro de 2013 e de fevereiro de 2013 a maio de 2013,
com comparação dos valores encontrados nessa análise. O protocolo foi realizado no modelo Checklist, analisando: elevação do decúbito a 45º, verificação da pressão do cuff, troca do filtro, sistema
de aspiração fechado (trach care) e técnica de aspiração subglótica.
Resultados: Dos 240 pacientes internados na UTI adulto, no período de outubro de 2012 a janeiro de 2013, ocorreram 3 casos
de PAVM, enquanto que dos 229 pacientes internados no período posterior, ocorreram 5 casos.
Conclusão: Não houve diferenças estatisticamente significantes
nas amostras analisadas. Apesar dos dados observados, a aplicação
de protocolos gerenciados devem ser instituídos afim de minimizarem os efeitos deletérios das complicações causadas por pneumonias associadas a ventilação mecânica em terapia intensiva.

PO-014
Influência da força muscular de pacientes críticos
internados em uma unidade de terapia intensiva no
desmame ventilatório
Sandy Nogueira Teixeira, Caroline Covatti, Alessandra Madalena Garcia,
Beatriz Fernandes Toccolini, Claudia Rejane Lima de Macedo Costa,
Erica Fernanda Osaku, Nicolle Lamberti Costa, Suely Mariko Ogasawara

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel (PR), Brasil
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Objetivo: Analisar se a força muscular dos pacientes
internados na Unidade de Terapia Intensiva influencia no
desmame ventilatório.
Métodos: Foram analisados pacientes que permaneceram por
mais de 24 horas na VM e que internaram na UTI entre janeiro
e fevereiro de 2013. Foram coletados dados do controle ventilatório e controle motor que é registrado todos os dias pela
equipe de fisioterapia. Para análise os pacientes foram divididos
em dois grupos: falência de extubação e sucesso da extubação.
A escala Medical Research Council foi utilizada para graduar
força de 10 grupos musculares bilateralmente. Os dados foram
descritos através de frequência, média e desvio padrão.
Resultados: Foram analisados 15 pacientes, 73% obteve sucesso na extubação, 80% homens, média de idade
47±16 para o grupo sucesso na extubação e 53±21,8 no
grupo falência de extubação. A FM dos membros superiores, inferiores, pressão inspiratória máxima (Pimáx) foram
de 4±0,9/4±0,9/-25±11 e 3,5±0,5/3,6±0,5/-31±20,2 respectivamente. O glasgow antes e após extubação e o RASS
foram de 10±0,9/13±1,7/-0,5±1,4 no grupo de sucesso e
de 10±1/13±2,2/0±1,4 no grupo falência de extubação.
Conclusão: Observa-se que no grupo sucesso de extubação
a FM foi maior e a idade menor quando comparado ao
grupo de falência da extubação. Porém a Pimáx/Pemáx,
glasgow antes e após extubação e o RASS não tiveram
diferenças significativas.

PO-015
O impacto da força muscular global no tempo
médio de ventilação mecânica em terapia intensiva
Firmino Haag Ferreira Junior, Giovana Casarini, Daniela Vieira Baldini
Batista, Lina Sanae Abechain, Rosilene Giusti, Wilson Rodrigues Lima
Junior

Hospital Cruz Azul de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar se o grau de força muscular global impacta no tempo de ventilação mecânica médio nos pacientes em
terapia intensiva.
Métodos: Análise retrospectiva de pacientes que fizeram uso de
ventilação mecânica invasiva (VMI), independente da causa.
Todos foram submetidos ao desmame ventilatório com descrição do grau de força muscular conforme escala de Kendall e
extubados, sendo divididos por grupos conforme seu grau de
força, e calculada a média geral de dias de ventilação mecânica.
Resultados: De 68 pacientes analisados no período de quatro
meses, 52% tinham o grau de força muscular 5 e representaram o melhor tempo médio de ventilação mecânica que equivaleu a 1,2 dias, 29% apresentaram grau de força muscular 4
(tempo médio de VMI de 2,3 dias), 15% grau de força muscular 3 (tempo médio de VMI de 4,2 dias) e 4% da amostra
apresentaram grau 2 de força muscular, com o pior resultado
quanto ao tempo médio de VMI, equivalente a 4,3 dias. A
maior diferença que houve entre os grupos se deu pela média
etária que foi de aproximadamente 65 anos nos grupos de
grau de força muscular 3, 4 e 5, enquanto que no grupo de
grau 2 de força muscular a média etária foi de 89 anos.
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Conclusão: Pacientes que apresentaram grau de força muscular entre 4 e 5 tiveram menor tempo de VMI quando
comparados aos menores graus de força, o que reforça a importância da fisioterapia precoce em terapia intensiva.

PO-016
O uso de ventilação mecânica com dois níveis de
pressão positiva como alternativa de desmame em
pacientes ventilados cronicamente
Valéria Papa, Adriana de Sales Rodrigues, Brunno Oliveira Silva,
Daniela Caetano Costa, Débora Spechoto Basso, Maria Luiza da
Costa Dechandt, Marina Neves do Nascimento, Paula D’ Ambrósio
Tablas

Hospital São Francisco - Ribeirão Preto (SP), Brasil

Objetivo: Relatar a experiência do serviço de fisioterapia no
acompanhamento de pacientes crônicos, considerados desmame prolongado, traqueostomizados e ventilados mecanicamente através do suporte ventilatório com dois níveis de
pressão (bilevel).
Métodos: De julho de 2004 a julho de 2012 foram acompanhados 315 pacientes (idade média: 74 anos; APACHE II médio: 26 e SAPS 3 médio: 71) internados em CTI, submetidos à
ventilação mecânica e que não atingiram sucesso no desmame,
evoluindo com traqueostomia. Após período de adaptação no
CTI e quadro clínico estável, os pacientes foram encaminhados
para enfermaria usando bilevel e ajustados de acordo com sua
condição clínica. Os pacientes receberam atendimento fisioterapêutico 2 vezes ao dia, sendo realizadas fisioterapia motora e
respiratória, além dos ajustes da prótese ventilatória.
Resultados: Dos 315 pacientes acompanhados, 78 permaneceram ou retornaram ao CTI. 237 foram de alta para enfermaria com bilevel, desses 131 (55,3%) pacientes foram de
alta hospitalar, 100 (42%) evoluíram com desmame (tempo
médio de 23 dias) e desses 40 (17%) com decanulação da
traqueostomia. 106 (44,7%) foram à óbito, com tempo médio de internação de 52 dias.
Conclusão: Com o acompanhamento desses pacientes pela
fisioterapia e equipe multidisciplinar na enfermaria foi possível observar a diminuição do tempo de internação em CTI,
desmame ventilatório de pacientes considerados de difícil desmame e decanulações seguras. A utilização do bilevel, conectado à traqueostomia, pode ser uma alternativa para a descontinuação da ventilação mecânica e alta do CTI em pacientes
traqueostomizados com desmame ventilatório prolongado.

PO-017
Uso de membrana de oxigenação extracorpórea
(ECMO)na síndrome da angústia respiratória do
adulto (SARA): experiência de um único centro
Lívia Biason, Edino Parolo, Iuri Christmann Wawrzeniak, Karen Fontoura
Prado, Maurício Guidi Saueressig, Patrícia Schwarz, Sabrina Frighetto
Henrich, Silvia Regina Rios Vieira

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Porto Alegre (RS), Brasil
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Objetivo: Relatar a experiência do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre no uso de ECMO.
Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, de todos
os pacientes com falência pulmonar aguda submetidos à
terapia com ECMO.
Resultados: Entre março de 2012 e junho de 2013, oito
pacientes (4 homens e 4 mulheres, idade média 37±18 anos)
com grave insuficiência respiratória aguda (SARA), refratária
ao tratamento convencional, foram submetidos à ECMO. Escore APACHE II de 19±7 e SAPS 3 73,8±19,8, com mortalidade esperada modificada de 62±30%. A principal etiologia
da SARA foi infecção respiratória (37,5%) seguido de queimadura extensa (25%). ECMO foi indicado em 87,5% dos
casos por hipoxemia refratária. ECMO venoarterial foi utilizada em dois pacientes e venovenosa nos demais. O tempo de
SARA até o início da ECMO foi de 1,7±1,38 dias e o tempo
médio de suporte em ECMO foi 5±5,4 dias. Três pacientes
(37,5%) morreram durante o suporte em ECMO e um paciente (12,5%) morreu após a retirada do suporte. Houve
melhora significativa da relação PaO2/FiO2 após o início da
ECMO (p 0,01). Sangramento intracraniano ocorreu em um
paciente (12,5%)e sangramento maior em três (37,5%). A
mortalidade intrahospitalar foi de 50% (4 pacientes).
Conclusão: ECMO é uma opção terapêutica a ser utilizada em
pacientes com SARA refratária ao tratamento convencional.

PO-018
Ventilação não invasiva em uma unidade avançada
de emergências clínicas
Luciana Vieira Tavernard de Oliveira Urache, Alexandre Curvelo
Caldas, Joana Darc Teles Castro, Ludmilla Figueiredo de Limac,
Mateus da Silva Borges, Rodrigo de Freitas Garbero

Centro Neurocardiovascular, Hospital de Base do Distrito Federal Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Determinar as características, segurança e aplicabilidade da utilização de ventilação não invasiva em uma
unidade avançada de emergências clínicas de um hospital
público terciário.
Métodos: Estudo prospectivo, realizado no período de setembro de 2012 a junho de 2013. Os dados dos pacientes
e os parâmetros de utilização da VNI foram registrados em
ficha específica. A taxa de uso de VNI foi definida como a
relação entre o número de pacientes em VNI e o número
de pacientes internados. Sucesso foi definido como a não
necessidade de suporte ventilatório invasivo nas 48 horas
subsequentes à implementação da VNI.
Resultados: Foram admitidos 796 pacientes. A idade média
foi de 63,75±14,83 anos. Quanto ao gênero, 54% dos
indivíduos foram do sexo masculino. As emergências cardiovasculares corresponderam a 46,91%, as neurológicas foram
25,36% e as de clínica médica, 27,73%. Em relação à evolução dos pacientes, observamos que 24,01% foram transferidos para UTI, 62,39% para a enfermaria, 3,04% tiveram
alta hospitalar e 10,56% foram a óbito. A taxa de uso de VNI
foi de 27%. De 215 eventos de VNI, em 190 (88,4%) houve
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sucesso e em 25 (11,6%) insucesso. Quando o falha foi identificada, todos os indivíduos foram prontamente intubados.
Conclusão: A utilização sistematizada de VNI é segura e
aplicável em uma unidade avançada de emergências clínicas,
com baixa incidência de falha e potencial impacto na
redução da morbi-mortalidade, dos custos hospitalares e do
tempo de internação hospitalar.

PO-019
Ventilação proporcional assistida plus versus
pressão de suporte
Beatriz Fernandes Toccolini, Sandy Nogueira Teixeira, Amaury Cezar
Jorge, Caroline Covatti, Claudia Rejane Lima de Macedo Costa, Erica
Fernanda Osaku, Marcela Aparecida Leite, Maria Fernanda Candia,
Péricles Almeida Delfino Duarte

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel (PR), Brasil

Objetivo: Analisar o uso da ventilação proporcional assistida plus (PAV) como teste de respiração espontânea (TRE),
quando comparado com pressão de suporte (PSV).
Métodos: Estudo retrospectivo da análise do controle ventilatório dos pacientes internados entre os meses de fevereiro
à outubro de 2012, coletado pela equipe de fisioterapia da
UTI do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Foram
incluídos no estudo pacientes que permaneceram em ventilação mecânica (VM) por mais de 24 horas. Após a retirada
da sedação foram randomizados para os grupos PSV (PS7) ou
PAV (suporte máximo de 40% de acordo com o conforto do
paciente). Foi analisado o tempo de VM, dias de internação
na UTI (DIU), falha de extubação, Índice de Tobin e PiMáx.
Resultados: A amostra foi composta por 61 pacientes, 27 no grupo PAV e 34 no PSV, a média de idade foi 44,2 e 38,7 respectivamente. Ambos foram compostos a maior parte por homens
politraumatizados, com tempo de internação na UTI 8,7 e 9,1
dias, permaneceram em VM em média 101 e 115, 8 horas, Tobin
39,66 e 38,14, PiMáx -28,2 e -32, no grupo PAV e PSV. Em relação à falha de extubação, no PAV 3,7% e PSV 8,82% dos pacientes falharam, precisando ser reintubados em menos de 48 horas.
Conclusão: Nesta amostra o PAV como TRE mostrou-se
eficaz e superior quando comparado ao PSV devido ao baixo
índice de falência de extubação, DIU e horas em VM, trazendo benefícios clínicos aos pacientes, reduzindo tempo de
internação e gastos hospitalares.

PO-020
A evolução da pressão inspiratória máxima (PImáx)
é preditiva no sucesso do desmame ventilatório?
Rodrigo Marques Tonella, Antonio Luis Eiras Falcão, Edmundo Artur
Nunes Moura, Eliane Aparecida Bom, Lígia dos Santos Roceto,
Luciano de Nóvoa Chaves, Pedro Artur Morgado Rodrigues, Roberta
Marques Lisboa

Unidade de Terapia Intensiva, Hospital das Clínicas - UNICAMP Campinas (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar o comportamento da PImáx durante todo
o processo de desmame da ventilação mecânica (VM) e
demonstrar o quanto de incremento no valor inicial pode
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significar o sucesso no desmame ventilatório definitivo.
Métodos: Aferiu-se diariamente a PImáx dos pacientes desde a transição para modos espontâneos até sua desconexão
definitiva da VMI ou até o retorno a modos controlados. Os
indivíduos foram divididos em dois grupos: Grupo Nebulização (GN), composto pelos sujeitos que obtiveram sucesso
no desmame e o Grupo Ventilação (GV), no qual os pacientes retornaram a modos controlados. Comparou-se a PImáx inicial e final para cada grupo, as diferenças entre esses
valores e as PImáx estimadas matematicamente pela equação
de Neder, 1999, de cada grupo e entre os grupos.
Resultados: Foram observados 14 pacientes, divididos
igualmente entre os grupos. No GN houve uma diferença
significativa (p=0,027) entre os valores finais e iniciais de
PImáx, entre os valores finais e os de referência (calculados
pela fórmula matemática) (P=0,02). A descontinuidade definitiva da VMI (sucesso no desmame) aconteceu quando
houve aumento de 20% nos valores de PImáx, comparados
com os valores iniciais no GN. Verificou-se também que este
grupo apresentou média de idade menor (39±16 anos) e permaneceu por tempo inferior em VMI (14±7 dias) quando
comparado ao GV (68±6 anos e 16,7±8 dias).
Conclusão: O sucesso no desmame ventilatório no GN
aconteceu quando houve o incremento de 20% dos valores
de PImáx, independentemente do valor previsto calculado
matematicamente como referência.

PO-021
Análise do impacto de protocolo de despertar diário
em unidade de terapia intensiva
Firmino Haag Ferreira Junior, Maurício Tossato, Amanda Quental
Mariano, Flavio Arias Rodrigues, Giovana Casarini, Lina Sanae
Abechain, Rosilene Giusti, Wilson Rodrigues Lima Junior

Hospital Cruz Azul de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Implantar e analisar os resultados do protocolo de
despertar diário.
Métodos: Estudo prospectivo e temporal de pacientes submetidos à protocolo gerenciados em terapia intensiva com
foco na suspensão da sedação contínua. Os critérios de inclusão foram: estabilidade hemodinâmica, parâmetros ventilatórios mínimos e resolução da causa da Intubação. Após
a suspenção da sedação os pacientes foram avaliados pela
escala de RASS prosseguindo o desmame ventilatório e a extubação com avaliação clínica contínua.
Resultados: No período de fevereiro à maio de 2012 foram incluídos 13 pacientes com média de idade de 64 anos
Apache II 24,6, tempo médio de ventilação mecânica de 4
dias, destes 13 foram extubados (92%) , houve 1 extubação acidental e 1 reintubação (8%) com menos de 48 horas,
tivemos 12 altas e 1 óbito.
Conclusão: A analise crítica do protocolo proposto demonstra através dos resultados obtendo melhoria na assistência
em terapia intensiva.
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PO-022
Assistência de enfermagem ao paciente em ventilação
mecânica
Ítalo Rigoberto Cavalcante Andrade, Yarla Cristine Santos Jales
Rodrigues, Elizabeth Mesquita Melo, Islene Victor Barbosa, Laércia
Ferreira Martins, Maria do Carmo de Oliveira Citó, Rita Mônica Borges
Studart, Tatiana de Medeiros Colletti Cavalcante

Hospital Fernandes Távora - Fortaleza (CE), Brasil; Universidade de
Fortaleza - UNIFOR - Fortaleza (CE), Brasil; Universidade Estadual do
Ceará - UECE - Fortaleza (CE), Brasil; Universidade Federal do Ceará UFC - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: O estudo teve como objetivo avaliar o conhecimento dos enfermeiros referente à ventilação mecânica nas
unidades de terapia intensiva de um hospital de referência.
Métodos: Estudo transversal com abordagem quantitativa,
através de um questionário que foi aplicado com os enfermeiros nas unidades de terapia intensiva (UTI) de um hospital público terciário do município de Fortaleza, centro de
referência em todo o Estado.
Resultados: A amostra foi constituída pelos enfermeiros assistenciais das UTI´s, um total de 43 enfermeiros. A coleta de dados foi
realizada de fevereiro e março de 2011. A análise, os dados foram
transcritos e tabulados em uma planilha do programa Excel organizados em tabelas, sendo interpretados e fundamentados com base
na literatura pertinente à temática. A maioria é do sexo feminino
88,4%%, o tempo de atuação em UTI prevaleceu de zero a cinco
anos (48,8%), a grande parte dos enfermeiros não são especialistas
em UTI (79,0%). A avaliação da ciclagem do VM a volume não
foi satisfatória, 65,1%. Em relação a monitorização do volume corrente na ventilação mecânica ciclado à pressão 44, 2% não souberam informar. De acordo com as intervenções de enfermagem mais
citadas observou dúvidas e carência nas principais intervenções.
Conclusão: Conclui-se que o enfermeiro necessita ampliar o
seu conhecimento e praticar os cuidados de enfermagem a
pacientes em VM. Neste sentido, devem ser incentivados os
programas de treinamentos em VM para enfermeiros.

PO-023
Avaliação do efeito imediato do ortostatismo
passivo em pacientes comatosos
Nicolle Lamberti Costa, Beatriz Fernandes Toccolini, Amaury Cezar
Jorge, Caroline Covatti, Claudia Rejane Lima de Macedo Costa, Erica
Fernanda Osaku, Péricles Almeida Delfino Duarte, Sandy Nogueira
Teixeira

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel (PR), Brasil

Objetivo: Descrever os benefícios do ortostatismo passivo
através da prancha ortostática em pacientes comatosos numa
unidade de terapia intensiva adulto.
Métodos: Nos meses de março a maio de 2013, pacientes
comatosos da unidade de terapia intensiva adulto (UTI) do
Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), foram
submetidos ao ortostatismo passivo através da prancha ortostática. Participaram deste estudo os pacientes vítimas de
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acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) e hemorrágico
(AVCh), traumatismo crânio encefálico, intubados ou traqueostomizados que estavam hemodinamicamente estáveis.
No primeiro dia os pacientes foram colocados na prancha
ortostática a um ângulo de 30° e chegaram até um ângulo
de 45° ou 60° e permaneceram por 15 minutos no ultimo
ângulo conforme estabilidade hemodinâmica. No segundo
dia, iniciaram com um ângulo de 30° até chegar a 90° conforme estabilidade hemodinâmica e permaneceram por 15
minutos no último ângulo.
Resultados: Foram avaliados 11 pacientes, sendo 8 do sexo
masculino com média de idade de 59,63±16,92. Apresentaram
com diagnóstico de sepse 3 pacientes, 5 pacientes com TCE e
2 pacientes com AVCi e 1 paciente com AVCh. Obtiveram-se
nos ângulos de 30° e 45° 9,7±1,6 pontos na escala de coma de
glasgow, no ângulo de 60° a média foi de 9,8±1,1, no ângulo
de 75° a média 10±1,5, e no ângulo de 90° 10,35 ±0,34 pontos na escala de coma de glasgow.
Conclusão: Estímulos sensoriais como o ortostatismo
passivo através da prancha ortostática parecem influenciar
na avaliação do nível de consciência de pacientes comatosos.

PO-024
Avaliação do grau de força muscular e da pressão
inspiratória e expiratória máxima após 48 horas de
extubação
Gabriel Gomes Maia, Frederico Barbosa Lima Mendes Oscar, Leandro
Pascoutto Borges, Marco Aurélio Nunes

Hospital Estadual Alberto Torres - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: O objetivo deste estudo verificar os valores da
força muscular (MRC), pressão inspiratória máxima (Pimáx)
e pressão expiratória máxima (Pemáx) após 48 horas da extubação e suas possíveis correlações com a doença de base e o
tempo de ventilação mecânica (VM).
Métodos: Foram selecionados no período de 01/01/2012 a
31/05/2012, pacientes da unidade de terapia intensiva do
Hospital Estadual Alberto Torres extubados após 48 horas,
de acordo com os critérios de elegibilidade do estudo. Neste
mesmo período foram feitas as mensurações da Pimáx,
Pemáx e do MRC.
Resultados: Os resultados mostraram que a maioria dos
pacientes avaliados obtiveram valores normais de Pimáx e
Pemáx, enquanto alguns pacientes tiveram valores <48 no
MRC. Outra observação foi que quanto maior era o tempo de
VM, menor era a Pimáx, Pemáx e o MRC, ou seja, maior é o
déficit funcional. Pacientes extubados após 7 dias já se observa
um déficit funcional importante com um MRC menor que
48 quando comparados aos extubados em menos de 7 dias.
Conclusão: Sendo assim, tais resultados ratificam mais ainda
a relação do tempo de VM com a Pimáx, Pemáx e com a força
muscular. Sugerindo assim, que o valor de MRC pode indicar
um precoce déficit funcional e um possível sucesso ou falha no
processo de desmame independentemente da doença de base.
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PO-025
Complicações não clínicas da ventilação mecânica
invasiva: importância da enfermagem intensiva
Evaneide Gonçalves Pereira, Denize Moreira Gomes, Gildeane Aquino Brito

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC - Araguaína
(TO), Brasil

Objetivo: O estudo visa identificar a ocorrência das complicações não clínicas da ventilação mecânica invasiva, verificar
os fatores dificultantes e conhecer a importância dos cuidados de enfermagem.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, bibliográfico, de campo, de caráter quanti-qualitativo, observacional e de ação. A pesquisa foi desenvolvida na unidade
de terapia intensiva adulto de um hospital no norte do
Tocantins utilizando os instrumentos de pesquisa do tipo
roteiro de observação e formulário.
Resultados: Os resultados demonstraram que dos 25 (vinte e
cinco) pesquisados, em 4% ocorreu extubação acidental, 32%
lesões dérmicas, 12% sangramento traqueal por trauma, 44%
queda de saturação e 16% obstruções por rolhas. Verificaram-se
os fatores dificultantes como a necessidade de auxílio durante o
procedimento de aspiração traqueal, o não cumprimento das
rotinas existentes na unidade, a falta de materiais consumíveis e
não consumíveis e a não participação nas atividades educativas.
As condutas adotadas na prevenção foram: fixação do TOT;
acolchoamentos da fixação em áreas de maior pressão; sonda de
aspiração traqueal adequada; conexão do paciente a ventilação
nos intervalos da aspiração e umidificação do oxigênio.
Conclusão: Evidenciou-se a importância dos profissionais de enfermagem na prevenção de complicações não clínicas da ventilação mecânica invasiva. No entanto, torna-se relevante mencionar
que estas medidas de prevenção constituem ainda um desafio
para os profissionais, e dentro deste contexto assistencial, as possíveis deficiências existentes devem ser sanadas a fim de prevenir ou
reduzir tais efeitos adversos no cuidado ao paciente crítico.

PO-026
Doença de Niemann Pick C, um desafio diagnóstico:
relato de caso
Suzana Beta Bittar, Marcio Fernandes Nehab, Dafne Dain Gandelman
Horovitz, Daniela Mancino da Luz Caixeta, Wanuska Santiago Fernandes

Instituto Fernandes Figueira - IFF - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

A doença de Niemann Pick C é uma doença de herança autossômica recessiva associada a um acúmulo progressivo e
anormal de material gorduroso dentro das células, decorrente
de uma anormalidade no transporte intracelular de glicolipídios e de colesterol, provocando depósito desses materiais em
níveis excessivos em vários órgãos. Trata-se do relato de caso
de paciente do sexo feminino, pais consanguíneos, internada
aos dois meses de vida para investigação de icterícia colestática, hepatoesplenomegalia e dificuldade de ganho ponderal, com suspeita de atresia de vias biliares. Foi submetida a
biópsia hepática (resultado inconclusivo) e realizados exames
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como sorologias, ecocardiograma, cariótipo, dosagens hormonais e exames de imagem. Durante a internação, evoluiu com
insuficiência respiratória progressiva, sendo necessária ventilação mecânica por tempo prolongado. A tomografia de tórax
mostrou padrão de doença intersticial pulmonar, sendo levantada hipótese de doença de depósito, sendo então realizadas
dosagens de alfa-1-antitripsina e esfingomielinase. A confirmação diagnóstica foi através de biópsia de pele, com teste de
Filipin positivo, com fibroblastos com padrão típico da forma
clássica da doença de Niemann Pick C. A lactente evoluiu
para óbito por disfunção orgânica múltipla aos seis meses de
idade. Esta doença apresenta grande heterogeneidade clínica,
tanto no início dos sinais e sintomas como em sua progressão. Neste relato, a característica marcante foi a evolução para
insuficiência respiratória crônica, sendo necessária a suspeita
pelo intensivista para realização do diagnóstico.

PO-027
Efeito agudo da manobra de alongamento do músculo
peitoral maior sobre as variáveis respiratórias em
pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva
Maria Clara Muradas, Suzane Cabrera de Oliveira, Jorge da Costa Pereira,
Karla Braz, Luana de Decco Marchese Andrade, Mariana Vasconcellos
Mussap, Monica Maria Pena Quintao, Sergio Luiz S. Marcos da C. Chermont

Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha - Niterói (RJ), Brasil; UNIFESO Teresópolis (RJ), Brasil

Objetivo: O objetivo geral deste estudo foi determinar o efeito
agudo do alongamento do músculo peitoral maior sobre as variáveis de fluxo, pressão e volume em pacientes submetidos à VMI.
Métodos: Através de um protocolo prospectivo e transversal,
13 pacientes em VMI oriundos do Centro de Terapia Intensiva Adulto do Hospital das Clínicas de Teresópolis e da
Unidade de Terapia Intensiva de Adultos da Casa de Saúde
e Maternidade Santa Martha, foram submetidos ao alongamento do músculo peitoral, tendo suas variáveis hemodinâmicas e respiratórias avaliadas antes e após a intervenção,
inclusive a mensuração da amplitude de movimento (ADM)
de abdução dos membros superiores (MMSS).
Resultados: O alongamento do músculo peitoral maior teve
efeito significativo sobre os parâmetros ventilatórios diminuindo a pressão média das vias aéreas (PMVA) p=0,027,
aumentando a saturação de oxigênio no sangue (SpO2)
p=0,048, e ainda nos pacientes menores de 65 anos foi observado um aumento da pressão de platô (PPL) p=0,016,
e da pressão de pico (PPI) p=0,035. Em relação à resposta
hemodinâmica foi observado um aumento da pressão arterial sistólica (PAS) p=0,049, uma diminuição significativa da
frequência cardíaca (FC) p=0,025, e em pacientes maiores de
65 anos p=0,004. O estudo ainda evidenciou um aumento da
ADM: membro superior direito (MSD) p=0,031 e no membro superior esquerdo (MSE) p=0,006. Foi observado ainda
nos pacientes maiores de 65 anos, um aumento na complacência estática (CE) p=0,016 e na complacência dinâmica
(CD) p=0,048. Foi encontrada ainda, após a intervenção,
correlação negativa entre a CD e FC (r=-0,69/p<0,005), CD
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e frequência respiratória (FR) (r= -0,66/p<0,01) e do volume corrente (VC) e FR (r= -0,58/p=0,02).
Conclusão: Este estudo mostrou que a técnica de alongamento é de fácil emprego, oferece melhora em parâmetros
ventilatórios e segurança ao paciente sob VMI.

PO-028
Eficácia de um protocolo de fisioterapia motora em
pacientes internados em uma unidade de terapia
intensiva
Sandy Nogueira Teixeira, Caroline Covatti, Beatriz Fernandes Toccolini,
Claudia Rejane Lima de Macedo Costa, Erica Fernanda Osaku, Marcela
Aparecida Leite, Maria Fernanda Candia, Nicolle Lamberti Costa

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel (PR), Brasil

Objetivo: Avaliar a eficácia de um protocolo de fisioterapia
motora em pacientes críticos internados em uma UTI.
Métodos: Em fevereiro de 2013 foi implantado o protocolo
de fisioterapia motora na UTI do Hospital Universitário
do Oeste do Paraná, que é dividido em terapias passivas,
ativo-assistidas e ativas. Abrange desde pacientes sedados até
paciente em respiração espontânea. Foram excluídos portadores de síndromes, distrofia muscular progressiva, fraturas em
tratamento conservador e tempo de VM inferior a 24 horas.
Os atendimentos foram realizados duas vezes ao dia durante
30 minutos, as avaliações de força muscular e perimetria uma
vez antes do primeiro atendimento. A escala Medical Research
Council foi utilizada para graduar força de 10 grupos musculares, e a perimetria analisou 7 pontos bilateralmente.
Resultados: 15 pacientes foram inclusos no estudo e tinham idade média de 53,8±19,1, 67% do sexo masculino e permaneceram
em média 9 dias internados. Foi observado melhora da força de
3,2±0,1 para 4,3±0,2, manutenção da perimetria de 38,4±11,6
para 37,5±11,2. Houve melhora do glasgow de 13±3,5 para
14±2,4 e do RASS -3±1,7 para -1±1,3. A terapia no primeiro dia
foi passiva para 86% dos pacientes e 33% na última terapia, 40%
em terapia ativa e 27% em terapias ativo-assistidas.
Conclusão: O protocolo de fisioterapia motora mostrou-se
eficaz em pacientes críticos que necessitam de VM, havendo aumento da força muscular de MMII e MMSS,
manutenção da perimetria, e maior independência funcional
durante o internamento.

PO-029
Estimulação diafragmática elétrica transcutânea na
miastenia gravis: relato de caso
Aline Ribeiro da Silva Herran, Tamara Rodrigues da Silva, Áurea Maria
Oliveira da Silva, Lígia dos Santos Roceto Ratti, Rodrigo Marques Tonella

Hospital das Clínicas - HC UNICAMP - Campinas (SP), Brasil

Miastenia gravis é uma doença auto-imune que reduz os receptores de acetilcolina e provoca perda da força muscular. Paciente do sexo feminino, 25 anos, com diagnóstico de miastenia
gravis, chega à unidade de terapia intensiva no primeiro dia
pós-cirurgia de timectomia, extubada, taquipneica (30rpm),
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ausculta pulmonar limpa, relatando dispneia, com 3L/min de
oxigênio, saturação arterial de oxigênio de 93%, pressão inspiratória máxima (PImax) de - 18cmH2O, pressão expiratória máxima (PEmax) de 33cmH2O, capacidade vital (CV) 15,71ml/
kg e Peakflow (PF) de 30l/s. A radiografia torácica apresentava
elevação diafragmática à esquerda. Foi realizada eletromiografia
de superfície do diafragma e iniciou-se protocolo de estimulação diafragmática elétrica transcutânea (EDET), com intuito
de treinar a musculatura respiratória, evitar falência e intubação.
Associado ao treinamento muscular o tratamento medicamentoso com piridostigmina, 60mg a cada 8 horas, iniciado desde
a admissão foi mantido. O treinamento durou cinco dias, duas
vezes ao dia, durante 20 minutos. O disparo da EDET foi sincronizado à respiração da paciente, aplicado com dois canais,
eletrodos adaptados no sexto espaço intercostal, linha axilar
média, bilateralmente e região paraxifóide. Após o treinamento
houve aumento da PImax: -120cmH2O, PEmax: 60cmH2O,
CV: 24,28ml/kg e PF: 230l/s, além da redução 98% do valor
de Root Mean Square (RMS) na eletromiografia e a paciente foi
de alta. Diante disso, a EDET mostrou-se eficaz no ganho de
força e melhora da performance da musculatura respiratória, em
associação ao tratamento medicamentoso, evitando intubação.

PO-030
Estudo epidemiológico de pneumonia associada
à ventilação mecânica no Hospital Universitário
Cajuru: análise preliminar
Ciro Ribas Neto, Bruna Bozelli Leopoldino, Hugo Manuel Paz Morales,
Josiane Bughay Ribas, Júlia Bernart, Juliano Gasparetto, Luana Alves
Tannous, Maria Esther Graf

CEPETI - Curitiba (PR), Brasil - Hospital do Trabalhador - Curitiba (PR),
Brasil; Hospital Universitário Cajuru - Curitiba (PR), Brasil; Santa Casa de
Misericórdia de Curitiba - Curitiba (PR), Brasil

Objetivo: Analisar a incidência e perfil epidemiológico das pneumonias associadas à ventilação mecânica (PAV) nas unidades de
terapia intensiva (UTI) do Hospital Universitário Cajuru (HUC).
Métodos: Estudo retrospectivo, observacional realizado
em três UTI’s do HUC, contabilizando 27 leitos. Foram
avaliados os prontuários de todos os pacientes internados
na UTI entre janeiro a dezembro de 2012 que receberam o
diagnóstico de PAV segundo os critérios da ANVISA.
Resultados: Foram observados 66 casos de PAV em um
total de 1303 pacientes. O principal motivo de internamento foi trauma (45%), sexo masculino (66%). O total
de pacientes-dia foi 8462, com uma taxa de utilização de
ventilação mecânica (VM) de 50,3%, a densidade de incidência de PAV do estudo foi 15,4/1000 ventilador-dia
e a taxa de pacientes com PAV internados nas UTI’s no
período estudado foi 5,06%. A mediana de idade foi de
47 anos (19-93). A mediana do tempo entre o inicio da
VM e PAV foi de 7,5 dias (3-66) e 72% (n=48) dos casos foram classificados como PAV tardia. Monoterapia
com terapia empírica foi empregada em 52% (n=34) dos
pacientes (Piperacilina-tazobactan n=29). A hemocultura foi positiva em 25,4% (17/66), sendo 64,7% (11/17)
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por S. aureus seguido por Acinetobacter baumanii (23,4%).
O aspirado traqueal resultou positivo em 73% (n=49), S.
aureus 40,7%, Enterobacter sp 24,4%, A. baumanii 18,4%.
A mortalidade em 30 dias foi 40% dos pacientes com PAV.
Conclusão: Este estudo determinou a incidência de
PAV num hospital referência em trauma. Num segundo
momento será realizada análise estatística para apontar os
fatores associados de prognóstico hospitalar.

PO-031
Existe influência do gênero na mortalidade de
pacientes com suporte ventilatório invasivo na
unidade de terapia intensiva?
Gunther Amaral, Priscila Souza Sarmento, Alessandra Guimarães Marques,
Kamylla Pereira Borges, Marcelo de Oliveira Maia, Rômulo Nascimento,
Saint-Clair Gomes Bernardes Neto, Sheyla Cristine Alves Lobo

Internado na UTI como sepse grave, intubado, acesso central,
PA invasiva, medidas para ventilação protetora. Realizado recrutamento alveolar com PEEP máximo de 35, ideal de 11. Relação pO2/FiO2 era 150. Boa resposta laboratorial e radiográfica.
Melhora da troca ventilatória com relação variando de 150 a
200. No décimo dia de internação apresentou choque séptico,
piora clínica, laboratorial e ventilatória. Realizado troca de antibióticos. Decidido instalação de ECMO veno-venosa com
melhora da paO2, da saturação, da hemodinâmica, normalização dos leucócitos e queda da PCR. Apresentava incapacidade
de desmame da ECMO, péssima complacência pulmonar,
dependência total da membrana. Tentativa de nova manobra
de recrutamento sem sucesso, sem melhora da complacência,
Ppico: 25mmHg, PEEP: 10mmHg, VC: 100mL. Apresentava fibrose pulmonar sem perspectiva de melhora apesar de
25 dias permanecendo em ECMO sem sinais infecciosos ou
complicações. Evolui para óbito dia 10/abril/2013.

Hospital Regional de Santa Maria - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Identificar a correlação da taxa de mortalidade, tempo
de internação (TI) e tempo de ventilação mecânica (TVM) nos
gêneros na unidade de terapia intensiva (UTI).
Métodos: Estudo retrospectivo e comparativo, avaliados 455 pacientes no período do 1º semestre de 2013 na UTI do Hospital
Regional de Santa Maria, separados por gênero, masculino (239)
e feminino (216) com idade média de 54,28 (±20,18) e 58,79
(±19,71), respectivamente. Aplicado o teste t para análise inferencial sobre o TI e TVM e avaliado a taxa de mortalidade dos grupos.
Resultados: Entre os grupos separados em gêneros, não houve estatisticamente diferença significativa do tempo de internação (p=0,81) e tempo de ventilação mecânica (p=0,91).
Nota-se na estratificação da amostra o gênero feminino apresenta a taxa de mortalidade mais elevada (63,89%x60,25%).
Conclusão: Na avaliação comparativa dos gêneros, a taxa de
mortalidade evidenciou-se superior no gênero feminino, porém não está correlacionada ao tempo de internação, tempo de
ventilação mecânica tornando-se sem relevâncias neste estudo.

PO-032
Experiência da manutenção de ECMO sem
intercorrências em um paciente por 25 dias

PO-033
Extubação não programada em terapia intensiva
Edésio Vieira da Silva Filho, Firmino Haag Ferreira Junior, Ana Paula
Ciccotti, Antonio Fernando Costa Filho, Marcelo Reginato, Melissa da
Cunha Mattos Garcez, Nelson Soares Neto, Selma Yuki Nishiwaki

Hospital Geral de São Mateus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar a incidência de extubação não programada
na UTI adulto em um hospital público.
Métodos: Estudo retrospectivo, observacional por análise de
banco de dados entre janeiro 2009 a dezembro de 2012.
Resultados: Foram analisados 2851 pacientes internados em
terapia intensiva. Destes, 1160 (40,69%) indivíduos foram
submetidos à intubação orotraqueal e 35 casos (3%) sofreram extubação não programada. Em todos os casos registrados, a causa da extubação não programada foi decorrente do
quadro de agitação psicomotora. Avaliando a média de casos
pelo período analisado, temos 11,6 casos por ano. Não houveram complicações significativas relacionadas ao evento.
Conclusão: Embora observa-se um baixo índice de extubação
não programada, conclui-se que a interação efetiva da equipe multiprofissional nas medidas preventivas associando-se a
um acompanhamento contínuo pode minimizar este evento
adverso em terapia intensiva.

Mauricio Borges Velasco, Felipe Silva Vieira, Dyanne Moyses Dalcomune

Hospital Meridional - Cariacica (ES), Brasil

GMS, 52 anos, masculino, previamente hígido, natural de
Cariacica-ES, residente em zona rural, criador de cavalos. Doze
dias da admissão hospitalar apresentava tosse seca, prostração,
adinamia, dispneia, febre. Em tratamento para uma pneumonia comunitária com Amoxacilina/Clavulanato, leucocitos:
6.400/mm3 e 6% de bastões. Radiografia de tórax mostrava um
infiltrado intersticial de base direita. Apresentou piora do quadro sendo atendido no consultório em 26/02/13 em franca insuficiência respiratória (FR 45 irpm), saturação de 77% em ar
ambiente e hemodinamicamente estável. Exames com leucocitose 18.600/mm3, PCR de 341mg/L e lactato de 4,4mmol/L.
Radiografia mostrava comprometimento importante bilateral.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

PO-034
Impacto da mortalidade na faixa etária dos pacientes
em ventilação mecânica na unidade de terapia
intensiva do Hospital Regional de Santa Maria
Gunther Amaral, Rômulo Nascimento, Alessandra Guimarães Marques,
Kamylla Pereira Borges, Marcelo de Oliveira Maia, Priscila Souza
Sarmento, Saint-Clair Gomes Bernardes Neto, Sheyla Cristine Alves Lobo

Hospital Regional de Santa Maria - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Avaliar os pacientes que necessitaram do suporte
de ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva classificados por faixas etárias e demonstrar o impacto do tempo
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de internação (TI), tempo de ventilação mecânica (TVM) e
septicemia sobre a mortalidade das amostras.
Métodos: Estudo retrospectivo e comparativo, avaliados 455
pacientes no período do 1º semestre de 2013, separados por
faixa etária com intervalos de 10 anos entre os grupos. Após
a descritiva dos dados, utilizou-se a Correlação de Pearson,
ANOVA e Chi-Quadrado para análises estatísticas.
Resultados: Na estratificação etária dos grupos nota-se a crescente taxa de mortalidade nos grupos acima da 4º década
(p<0,0001) para o chi-quadrado. A taxa de mortalidade evidenciou significância estatística no grupo séptico sobre o não
séptico (72,5%x58,9%, p=0,013). Estatisticamente não houve diferença significativa na aplicação do ANOVA quando
comparados TVM (p=0,59) e TI (p=0,49) sobre as faixas etárias. Na aplicação do teste de Pearson foi correlacionado idade
x TVM (-0,02), idade x TI (-0,06), porém a única correlação
com valores de significância estatística foi TVM x TI (0,75).
Conclusão: Os pacientes acima da 4° década de vida e quando associados a hipótese diagnóstica de septicemia são potenciais candidatos para o aumento da taxa de mortalidade.
O tempo de ventilação mecânica e o tempo de internação
são inversamente proporcionais, porém neste estudo não interferem na taxa de mortalidade.

PO-035
Impacto do protocolo clínico gerenciado de desmame
ventilatório em unidade de terapia intensiva
Firmino Haag Ferreira Junior, Bruno Alex Nunes, Luiz Carlos F. Leiro,
Neusa Chaves, Paulo Henrique Toledo Fernanades

Hospital Salvalus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Uniformizar o procedimento de desmame da ventilação mecânica de pacientes internados nas unidades de terapia
intensiva (UTIs), propiciando resultados mais efetivos e minimizando índices de falhas na extubação e riscos ao paciente.
Métodos: Estudo retrospectivo, de campo, tendo como proposta levantar as dificuldades encontradas no processo de
desmame ventilatório em adultos, e uniformizar o processo
da descontinuação da ventilação mecânica. Foram avaliados
cerca de 26 variáveis, por intermédio de um protocolo, onde
a aplicabilidade foi realizada em forma de Checklist.
Resultados: de Março de 2012 a Maio de 2013, foram
submetidos 1.195 pacientes em ventilação mecânica invasiva, onde todos foram inseridos no protocolo gerenciado
de desmame ventilatório, sendo extubados 343 pacientes
(28,70%), mediana ventilatória de 3 dias, e destes foram
re-intubados apenas 40 pacientes, apresentando então
11,66% de falha no processo de desmame ventilatório.
Conclusão: O processo de descontinuação do suporte ventilatório é complexo, é dependente de diversos fatores, e que exige interação multidisciplinar, onde todos os fatores que envolvem os pacientes devem ser levados em conta neste momento.
Portanto a realização deste processo, através do protocolo
gerenciado e aplicação em check list através dos resultados
apresentados com respaldo científico são de grande valia.
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PO-036
Importância da gasometria a beira leito na unidade
de terapia intensiva
Leonardo dos Santos Pereira, Anna Carolina das Neves Timóteo

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ - Rio de Janeiro (RJ),
Brasil

Objetivo: Identificar a existência de alterações do equilíbrio
ácido básico de amostras de sangue arterial analisadas em
momentos diferentes.
Métodos: Esta pesquisa de campo, classificada como qualitativa, descritiva, exploratória e experimental. Foram colhidas três
amostras de sangue arterial de pacientes internados no período
de julho a novembro do ano de dois mil e onze. Cada amostra
(contida em uma seringa) foi passada na máquina para leitura
quatro vezes em momentos diferentes, sendo a primeira de forma
imediata (logo após a coleta), a segunda após 15 min, a terceira
após 1 hora e a quarta após 2 horas depois da coleta. A construção
da análise dos dados foi realizada, através do método de Bardin.
Resultados: Houve uma pequena alteração dos valores da amostra imediata ao comparar com as amostras de 15 minutos, mas
após 1 hora e 2 horas estes resultados tiveram uma modificação
significativa, principalmente após 2 horas que ao comparar com
a amostra imediata, houve uma alteração do PH, PCO2, PO2,
HCO3 e BE, caminhando par um resultado de acidose.
Conclusão: O pH tem uma queda considerável em todas as
amostras, o pCO2 aumenta e o pO2 também altera para valores inferiores ao real. Sendo assim, a terapêutica para alcalose
respiratória pode está sendo tratada como uma acidose ou não
tratada por apresentarem compensação, pois, confiar em exames analisados no momento da coleta e na técnica adequada.

PO-037
Influência do tempo de ventilação mecânica na
morbimortalidade em pacientes internados na
unidade de terapia intensiva adulto do Hospital
de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas
Juliana Tavares Neves, Ana Paula Devite Cardoso, Antonio Luís Eiras
Falcão, Carolina Kosour, Gabriel Franco, Luciana Castilho Figueiredo,
Luiz Cláudio Martins

Hospital das Clínicas - HC, UNICAMP - Campinas (SP), Brasil

Objetivo: Analisar a influência do tempo de ventilação mecânica como um fator de morbimorbidade em pacientes internados na UTI/HC/UNICAMP.
Métodos: Trata-se de um estudo baseado em banco de dados
de registro contínuo de pacientes internados na UTI/HC/
UNICAMP no período de julho/2010 a dezembro/2011.
Resultados: Quinhentos e setenta e um pacientes (233 mulheres e 338 homens) em ventilação mecânica (VM) foram
incluídos, com idade média de 53,29±15,51 anos. As causas
de internação foram: 64% por cirurgia eletiva, 13,5% por
cirurgia de urgência e 22,5% por internação clínica de urgência. O tempo de VM no G >=48 (grupo maior ou igual
que 48 horas de VM) ocorreu em 42,9% dos casos. A mortalidade observada foi de 18,3% sendo que 85% estavam
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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no G >=48. A pneumonia associada à ventilação mecânica
(PAV) ocorreu em 12,6% dos casos. O APACHE II (Acute
Physiology and Chronic Health Evalution) foi de 12,57 no
G <48 (grupo menor que 48 horas) e no G>=48, 16,59.
O SOFA score (Sepsis Related Organ Failure Assessment)
no G >= 48 foi de 7,37 e no G <48 foi 4,99.
Conclusão: Pode-se concluir que o tempo de VM é um importante fator determinante na morbimortalidade dos pacientes internados na UTI/HC/UNICAMP.

PO-038
Prevalência do perfil biomecânico no paciente
crítico submetido à ventilação mecânica
Natalia Corrêa Cardoso de Oliveira, Jorge da Costa Pereira, José
Mauricio Linhares Barreto Junior, Luana de Decco Marchese Andrade,
Maria Clara Muradas, Mariana Vasconcellos Mussap, Monica Maria
Pena Quintão, Sergio Luiz S. Marcos da C. Chermonti

Hospital Federal de Bonsucesso - Rio de Janeiro (RJ), Brasil; Hospital
Santa Martha - Niterói (RJ), Brasil; Hospital Universitário Pedro Ernesto
- UERJ - Rio de Janeiro (RJ), Brasil; Universidade Federal Fluminense
- UFF - Rio de Janeiro (RJ), Brasil; UNIFESO - Teresópolis (RJ), Brasil

Objetivo: A internação prolongada em UTIs demonstram alterações biomecânicas. A avaliação biomecânica do
paciente crítico pode estabelecer a prevalência dessas desordens para a prevenção de possíveis deformidades. Pouco se
sabe sobre o impacto dessas condições em pacientes com
enfermidade crítica e, portanto, o objetivo deste estudo foi
avaliar a prevalência do perfil biomecânico no paciente crítico submetido à ventilação mecânica (VM).
Métodos: Estudo transversal realizado em duas UTIs,
constando de uma avaliação biomecânica (goniometria
e perimetria) em 17 pacientes submetidos a VM. Os resultados foram expressos como media±dp e o valor de
p<0,05 considerado significante. Aplicados teste t-Student e
correlação de Pearson.
Resultados: Houve diferença significativa entre o trofismo
ao comparar segmentos do lado direito com esquerdo em
media de 5±1cm; p<0,05. O arco de movimento da adução do braço, extensão do punho, flexão, abdução e adução
do quadril e eversão do tornozelo quando comparados bilateralmente demonstraram diferença de em media 4±1cm
p<0,05. Houve correlação entre o tempo de internação e o
tempo de ventilação mecânica r=0,78; p<0,01. Houve um
percentual de perda de arco de movimento, nos membros
superiores no movimento de abdução do ombro (68,8%) e
nos membros inferiores no movimento de flexão dorsal do
tornozelo (70%).
Conclusão: Nos pacientes críticos deste presente estudo
submetidos a VM, ficou evidente que o exame biomecânico
analítico e acurado demonstrou a prevalência de disfunções
nos arcos de movimentos segmentares decorrentes da
imobilidade associada à VM.
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PO-039
Qual a eficácia do recrutamento alveolar na síndrome
do desconforto respiratório agudo em indivíduos
transplantados renais?
Rodrigo Cardoso da Silva, Ana Isabela Morsch Passos, Carlos Fontes
Junior, Daniela Cristina dos Santos Faez, Erica Ferreira dos Santos

Hospital das Clínicas - HC, UNICAMP - Campinas (SP), Brasil

Indivíduos transplantados renais têm alto risco de contrair
infecções devido à imunossupressão e dentre elas destaca-se a
pneumonia que leva a 40% das internações hospitalares. De
acordo com o Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, a
pneumonia e um fator indireto da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SRDA). A SDRA se caracteriza pela
inflamação difusa da membrana alvéolo-capilar e alteração de
oxigenação alveolar. Um dos recursos utilizados para reverter
o déficit de oxigenação é o recrutamento alveolar. Relatos dos
casos: cinco indivíduos em pós-operatório tardio de transplante renal e diagnóstico de sepse de foco pulmonar, internados na unidade de terapia intensiva do Hospital de Clínicas UNICAMP. Quatro eram do sexo masculino e um do sexo feminino e a média de idade era 53 anos. Todos evoluíram com
SDRA, diagnosticada pelo Lung Injury Score, e necessitaram de
intubação oro-traqueal e ventilação mecânica invasiva. Como
estratégia de tratamento, optou-se junto à equipe médica pela
realização de recrutamento alveolar precoce, sendo utilizado o
método de POVOA modificado. Todos os indivíduos responderam satisfatoriamente à manobra, com melhora da pressão
arterial de oxigênio e índice de oxigenação pós-recrutamento
e consequentemente redução de parâmetros ventilatórios e
facilitação no processo de desmame ventilatório. Conclui-se
que os indivíduos pós-transplantados renais tardios com infecção pulmonar associada podem se beneficiar do recrutamento alveolar precoce, melhorando a oxigenação alveolar e
reduzindo o tempo de dependência da ventilação mecânica.

PO-040
Relação entre o tempo inicial do desmame da ventilação
mecânica com as condições clínicas de pacientes vítimas
de traumatismo cranioencefálico (TCE)
Marcia Maria Pinheiro Dantas, Cymara Pessoa Kuehner, Lenise Castelo
Branco Camurça Fernandes, Maria Tereza Sá Leitao Ramos Borges,
Mirizana Alves Almeida

Centro Universitário Christus - Fortaleza (CE), Brasil; Serviço de Clínica
Médica, Instituto Dr. José Frota - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Correlacionar o tempo inicial do desmame da
ventilação mecânica com condições clínicas de pacientes
vítimas de TCE.
Métodos: Estudo descritivo, longitudinal e quantitativo,
com vítimas de TCE, sob ventilação mecânica, nas unidades
de terapia intensiva do Instituto Dr. José Frota, Fortaleza, no
período de agosto a dezembro de 2012.
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Resultados: Foram analisados 39 pacientes, sendo 30
(76,6%) do sexo masculino, faixa etária de 20 a 40 anos
19 (48,7%) e os acidentes de moto a principal causa 19
(48,7%), com prevalência de edema cerebral 17 (43,5%),
tratamento médico não cirúrgico 22 (56,4%), ausência
de infecção em 25 (64,1%), com início de desmame
da VM em até cinco dias de VM em 18 (46,2%) dos
pacientes, PEEP de 5 a 8cmH2O e FiO2=0,4. Na correlação do tempo de início do desmame da VM com o tipo de
tratamento aplicado, observamos que em todos os grupos
houve predomínio de tratamento não cirúrgico (p<0,08).
Ao fazer uma analogia do tempo de início do desmame da
VM com infecção, o grupo de menor tempo para início
do desmame da VM apresentou menor índice de infecção
(p<0,202).
Conclusão: Concluímos que quando correlacionado tempo
de inicio do desmame da VM com condições clínicas, os pacientes que obtiveram inicio do desmame com até cinco dias
de VM e receberam tratamento não cirúrgico, apresentaram
menor índice de infecção. A PEEP aplicada foi em média de
5 a 8cmH20 e FiO2=0,4%.

PO-041
Uso de ventilação mecânica em recém-nascidos
e lactentes da UTI neonatal do Hospital Geral de
Carapicuíba
Lara Campos de Castro Andrade, Ellen Silva, Lucas Yutaka Hayashi,
Luis Henrique Costa do Carmo

Centro Universitário São Camilo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Verificar o uso e analisar o tempo de ventilação
mecânica, o índice de extubação não planejada, taxa de
reintubação e a densidade de pneumonia associada à ventilação mecânica dos pacientes internados na UTI neonatal do
Hospital Geral de Carapicuíba.
Métodos: Estudo retrospectivo observacional dos recém-nascidos
e lactentes internados sob ventilação mecânica na UTI
neonatal do Hospital Geral de Carapicuíba, no período de
janeiro a dezembro de 2012.
Resultados: Neste período foram internados 282 pacientes
na UTI neonatal do Hospital Geral de Carapicuíba. Destes,
124 (43%) necessitaram de ventilação mecânica invasiva. O
tempo médio de ventilação mecânica foi respectivamente de
5,5±1,9 dias e 4,6±1,6 dias, taxa de reintubação foi de 16%,
índice de extubação acidental foi de 1,8% e densidade de
pneumonia associada à ventilação mecânica foi de 2,13.
Conclusão: O tempo médio de ventilação mecânica foi respectivamente 5,5±1,9 dias e 4,6±1,6 dias, taxa de reintubação foi de 16%, índice de extubação acidental foi de 1,8% e
densidade de pneumonia associada à ventilação mecânica foi
de 2,13. Todos os dados encontrados estão de acordo com referenciados em literatura, demonstrando que o bom gerenciamento e manejo da ventilação mecânica assegura a qualidade
da assistência na UTI relacionada à ventilação mecânica.
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PO-042
Ventilação mecânica não invasiva após a extubação
Sandy Nogueira Teixeira, Amanda Zagui Mendes, Beatriz Fernandes
Toccolini, Caroline Covatti, Claudia Rejane Lima de Macedo Costa,
Erica Fernanda Osaku, Péricles Almeida Delfino Duarte, Suely Mariko
Ogasawara

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel (PR), Brasil

Objetivo: Utilização da ventilação mecânica não invasiva
(VMNI) após a extubação e incidência de reintubação.
Métodos: Uma análise de dados foi realizada no controle
ventilatório coletado pela equipe de fisioterapia da UTI entre
fevereiro a outubro de 2012. Dezesseis pacientes internaram na
UTI e permaneceram em ventilação mecânica (VM) por mais
de 24 horas, e necessitaram de VMNI imediatamente após
a extubação. Os pacientes foram divididos em dois grupos:
VMNI desmame (GVD) e VMNI IRpA pós-extubação (GVI).
Resultados: O GVI foi composto por 7 pacientes, com média
de idade de 55 anos, permanência na UTI 14 dias, tempo de
VM 152 horas, tempo de desmame 46 horas e nova intubação
em 93 horas, dois pacientes apresentaram falência de extubação,
e um evoluiu a óbito. O GVD tinha 9 pacientes, idade média
de 43 anos, 13 dias de internação na UTI, 190 horas de VM,
25 horas de desmame e reintubação em 96 horas. A principal
causa de reintubação foi devido a IRpA (38%).
Conclusão: O GVI apresentou média de idade maior, menor
tempo de VM e desmame ventilatório quando comparado ao
GVD. O tempo de internação na UTI e para reintubação não
foi significativo entre os grupos. No GVI mais pacientes necessitaram de reintubação e a VMNI foi associada com atraso
no tempo de reintubação. Por este motivo, a VMNI está mais
indicada em casos de desmame.

PO-043
Ventilação não invasiva no desmame da prótese
ventilatória em pediatria
Fábio Fajardo Canto, Fernanda Ramos Ferreira Vilela,
Débora dos Santos Oliveira, Ezequiel Mânica Pianezzola, Patricia
Vieira Fernandes

Hospital Rios D’Or - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Apresentar a experiência de um serviço de terapia
intensiva pediátrica no desmame da ventilação mecânica.
Métodos: Foram analisados prontuários de 38 pacientes pediátricos que sofreram extubação orotraqueal (EOT) com e sem
auxílio da ventilação não invasiva (VNI), entre novembro de
2010 e agosto de 2012. A amostra foi separada em dois grupos:
EOT com VNI e EOT sem VNI. Dentro de cada um dos grupos foram analisados os sucessos e os insucessos na extubação.
Outra análise foi realizada somente com o grupo que sofreu
EOT com VNI, observando-se o tipo de interface utilizada e se
a VNI foi utilizada de forma continua ou intermitente.
Resultados: Das 38 crianças do estudo 2 apresentaram falha
na EOT, representando 5,3% do total de EOT. Dentre as
22 crianças do grupo EOT com VNI, 15 utilizaram esta de
forma contínua e 7 de forma intermitente exclusivamente.
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A interface mais utilizada no grupo EOT com VNI foi a
máscara tipo Total Face. Apenas 2 pacientes utilizaram
máscara tipo Full Face e os lactentes utilizaram pronga nasal.
Conclusão: Os dados sugerem que a VNI está associada à redução nas falhas de EOT, já que esta foi utilizada na maioria
dos pacientes. Com relação à interface, a máscara tipo Total
Face foi a mais utilizada e se mostrou a mais adequada, por
facilitar a adaptação da criança sob VNI.

PO-044
A posição semi-prona é uma estratégia para
ventilação na síndrome do desconforto respiratório
agudo unilateral?
Tamara Rodrigues da Silva, Antonio Luís Eiras Falcão, Lígia dos Santos
Roceto Ratti, Luciana Castilho de Figueiredo, Rodrigo Marques Tonella

Unidade de Terapia Intensiva Adulto, Hospital das Clínicas, UNICAMP Campinas (SP), Brasil

A posição prona é indicada em casos de síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) e necessidade de elevados parâmetros ventilatórios. Paciente do sexo masculino, 49 anos, chega à unidade de terapia intensiva (UTI), em ventilação mecânica (VM) após insuficiência respiratória aguda e choque séptico,
com saturação periférica de O2 (SpO2) de 74% e necessidade de
noradrenalina, sedação e VM: assisto-controlada (A/C), pressão
controle (PC) de 20cmH2O, pressão expiratória positiva final
(PEEP): 8cmH2O, frequência respiratória (FR): 16rpm, elevados valores de fração inspirada de oxigênio (FiO2): 90%, com
SpO2: 90%. À radiografia apresentava opacidade heterogênea
difusa em pulmão esquerdo e homogênea em base direita. Devido à assincronia com VM, utilizou-se curare e VM em: A/C,
com PC: 32 cmH2O, PEEP: 18 cmH2O, FR: 16rpm e FIO2:
100%, para manter SpO2: 95%. A complacência pulmonar era
32ml/cmH2O e índice de oxigenação de 78. Devido assimetria
do acometimento pulmonar optou-se pela posição semi-prona
à direita, ao invés do recrutamento alveolar. Após 15 minutos,
reduziu-se a FIO2 para 85% com SpO2 em 97% e 30 minutos
após a FIO2 foi para 75% com SpO2 de 95% e complacência pulmonar de 54ml/cmH2O. Após 3h30min na posição o
paciente foi retornado para supino devido necessidade de drenagem torácica à direita de empiema volumoso (400ml). Portanto a posição semi-prona mostrou-se eficaz para melhorar a
oxigenação na fase aguda da SDRA unilateral, pois o paciente
apresentou melhora gasométrica com índice de oxigenação de
213, e redução dos parâmetros ventilatórios.

PO-045
Avaliação da presença de protocolo específico de
descontaminação oral para pacientes em ventilação
mecânica
Mayara Oliveira da Costa, Aline Cardoso Anselmo, Paulo Bisi dos Santos
Junior

Fundação Pública Estadual Hospital das Clínicas Gaspar Viana - Belém
(PA), Brasil; Universidade Federal do Pará - Belém (PA), Brasil
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Objetivo: Avaliar a presença de protocolo específico de descontaminação oral para pacientes em ventilação mecânica.
Métodos: A coleta de dados foi realizada através de um questionário aplicado a 24 profissionais graduados em enfermagem, de
ambos os sexos, sem limite quanto à idade, que atuam em unidade terapia intensivo adulto de dois hospitais estaduais públicos em Belém-Pará. O questionário estruturado de 10 questões
de múltipla escolha foi elaborado pelo pesquisador abordando
temas relacionados à existência de um protocolo específico
de infecção bucal para pacientes em ventilação mecânica. Os
dados foram tabulados e analisados em valores de percentual.
Resultados: A pesquisa demostrou que 62,5% dos profissionais
afirmaram que não existe um protocolo específico de descontaminação oral para o paciente. A solução antisséptica de escolha
foi cloridrato de cetilpiridínio por 54% dos profisionais. (79%)
dos profissionais relataram associar controle químico com
solução antisséptica e mecânico com gaze. E 83% afirmaram
realizar a higienização frequência de três vezes ou mais no dia.
Conclusão: Os resultados nos mostram que não existe um
protocolo especifico de infecção oral direcionado para pacientes
em ventilação mecânica dos dois hospitais em que o foi
executado a pesquisa. Nota-se a necessidade da presença do
protocolo específico padronizado nos sistemas de saúde. E a
presença de um cirurgião-dentista intensivista para compor a
equipe multiprofissional das unidades de terapia intensiva.

PO-046
Impacto da ampliação da jornada assistencial
fisioterapêutica no tempo de ventilação mecânica
invasiva na UTI neonatal do Hospital Regional
de Santa Maria - DF
Sheyla Cristine Alves Lobo, Alessandra Guimarães Marques, Débora
Rodrigues Nunes Tessis, Gunther Amaral, Priscila Souza Sarmento,
Rômulo Nascimento, Saint-Clair Gomes Bernardes Neto

Hospital Regional de Santa Maria - HRSM - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Comparar o efeito da mudança na jornada
assistencial fisioterapêutica na UTI neonatal (UTIN) do
Hospital Regional de Santa Maria - DF, sobre o tempo
médio de ventilação mecânica (TVM).
Métodos: Estudo retrospectivo e comparativo, avaliado 279
pacientes entre o segundo semestre de 2012, com rotina assistencial de fisioterapia por 12 horas (Fisio12) e o primeiro
de 2013 com ampliação da jornada para 24 horas (Fisio24),
submetidos ao uso da ventilação mecânica invasiva por tubo
orotraqueal. No Fisio12, 128 (45,9%) foram intubados e no
Fisio24, 151 (54,1%) sendo avaliado o TVM de cada grupo.
Aplicado para análise estatística o Teste T sobre as amostras.
Resultados: Com a aplicação para análise estatística do
teste t, observamos que não houve diferença significativa
(p=0,744) na comparação dos grupos de Fisio12 com TVM
de 18,9±17,67 dias e no Fisio24 com 17,8±22,05 dias.
Conclusão: A implantação da Fisio24 na unidade ainda não
teve impacto na diminuição do TVM, salienta-se que a implantação deste serviço está recente com seis meses de funcionamento, porém pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva apresentam maior risco de mortalidade que
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pacientes não ventilados e mesmo não tendo um impacto
significativo na estatística nosso estudo sugere que ocorra
uma assistência mais eficiente com aplicação de educações
continuadas entre as equipes multidisciplinares.

PO-047
Insuficiência
respiratória
aguda
por
hemangioendotelioma kaposiforme em região
cervical em lactente
Patricia Barbosa de Carvalho, Angélica de Abreu Santanna, Mary Lucy
Ferraz Maia, Suellen Correa

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - Belém (PA), Brasil

Hemangioendotelioma kaposiforme (KHE) é um tumor raro,
de origem vascular, que predomina na infância. Tem características histológicas de benigno, porém comporta-se como maligno
com proliferação local e frequente agressão vascular. A síndrome de Kasabach-Merrit foi descrita em 1940 como uma associação entre hemangioma e trombocitopenia, levando a intensa
coagulopatia de consumo. Corticoides em altas doses têm sido
descritos como primeira opção farmacológica de tratamento,
seguidos do interferon alfa-2 a. JVBM, 2 meses, masculino,
internado para tratamento de pneumonia, evoluindo com distúrbio do sódio, plaquetopenia e poliuria, além de coagulopatia. Iniciado investigação de hiperplasia adrenal congenita, com
confirmação diagnóstica. Evoluiu com insuficiência respiratória, sendo transferido para UTI, onde evidenciou-se uma massa
cervical esquerda, não pulsátil, com hematoma em reabsorção.
Tomografia e ressonância não elucidativas. Ultrtassonografia
evidenciou massa sólida, hipervascularizada, sugerindo hemangioma, sendo iniciado prednisona. Uma semana após evoluiu
com melhora do quadro, sendo extubado e realizado biópsia,
com consequente edema e hematoma local, necessitando reintubação. Plaquetopenia e coagulopatia acompanhavam o quadro. Histolopatológico: hemangioendotelioma glomeruloide,
sendo o paciente encaminhado para hospital de referência,
onde evolui a óbito decorrente de quadro séptico.

PO-048
Síndrome anticorpo antifosfolipídio (SAAF) e SARA
grave: oxigenação por membrana extracorpórea
(ECMO) como opção terapêutica, um relato de caso
Joana Angelica Robrigues Freitas, Márcio Niemeyer Martins de Queiroz
Guimarães, Analúcia Pereira Matera Machado, Antonieta Khouri, Vera da
Silva Verissimo

Hospital Quinta D’Or - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

A oxigenação por membrana extracorpórea surge como opção
terapêutica para suporte pulmonar na síndrome da angústia
respiratória aguda (SARA) minimizando riscos de injúria pulmonar. Trata-se de circulação extracorpórea que oxigena e retira o CO2 do sangue através de canulações venosas (ECMO
veno-venosa), ou arterial e venosa (ECMO arterio-venosa).
Portadora de SAAF, 51 anos em uso azatioprina e prednisona. Admitida com desconforto respiratório e síndrome gripal
há 1 semana. Evolui com insuficiência respiratória aguda com
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necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica
cursando com hipoxemia grave refratária às manobras de recrutamento alveolar. Observou-se comprometimento pulmonar disseminado à radiografia do tórax, gasometria arterial com
PaO2/FiO2 <80 com PEEP e pressões de platô elevadas em 12
horas de ventilação mecânica, sorologias positivas para dengue
(IgM/IgG) e antígeno urinário para Legionella. Instituída antibioticoterapia de amplo espectro, mantendo gravidade clínica: choque circulatório, troca pulmonar crítica e comprometimento renal. Indicada a ECMO veno-venosa após 24 horas
de ventilação mecânica invasiva. Submetida a tratamento com
imunoglobulina humana (3 dias), seguida de pulsoterapia com
metilpredinisolona (3 dias) por possível vasculite pulmonar.
Permaneceu sete dias em ECMO com recuperação gradativa da
hipoxemia e extubação orotraqueal bem-sucedida após 10 dias
de ventilação mecânica. A ECMO é opção na assistência pulmonar temporária para pacientes com SARA grave refratária às
estratégias convencionais de ventilação mecânica invasiva, neste
caso motivada por atividade de doença autoimune e infecção
pulmonar. O desfecho foi a alta hospitalar sem dependência de
O2 e completa recuperação para atividades de vida diária.

PO-049
Treinamento muscular inspiratório associado ao
uso de esteróide anabólico no desmame definitivo
da ventilação mecânica em paciente com trauma
raquimedular: relato de caso
Ana Caroline Silva Costa, Brunno Alessandro Santalucia Rabelo, Leilyanne
Diniz Moraes, Raimunda Suely Batista Melo, Raphael Salim Vieira

Hospital Universitário Presidente Dutra - São Luís (MA), Brasil

Trauma raquimedular refere-se a uma lesão de qualquer causa
externa da coluna vertebral, incluindo ou não a medula ou raízes nervosas em quaisquer dos seus segmentos. Sua incidência
mundial é estimada entre 9 e 50 casos/milhão de habitantes
sendo mais prevalente em áreas urbanas. O relato de caso trata de um paciente do sexo masculino, 49 anos, com 445 dias
de internação hospitalar, vítima de traumatismo raquimedular (C4-C5) por acidente laboral (queda de poste elétrico),
tetraplégico, com artrodese de coluna cervical, encontrava-se
traqueostomizado, em ventilação pulmonar mecânica com os
seguintes parâmetros: modo PSV (pressão de suporte ventilatório), pressão inspiratória (PIP)=12cmH2O, pressão expiratória
positiva final (PEEP)=5cmH2O, fração inspirada do oxigênio
(FiO2)=30%, estando em desmame prolongado. Iniciou com
prescrição de esteroide anabólico (decanoato de nandrolona)
injetável (1ml-50mg/ml) para incremento de força muscular
respiratória, sendo administrado uma vez na semana durante
60 dias, totalizando 6 doses. A pressão inspiratória máxima
(PIMÁX) inicial foi de -60cmH20, mensurada através da manovacuometria. O treinamento muscular foi realizado pelo
Threshold® IMT com carga inicial de 12cmH20 e uso concomitante de cinta abdominal. A PIMÁX final foi de -90cmH20
e carga de 36cmH20. Conclui-se que o treinamento muscular
inspiratório com Threshold® IMT, paralelo ao uso de esteroide
anabólico, foi eficaz para o ganho de força e consequente desmame definitivo em paciente com traumatismo raquimedular.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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PO-050
Ultrassom pulmonar: uma ferramenta para guiar o
recrutamento alveolar em paciente sob ventilação não
invasiva, sem sedação e com hipoxemia recorrente
Paulo Cesar Gottardo, André Luiz Diniz Costa, Ciro Leite Mendes, Elayne
Sousa Alves, Igor Mendonça do Nascimento

Hospital Universitário Lauro Wanderley, Universidade Federal da Paraíba João Pessoa (PB), Brasil

A ventilação mecânica invasiva (VNI) com pressão positiva é
uma ferramenta validada para recrutamento alveolar em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo e em
pacientes com atelectasia. Porém, geralmente os serviços de terapia intensiva não dispõem de um mecanismo para avaliação
do recrutamento em pacientes sem VMI e sem sedação. Nesse
contexto, o US pulmonar surge como uma ferramenta de importante valia. AMA, 57 anos, com sequelas de AVC isquêmico
prévio e DPOC, internado devido a sepse grave de foco pulmonar, evolui com melhora do quadro séptico, traqueostomizado,
porém, com atelectasia de repetição. Em virtude de o paciente
ter sido retirado de ventilação mecânica invasiva, iniciou-se ventilação mecânica não invasiva (VNI) intermitente, pela qual foi
realizado recrutamento alveolar. O ultrassom (US) de pulmão foi
a ferramenta utilizada para indicar e guiar a VNI. Todas as vezes
que o paciente apresentava hipoxemia era realizada US pulmonar.
Em caso de atelectasia (broncograma estático e pulso pulmonar),
iniciava-se VNI e US a cada 10 minutos. O recrutamento alveolar foi avaliado pelo aumento da aeração pulmonar pelo US, sendo considerada o desaparecimento dos broncogramas estáticos e
o aumento do deslizamento pleural e das linhas. Nesse cenário, o
US pulmonar demonstrou-se uma ferramenta assaz importante
para indicar e monitorizar o recrutamento alveolar em pacientes
com atelectasia importante e sem VMI e sem sedação.

PO-051
Ventilação não invasiva na asma aguda de pacientes
pediátricos
Fábio Fajardo Canto, Fernanda Ramos Ferreira Vilela, Débora dos Santos
Oliveira, Ezequiel Mânica Pianezzola, Patrícia Vieira Fernandes

Hospital Rios D’Or - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Relatar a experiência de um serviço de fisioterapia
no manejo da ventilação não invasiva (VNI) na asma aguda
em crianças.
Métodos: Foram analisados 17 prontuários de crianças com
diagnóstico clínico de asma, internadas no centro de terapia
intensiva (CTI) pediátrico entre janeiro e junho de 2013.
Dois grupos foram criados: grupo sem VNI; este utilizou apenas o tratamento habitual com broncodilatadores, corticosteroides e oxigenioterapia e grupo VNI, onde além do tratamento anterior, as crianças utilizaram VNI. O grupo VNI era
composto por 8 pacientes e o grupo sem VNI por 9 pacientes.
Resultados: O tempo médio de internação no CTI foi 5,6
dias (±1,92) no grupo VNI e 4,77 (±1,35) no grupo sem
VNI. A média do fluxo de oxigênio utilizado pelos pacientes
do grupo VNI na admissão no CTI foi de 3,12 l/min (±1,18)
e no grupo sem VNI 1,77l/min (±0,74). Em nenhum dos
grupos houve evolução para intubação traqueal.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Conclusão: O grupo VNI utilizou maiores valores de oxigênio na admissão, caracterizando maior gravidade clinica.
O tempo médio de internação no CTI deste grupo é bastante próximo ao do grupo sem VNI. Desta forma, pode-se
associar a utilização da VNI a redução do tempo médio de
internação hospitalar. Fazem-se necessários mais estudos que
correlacionem o uso da VNI na asma aguda com a redução
do tempo médio de internação hospitalar.

Sepse
PO-052
Etiologia e manifestações clínicas e evolutivas
da sepse em pacientes pediátricos internados em
unidade de terapia intensiva.
Taís da Costa São Pedro, André Moreno Morcillo, Emílio Carlos Elias Baracat

Hospital das Clínicas - HC UNICAMP - Campinas (SP), Campinas

Objetivo: Determinar etiologia e manifestações clínicas e evolutivas da sepse nos pacientes internados em unidade de terapia
intensiva pediátrica.
Métodos: Estudo de coorte retrospectivo, por coleta de dados nos prontuários médicos de pacientes com diagnóstico
de sepse internados na unidade de terapia intensiva pediátrica
do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas-SP,
de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. Foram estudadas
as variáveis: idade, sexo, esquema vacinal, agente etiológico
identificado em culturas e evolução clínica.
Resultados: 87 pacientes foram incluídos no estudo (56 masculino:
31 feminino), com tempo médio de internação de 8,16 dias, uso
de droga vasoativa de 2,82 dias e de ventilação mecânica de 5,33
dias. 57/87 culturas foram negativas. Entre as positivas, a maioria
(21/30) foi coletada com menos de 48 horas da admissão e as
etiologias mais frequentes foram: bactérias Gram negativas (10),
S. aureus (7) e N. meningitidis (4). Duas culturas foram positivas
para S. pyogenes e apenas uma para S. pneumoniae. 24 (16,1%)
pacientes evoluíram para óbito. Mortalidade foi mais elevada nos
pacientes com esquema vacinal incompleto (p=0,047). Entre os
casos com etiologia meningocócica, 3/4 não eram vacinados.
Conclusão: A evolução clínica do grupo de pacientes estudados
com diagnóstico de sepse mostrou tempo curto de internação, de
uso de drogas vasoativas e de ventilação mecânica. A mortalidade
foi elevada e maior no grupo de pacientes com esquema vacinal
incompleto. Entre os agentes causais, predominaram bactérias
gram negativas e S. aureus, etiologias não preveníveis por vacina.

PO-053
A linfopenia pode ser um marcador de sepse?
Marina Borges Wageck Horner, Glauco Adrieno Westphal, Caroline
Frazão Scheffer de Mello, Dimitri Sauter Possamai, João Paulo Cavalaro
Rezende, Michele Salfer, Renata Waltrick

Centro Hospitalar Unimed - CHU - Joinville (SC), Brasil; UNIVILLE Joinville (SC), Brasil
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Objetivo: Testar a hipótese que linfopenia pode ser marcador de sepse.
Métodos: Estudo retrospectivo realizado em um hospital privado no período de 1 ano. Comparamos a contagem
leucocitária no sangue periférico em 4 grupos de pacientes: SIRS (n=34), Sepse (n=69), Bacteremia (n=62), e Grupo
Controle (n=40). Pacientes com doença hematológica, em terapia anti-neoplásica e imunodeficiências não foram incluídos.
Resultados: Contagens de leucócitos totais (LT) e de neutrófilos
foram maiores na SIRS (LT: 16,7±7,7 e neutrófilos: 12,6±6,4)
versus Sepse (LT: 12,8±9,9 e neutrófilos: 9,2 ±8,6) versus Bacteremia (LT: 12,7±8,8; neutrófilos: 9,5±6,5) com p<0,001. A contagem menor que 1550 linfócitos/mm3 diferenciou Sepse do Grupo Controle (Sensibilidade=85,2%; Especificidade=95%; AUC
0,93±002 [0,87-0,96]), da Bacteremia (Sensibilidade=85,3%;
Especificidade=95%; AUC 0,92±003 [0,85-0,96]) e da SIRS
(Sensibilidade=54,5%; Especificidade=92,5%; AUC 0,74±005
[0,62-0,83]) com p<0,001. A linfocitometria=1125/mm3 foi
o melhor ponto de corte tanto em relação a Sepse (Sensibilidade=68,1%; Especificidade=88,2%; 0,78±0,04 [0,68-0,85]),
quanto em relação a Bacteremia (Sensibilidade=71,0%; Especificidade=88,2%; 0,80±0,04 [0,71-0,87]) todos com p<0,001.
Conclusão: A contagem de linfócitos no sangue periférico
pode ser um bom marcador para auxiliar na distinção de pacientes sépticos daqueles com SIRS.

PO-054
Avaliação do conhecimento dos profissionais de
saúde sobre sepse grave e choque séptico
Mayra Gonçalves Menegueti, Marcelo Lourencini Puga, Anibal Basile
Filho, Maria Auxiliadora Martins, Paulo Eduardo Da Rocha Costa,
Rodrigo Maia Lima, Tatiane Meda Vendrusculo, Thiago Bueno

Divisão de Terapia Intensiva, Departamento de Cirurgia e Anatomia, Hospital
das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de
São Paulo - Ribeirão Preto (SP),Brasil

Objetivo: Investigar se os profissionais de saúde que lidam diariamente com pacientes potencialmente graves apresentam o conhecimento suficiente sobre sepse grave e choque séptico.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo exploratório. A
população foi composta por profissionais que trabalham em
unidades de terapia intensiva. Foi aplicado um questionário
de múltipla escolha, composto por 10 questões durante o simpósio de terapia intensiva.
Resultados: Responderam ao questionário 27 médicos e 43
enfermeiros. Acerca dos critérios diagnósticos de Síndrome da
Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) houve 42% de acertos.
Quanto a indicação de uso de antimicrobianos em pacientes
com diagnóstico de SIRS, 53% dos profissionais não iniciariam esta terapia. Com relação a reposição volêmica para manejo dos pacientes sépticos, 42% assinalaram a alternativa correta
(30mL/Kg) e 80% identificaram as principais disfunções orgânicas relacionadas à sepse grave. Apenas 33% dos profissionais
responderam adequadamente em relação à queda na dosagem
de lactado nas primeiras 6 horas indicativa de bom prognóstico.
Já 87% dos profissionais indicaram a noradrelina como a droga
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vasoativa de escolha nos pacientes com choque séptico. Quanto ao controle de glicemia como recomendação para condução
dos pacientes sépticos, 89% indicaram esta necessidade. Acerca
das metas a serem alcançadas no manejo hemodinâmico dos
pacientes, 63% acertaram este questionamento.
Conclusão: Concluímos que os profissionais apresentaram muitas dúvidas no manejo dos pacientes sépticos, sendo necessário
o desenvolvimento de treinamentos e protocolos institucionais.

PO-055
Borreliose brasileira - uma rara causa de cardiomiopatia
fulminante na terapia intensiva
Matheus de Campos Silva, Bruno Ramos Nascimento, Daniel Pinheiro
Cruz, Tereza Augusta Grillo, Thomaz de Campos Silva

Hospital das Clinicas, Universidade Federal de Minas Gerais - HC-UFMG
- Belo Horizonte (MG), Brasil; Hospital Universitário São José - Belo
Horizonte (MG), Brasil

A doença de Lyme (DL) é uma doença infecciosa sistêmica transmitida pela picada do carrapato, com poucos casos de miocardite
descritos no mundo. Homem, de 31 anos, previamente hígido,
foi hospitalizado com quadro súbito de dispneia em repouso,
ortopneia e palpitações. Evoluiu com hipotensão progressiva
refratária a volume e dois episódios de PCR (FV/AESP), sendo
prontamente atendido e submetido a manobras de ressuscitação.
Necessitou de vaga em CTI após retorno a ritmo de perfusão
com grave instabilidade hemodinâmica e rebaixamento do nível
de consciência. Foi mantido sob ventilação mecânica e recebeu
suporte vasopressor com aminas, guiado por monitorização pelo
catéter de Swan-Ganz. Manteve-se em choque hemodinâmico.
Culturas colhidas foram negativas, recebendo empiricamente
ceftriaxona+clindamicina. Coronariografia revelou coronárias
isentas de obstrução e presença de hipocinesia difusa grave do
VE. Evoluiu com melhora clínica e das arritmias poucos dias após
instituição do tratamento. Inquérito epidemiológico confirmou
contato com carrapato em zona rural 5 meses antes. Solicitamos
pois, sorologia anti-Borrelia burgdorferi (Elisa), que foi positiva.
ECOTT revelou disfunção sistólica importante (FEVE:34%);
Holter: 15.584 ESVs e 112 TVNS. Optou-se por implante de
CDI. Em consulta de retorno, um ano após a alta hospitalar, o
paciente encontrava-se assintomático, sem terapias com o CDI.
ECOTT revelava disfunção sitólica moderada (FEVE:42%) e o
HOLTER 915 ESVs, sem TVNS. Apesar de rara, devemos lembrar dessa zoonose como causa de cardiomiopatia. Trata-se do 1º
caso de cardiomiopatia fulminante descrito na América do Sul.

PO-056
Comparação dos aspectos demográficos e desfechos
de pacientes admitidos com sepse grave sem choque
séptico e com choque séptico em uma unidade de
terapia intensiva
Fábio Ferreira Amorim, Felipe Bozi Soares, Alethea Patrícia Pontes
Amorim, Guilherme Menezes de Andrade Filho, Jacqueline Rodrigues
de Carvalho, Mateus Gonçalves Gomes, Rodrigo Santos Biondi, Rubens
Antonio Bento Ribeiro
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal - LIGAMISOBRAMI - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Anchieta - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Comparar aspectos demográficos e desfechos de pacientes admitidos com sepse grave e choque séptico em uma unidade de terapia intensiva.
Métodos: Estudo coorte retrospectivo realizado na UTI adulto
do Hospital Anchieta no período de 3 anos. Pacientes foram divididos em dois grupos: sepse grave sem choque (GS) séptico e
com choque séptico (GC). Pacientes procedentes ou transferidos
para outra UTI foram excluídos.
Resultados: Foram incluídos 198 pacientes com sepse grave e
choque séptico, destes 97 pacientes (49%) apresentam choque
séptico. Idade foi de 59±16 anos, escore SAPS 3: 63±17 e escore APACHE II: 21±9. Mortalidade em 4 dias foi de 12,6%
(N=25), em 28 dias de 14,1% (N=28) e hospitalar de 29,3%
(N=58). Não houve diferença entre os grupos em relação a idade (64±20 vs. 59±21, p=0,08) e tempo de internação na UTI
(12±1 vs. 11±1, p=0,51). GC apresentou maiores escores SAPS3
(70±17 vs. 57±15, p=0,00) e APACHE II (9±1 vs. 8±1, p=0,00).
GC apresentou maior mortalidade em 4 dias (18% vs. 8%,
p=0,04), 28 dias (20% vs. 9%, p=0,03) e hospitalar (37% vs.
22%, p=0,02).
Conclusão: Pacientes admitidos com choque séptico apresentaram maior mortalidade que os pacientes admitidos com sepse
grave sem choque séptico, porém não houve diferença entre os
grupos em relação ao tempo de internação na UTI.

PO-057
Elegibilidade ao protocolo de sepse em uma
unidade de terapia intensiva cardiológica: busca
ativa do enfermeiro
Juliana Aguiar Chencci, Caroline Guedes de Oliveira, Aline Menezes Pinheiro,
Elaine Aparecida Silva de Morais, Luciane Santos da Silva Oliveira, Mauro
Sergio Vieira Machado, Salomon Soriano Ordinola Rojas, Viviane Cordeiro
Veiga

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar a elegibilidade do protocolo de busca ativa
de sepse em uma Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo exploratório, retrospectivo, realizado em uma Unidade de terapia intensiva
cardiológica (UTI) de um hospital de São Paulo, com 61 leitos de UTI, no período de janeiro à maio de 2013. Os dados
foram coletados através das fichas de notificação de sepse de
impresso próprio, onde são preenchidas pelos enfermeiros da
unidade. A amostra do estudo englobou todos os pacientes
internados na UTI neste período, no total de 2665 pacientes.
Resultados: Foram admitidos 2665 pacientes na UTI, com
média de 533 por mês, dos quais 97 (3,63%) tiveram critérios para abertura da ficha de notificação de sepse e destes 71
(73,19%) foram elegíveis ao protocolo da instituição, sendo
13 (18,30%) classificados como sepse, 46 (64,78%) classificados como sepse grave e 12 (16,90%) como choque séptico.
Conclusão: O enfermeiro deve reconhecer e diferenciar os sinais
de SIRS, sepse, sepse grave e choque séptico, comunicar a equipe multidisciplinar, pois o reconhecimento precoce e otimização
no tratamento do paciente com sepse impactam na diminuição
das complicações, mortalidade e tempo de internação.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

PO-058
Estudo da incidência de sepse grave em uma
unidade de terapia intensiva (UTI) seguindo
os critérios do ACCP/SCCM (American College
of Chest Physicians/Society of Critical Care
Medicine) de 1992
Laércia Ferreira Martins, Maria Helena de Oliveira Silva, Maria Juliana
de Morais Ferreira, Mariana Augusta de Sá, Randal Pompeu Ponte

Hospital Fernandes Távora - Fortaleza (CE), Brasil; Universidade Estadual
do Ceará - UECE - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Sepse representa enorme desafio na saúde. Muitos esforços são gastos tentativa entender seus mecanismos disfunção
orgânica; muito tem-se investido pesquisas para descobrir terapias
efetivas. Esse estudo objetiva investigar incidência sepse grave na
UTI hospital terciário Fortaleza-CE, utilizando critérios ACCP/
SCCM; comparar resultados com estudo Angus et al., 2001.
Métodos: Estudo coorte, retrospectivo, descritivo. Realizado
período janeiro-dezembro/2011 em pacientes adultos com critérios sepse grave. Foram analisados dados demográficos, etiologia
infecciosa, co-morbidades, permanência, mortalidade seguindo
modelo apresentado no estudo Angus et al.
Resultados: Dos 174 pacientes admitidos, incidência sepse grave
foi 41%. Idade 61,1±18,9 anos; sexo masculino (54,2%) semelhante estudo Angus et al.; permanência 9,9±6,7dias, menor que
relatado no estudo citado. Quanto às co-morbidades: adjacentes 49,2%, diabetes 16,9%, diferentemente estudo citado que
mostrou maior co-morbidade DPOC. As disfunções orgânicas
apresentadas denotaram pacientes graves >4 disfunções (32%),
refletindo diagnóstico tardio sepse; maior incidência sítio infeccioso: pulmão (63,5%), bacteremia (16,2%), genitourinário
(8,1%), semelhante estudo comparado. Etiologia infecciosa:
Bg(-) 67,9%, sendo Pseudomonas auriginosa maior prevalência
(32,1%), não sendo possível comparar estudo de Angus et al. porque não especifica etiologia infecciosa. A mortalidade foi 28,8%
mostrando semelhança estudo de Angus et al. (28,6%).
Conclusão: Incidência sepse grave na UTI estudada foi 41%.
Quando comparados dados obtidos com estudo Angus et al.
percebe-se diferenças: co-morbidades, permanência, número
disfunções orgânicas. Entretanto, o perfil demográfico e o
desfecho se assemelham nos dois estudos.

PO-059
Fatores preditores de mortalidade em pacientes com
sepse grave ou choque séptico em uma unidade de
cuidados intensivos de um hospital público de ensino
Argenil José Assis de Oliveira, Cristina Padre Cardoso, Ana Paula de
Magalhães Campos, Fabrício Rios Santos, Juliana de Assis Silva Gomes
Estanislau, Fernando Antônio Botoni

Centro de Terapia Intensiva, Hospital Risoleta Tolentino Neves, Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG - Belo Horizonte (MG), Brasil; Laboratório
de Biologia das Interações Celulares - ICB/UFMG - Belo Horizonte (MG),
Brasil; Laboratório de Fisiologia Médica - UFMT - Cuiabá (MT), Brasil

Objetivo: Sepse representa grande impacto médico-social e vem
desafiando a ciência há décadas. Seu conhecimento fisiopatológico evolutivo no diagnóstico e tratamento da sepse grave e choque
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séptico é objeto de muitos estudos. Objetiva-se analisar fatores
preditores de mortalidade na sepse grave e no choque séptico.
Métodos: Foram incluídos pacientes com sepse grave e choque séptico nas primeiras 24 horas de internação no CTI. Os
critérios de inclusão foram apresentar três ou mais critérios
gerais e um ou mais critérios inflamatórios de SIRS (ACCP/
ACCM/2003). Foram excluídos aqueles cujas patologias confundissem as conclusões clínicas e laboratoriais. Parâmetros
referentes ao APACHE e SOFA, além de biomarcadores, foram avaliados até alta ou óbito pelo modelo de Cox.
Resultados: 72 pacientes, masculinos 63,9%, idade
52,24±19,05anos, 21,8% apresentavam sepse grave, 79,2%
choque séptico. O APACHE foi de 27 (16-37), e o SOFA
(7±4). A mortalidade geral foi 18%, sendo destas 85% por
choque séptico. À análise univariada, observou-se significância estatística para as variáveis: sexo, hipotensão, leucopenia,
balanço hídrico em 24 horas, amina vasoativa, frequência cardíaca, tempo de ventilação mecânica, hemodiálise e lactato.
Permaneceram no modelo final multivariado de Cox com
impacto positivo no óbito, sexo masculino, hipotensão, leucopenia e balanço hídrico positivo (p<0,038). A taquipneia
foi protetora com relação ao óbito (p>0,036). O controle
glicêmico e o uso precoce de antibiótico não foram relevantes.
Entretanto o uso de corticoide relacionou-se ao óbito.
Conclusão: Em resumo, a precocidade no tratamento, o uso
judicioso de fluídos e a individualização do cuidado apresentaram benefícios no tratamento de pacientes com infecção grave.

PO-060
Identificação da etiologia microbiológica da sepse
em uma unidade de terapia intensiva
Laércia Ferreira Martins, Adriana Kelly Almeida Ferreira,
Georgia Teixeira Gurgel, Maria Helena de Oliveira Silva, Maria Juliana
de Morais Ferreira, Mariana Augusta de Sá, Randal Pompeu Ponte

Hospital Fernandes Távora - Fortaleza CE - Brasil; Universidade Estadual
do Ceará - UECE - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: A sepse é uma das principais causas de morte em
UTIs, além de reduzir drasticamente a qualidade de vida
dos pacientes sobreviventes. Esse estudo objetiva identificar
etiologia microbiológica da sepse em UTI.
Métodos: Estudo coorte, retrospectivo, descritivo, abordagem quantitativa em pacientes adultos com diagnóstico sepse
em UTI adulto em Fortaleza-CE. Realizado período janeiro-dezembro/2011. Foram analisados os resultados hemocultura/
urinocultura/aspirado traqueal/swab retal dos pacientes que
apresentaram sepse durante internação.
Resultados: Foram identificados 144 pacientes com sepse (6,9% sepse; 41% sepse grave, 52,1% choque), destes
73(50,7%) apresentaram cultura positiva quando da definição
de sepse, sepse grave, choque séptico. Observou-se diversidade
microrganismos envolvidos: fungos, bactérias gram positivas Bg(+) e negativas - Bg(-). As culturas aspirado traqueal foram
positivas em 86,3% dos pacientes sépticos, sendo o microrganismo predominante Pseudomonas aeruginosa (34,9%). Já
nas hemoculturas foram positivas em 45,2% dos pacientes,
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tendo Acinetobacter baumannii (30,3%), Klebsiella pneumoniae
(27,2%) e Staphylococcus aureus (27,2%). As urinoculturas estavam presentes 32,9% dos pacientes sépticos, sendo a Candida
albicans o principal microrganismo envolvido (62,5%). O
swab retal estava positivo em apenas 2,73% dos pacientes
sépticos: Enterococcus resistente a vancomicina-(ERV) (50%)
e Pseudomonas aeruginosa (50%). Entre os microrganismos
isolados estavão Bg(-) (66,2%), Bg(+) (16,9%) e fungos (16,2%).
Conclusão: A etiologia microbiológica da sepse é soberana
em Bg(-) com principal sítio infecção pulmonar. É essencial
reconhecer os microrganismos envolvidos na sepse dos pacientes para que tomada de decisão seja direcionada e baseada
cientificamente, além de fundamentar estratégias nas ações de
prevenção e controle das infecções.

PO-061
Impacto da sepse grave em pacientes idosos e não
idosos: características clínicas e avaliação dos
desfechos
Fábio Ferreira Amorim, Adriell Ramalho Santana, Alessandra
Vasconcelos da Silva Paiva, Edmilson Bastos de Moura, Jaqueline Lima
de Souza, José Aires de Araújo Neto, Kátia Crys Moura Ogliari, Marcelo
de Oliveira Maia

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal (LIGAMISOBRAMI) - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Santa Luzia - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Avaliar a morbimortalidade da sepse grave em pacientes idosos e não idosos.
Métodos: Estudo de coorte retrospectivo realizado na UTI
do Hospital Santa Luzia, Brasília, DF, durante 6 meses. Os
pacientes com diagnóstico de sepse foram divididos em
idosos: idade=65 anos (GI) e não idosos (GNI) para análise
dos desfechos.
Resultados: Foram admitidos 130 pacientes com sepse,
14 com choque séptico (11%). Idade média foi de 64±22
anos, tempo de internação: 9±13 dias, SAPS3: 50±13. 79
eram idosos (61%). Mortalidade em 4 dias: 7% (N=13),
28 dias: 9% (N=12) e hospitalar: 18% (N=23). O GI apresentou maior SAPS3 (p=0,00), índice de comorbidade de
Charlson (p=0,00)e rebaixamento do nível de consciência
no momento da internação (p=0,01). Não houve diferença
entre os grupos em relação a necessidade de suporte dialítico, vasopressores e ventilação mecânica invasiva. Os dois
grupos também não apresentaram diferença do tempo de
internação na UTI e mortalidades em 4 e 28 dias, porém
a mortalidade hospitalar foi maior no GI (26% vs. 4%,
p=0,00). Risco relativo para óbito hospitalar no GI foi 6,78
(IC 95% 1,66-27,68).
Conclusão: Pacientes idosos apresentaram maior mortalidade hospitalar. Não houve diferença entre os grupos
em relação ao tempo de internação na UTI e mortalidades em 4 e 28 dias. Também não foi observada diferença
na necessidade de suporte dialítico, vasopressores e
ventilação mecânica invasiva entre os grupos.

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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PO-062
Lactato arterial no momento da admissão como
preditor de mortalidade em pacientes admitidos
com sepse grave e choque séptico em uma unidade
de terapia intensiva
Fábio Ferreira Amorim, Adriell Ramalho Santana, Alethea Patrícia Pontes
Amorim, Felipe Bozi Soares, Lucila de Jesus Almeida, Rodrigo Santos
Biondi, Rubens Antonio Bento Ribeiro, Thais Almeida Rodrigues

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal (LIGAMISOBRAMI) - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Anchieta - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Avaliar o lactato arterial como preditor de mortalidade
em pacientes críticos admitidos com sepse grave e choque séptico.
Métodos: Estudo coorte retrospectivo realizado em pacientes internados na UTI do Hospital Anchieta no período de 3
anos. Pacientes foram divididos em dois grupos: grupo com
lactato arterial elevado >2mmol/L (GLE) e grupo lactato
arterial normal <=2mmol/L (GLN).
Resultados: Não houve diferença entre os grupos GLE e
GLN em relação a mortalidades em 4 dias (12% vs. 10%,
p=0,85), em 28 dias (13% vs. 16%, p=0,77) e hospitalar
(30% vs. 32%, p=0,86). Também não houve diferença
entre os grupos em relação aos escores APACHE II
(8±1 vs. 10±2, p=0,49), SAPS 2 (23±2 vs. 17±4, p=0,28) e
tempo de internação na UTI (10±13 vs. 9±2, p=0,47).
Conclusão: Lactato arterial elevado (maior que 2mmol/L)
no momento da admissão avaliado de forma isolada não esteve associado com mortalidade em 7 dias, 28 dias e hospitalar em pacientes admitidos com sepse grave e choque séptico
na população estudada.

PO-063
Perfil de pacientes com choque séptico na unidade
de terapia intensiva do Hospital de Clinicas da
UNICAMP
Ana Paula D. C. Gasparotto, Antonio Luís Eiras Falcão, Carolina Kosour,
Claudinéia Muterle Logato Marmirolli, Gabriel Franco De Souza, Luiz
Cláudio Martins, Maria Gabriela C. Tonelotto, Vania Graner Silva Pinto

Unidade de Terapia Intensiva, Hospital das Clínicas, UNICAMP Campinas (SP), Brasil; Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
- Campinas (SP), Brasil

Objetivo: Analisar o perfil de pacientes internados na UTI do
Hospital de Clínicas da UNICAMP (UTI-HC/UNICAMP)
que evoluíram com choque séptico.
Métodos: Estudo baseado em banco de dados de registro contínuo de pacientes internados na UTI-HC/UNICAMP no
período de agosto de 2010 a maio de 2013.
Resultados: Foram estudados 2941 pacientes dos quais 133
(4,52%) evoluíram com choque séptico. Em relação a este grupo
os seguintes resultados foram observados: 69,17% foram do sexo
masculino e a idade média foi de 55,79±15,58 anos. As principais complicações observadas foram: pneumonia associada à
ventilação mecânica (31,58%), delirium (9,02%) e lesão renal
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aguda (42,85%). A média do SOFA no dia da internação foi
de 7,10±3,26 comparado com 4,60±3,05 no grupo sem choque
séptico (p<0,0001). O APACHE II foi de 17,02±5,63 comparado com 12,86±5,26 no grupo sem choque séptico (p<0,0001).
Os pacientes com choque séptico apresentaram maior tempo
de ventilação mecânica (8±7,74 dias) comparando-se ao grupo
sem choque séptico (7,61±5,22 dias; p=0,77), maior tempo de
internação (32±30,82 dias) comparando-se ao grupo sem choque séptico (7,26±16,03 dias; p<0,0001) e a mortalidade do grupo com choque séptico também foi maior (53,38%) que a do
grupo sem choque séptico (10, 08%) (p<0,0001).
Conclusão: Os pacientes que evoluíram com choque séptico
apresentaram maior tempo de ventilação mecânica, maior tempo de internação e maior mortalidade. A análise do perfil destes
pacientes possibilitou ações através de equipe multidisciplinar em
relação à prevenção de choque séptico e suas complicações.

PO-064
Sepse grave no Hospital Universitário Pedro
Ernesto - UERJ
Sérgio da Cunha, Eliane Passos Pereira Assumpção, Elisabete Novello
Ferreira, Luana Ferreira de Almeida, Mario Castro Alvarez Perez, Paulo
Vieira Damasco, Thereza Cristina Ferreira Camello, Viviane Silva e Silva

Faculdade de Ciências Médicas, Hospital Universitário Pedro Ernesto,
UERJ - Rio de Janeiro (RJ), Brasil; Hospital Universitário Pedro Ernesto,
UERJ - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Identificar aspectos epidemiológicos da sepse grave em
hospital universitário.
Métodos: Dados coletados de setembro de 2012 a maio de 2013
por grupo dedicado à implantação no HUPE do projeto Brasil
contra a Sepse. Foram acompanhadas enfermarias de clínica médica e cirurgia, as unidades intensivas e a sala de plantão.
Resultados: Analisados 89 pacientes; 47 (52,8%) masculinos;
mediana da idade: 63 anos; mediana do APACHE II: 21. Nos
32 pacientes classificados como sepse comunitária observamos
mortalidade de 56,2%. Na sepse hospitalar a mortalidade atingiu
63,1%. Choque séptico esteve presente em 51% dos casos. Desses, 35,1% entraram no protocolo de corticoterapia. O grupo de
sepse hospitalar em uso de corticoterapia teve maior mortalidade
“odds ratio” 3,2 (IC 95% 1,0-9,7, p=0,03). Os principais focos
de infecção foram: 43 (45,7%) pulmonar, 16 (17,0%) urinário,
14 (14,8%) abdominal. Isolamos 23 microrganismos em hemocultivos, sendo 65,2% por BGN, 21,7% cocos Gram-positivos,
13,6% por fungos. Os principais microrganismos foram:
5 (21,7%) K. pneumoniae, 4 (17,3%) E. coli, 3 (13,0%)
Candida spp, 2 (8,6%) Proteus mirabilis, 2 (8,6%) Enterobacter
cloacae, 1 (4,3%) Citrobacter sp., 1 (4,3%) P. aeruginosa, 1
(4,3%) S. pneuminae, 1 (4,3%) S. aureus, 1 (4,3%) S. agalactiae,
1 (4,3%) S. coagulase negativa, 1 (4,3%) VRE. Os principais
microrganismos responsáveis pela sepse no HUPE foram as
enterobactérias, com destaque para a K. pneumoniae.
Conclusão: Observamos mortalidade geral de 59,6%. É fundamental a intensificação do trabalho do grupo de sepse da
instituição visando redução desse elevado índice.
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PO-065
Correlação da procalcitonina sérica e protocolo
clínico gerenciado de sepse como indicador de
confirmação diagnóstica em unidade de terapia
intensiva
Firmino Haag Ferreira Junior, Luiz Carlos F. Leiro, Neusa Chaves, Paulo
Henrique Toledo Fernandes

Hospital Salvalus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar Correlação da procalcitonina sérica e protocolo clínico gerenciado de sepse como indicador de confirmação
diagnóstica em unidade de terapia intensiva.
Métodos: Estudo Prospectivo, temporal, através da análise de
pacientes com diagnóstico de sepse diagnósticados por protocolo clínico gerenciado, avaliando os níveis de procalcitonina
sérica no momento da iternação, com “cutt off” de 2mg/ml
dosado. Foi avaliando evolução, confirmação diagnóstica por
análise microbiológica e desfecho clínico.
Resultados: No período de 30 dias, foram avaliados 282 pacientes
internados em terapia intensiva. Dos pacientes que foram incluidos
no protocolo clínico gerenciado de sepsis, 67% tiveram dosagem
de procalcitonina inferior a 2,0mg/ml, excluindo o diagnóstico de
sepse. Os restantes foram mantidas as condutas preliminares de suporte clínico para o tratamento de sepse. O índice de óbitos neste
grupo foi de 30%. No grupo de pacientes com diagnóstico de exclusão a sepse, o índice de óbito foi de 12%.
Conclusão: A dosagem da procalcitonina sérica pode ser utilizada
comorotina para o diagnóstico presuntivo de sepse não apenas a
nível de diagnóstico mais também como indicador de prognóstico deste grupo de pacientes em terapia intensiva.

PO-066
Hepatite clínica em paciente com diagnóstico de sífilis
Raphael Mandarino dos Santos, Octávio Drummond Guina, Alexander de
Oliveira Sodré, Leonardo Nanes Correa dos Santos, Renan Xavier Figueiredo
Ramalho de Oliveira

Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans - Nilópolis (RJ), Brasil
A sífilis é uma doença infecciosa crônica, sexualmente ou verticalmente transmissível, causada pela bactéria Treponema pallidum.
Afeta vários órgãos e sistemas, inclusive o fígado, porém hepatite
clínica com icterícia é evento raro, que geralmente acompanha a
erupção cutânea da forma secundária, mas pode precedê-la, dificultando o diagnóstico precoce. O diagnóstico etiológico é feito
baseado em suspeita clínica forte e exclusão de outras causas mais
comuns, com achados que justificam a solicitação de testes sorológicos para diagnóstico de sífilis. A hepatite sifilítica caracteriza-se
laboratorialmente por elevação de fosfatase alcalina e aminotransferases. A melhora clínica acontece de forma rápida após início da
terapia antimicrobiana. Os autores relatam caso de paciente masculino, 19 anos, que foi assistido no Hospital Estadual Vereador
Melchiades Calazans com quadro de náuseas, vômitos, hiporexia,
prostração, mialgias e icterícia. Exames laboratoriais mostravam
hiperbilirrubinemia importante, às custas da fração direta, elevação também significativa de aminotransferases e elevação discreta
de fosfatase alcalina e gama-glutamil transpeptidase. Como havia
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lesão ulcerada peniana, aventou-se hipótese de sífilis, confirmada
com testes sorológicos (VDRL e FTA-abs). Sorologias para hepatites virais (A, B e C), HIV, leptospirose negativas. Colangiorressonância sem evidência de obstrução de vias biliares. Melhora clínica
e laboratorial após curso de penicilina benzatina. A re-emergência
da sífilis está diretamente relacionada à pandemia do HIV, com aumento da incidência de casos graves e atípicos. A hepatite sifilítica
é rara e deve fazer parte do diagnóstico diferencial das hepatites
colestáticas. O tratamento é amplamente disponível, e ainda não
existem relatos de resistência do Treponema pallidum à penicilina.

PO-067
Impacto na aplicação de protocolo clínico gerenciado
de sepse em terapia intensiva
Edésio Vieira da Silva Filho, Firmino Haag Ferreira Junior, Antonio
Fernando Costa Filho, Marcelo Reginato, Melissa da Cunha Mattos
Garcez, Regina Airoldi Canzi

Hospital Geral de São Mateus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Mostrar o impacto causado no número de casos de
pacientes com sepse e que desenvolveram choque séptico durante
internação na UTI, após aplicação de protocolo de sepse, para
diminuição de mortalidade.
Métodos: Revisão de prontuários e análise de banco de dados
nos quatro meses antes e depois da aplicação do protocolo, de
outubro de 2012 a janeiro de 2013 e de fevereiro de 2013 a maio
de 2013, com comparação dos valores encontrados nessa análise.
Resultados: Dos 240 pacientes internados na UTI do Hospital
Geral de São Mateus, no período de outubro de 2012 à janeiro de 2013, 6,25% eram de sepse, 3,75% foram à óbito e 5%
do total de internados evoluiu com sepse durante a internação,
e apenas 2,5% evoluiu com melhora. Dos 229 pacientes no período subsequente, 10% eram de sepse, 5,2% foram à óbito e
5,2% evoluíram com melhora do quadro. Não ocorreu sepse desenvolvida durante a internação, que não tenha sido apontada na
admissão do paciente.
Conclusão: A sepse é patologia grave que, não houver intervenção já nas primeiras 6 horas do quadro, evolui para choque
séptico grave, de difícil reversão, com aumento da mortalidade.
A instituição de protocolo é importante para diminuir a mortalidade, e obter sucesso no tratamento da infecção apresentada na
admissão, como mostram os dados acima.

Infecção no paciente grave
PO-068
Análise do impacto da utilização de antibióticos β
lactâmicos pós medidas de otimização na administração
em pacientes internados em terapia intensiva
Daniela Vieira Baldini Batista, Wilson Rodrigues Lima Junior, Rosilene
Giusti, Lina Sanae Abechain, Luciene Gastão Rodrigues, Giovana
Casarini, Firmino Haag Ferreira Junior

Hospital Cruz Azul de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil
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Objetivo: Avaliar o impacto clínico qualitativo e a viabilidade
da adoção de medidas otimizadas na administração intravenosa
de Piperacilina Tazobactam em pacientes críticos internados em
terapia intensiva.
Métodos: Estudo baseado na metodologia comparativa e observacional, realizado em primeira fase no período de Janeiro a
Junho de 2012 e em segunda fase no mesmo período de 2013,
a partir da implantação de protocolo de otimização em administração com infusão intravenosa prolongada, de Piperacilina
Tazobactam realizada em 4 horas. A amostra estudada refere-se a
163 pacientes com mediana de idade 70 anos e bom critério de
recuperabilidade acompanhados pelo farmacêutico clínico.
Resultados: No ano de 2012, dos 73 pacientes estudados, 51%
obtiveram sucesso terapêutico sem a modificação do esquema
terapêutico ou a introdução de novas drogas, Já em 2013 foram
estudados 90 pacientes e a taxa de sucesso terapêutico frente às
medidas otimizadas de administração foi de 69%.
Conclusão: Observa-se a viabilidade clínica da implantação
do protocolo frente ao expressivo aumento na taxa de sucesso terapêutico pós implantação do protocolo. Na “era da multi
resistência”, tal fato contribui muito positivamente, pois a não
introdução de novos esquemas terapêuticos e neste caso, mais
especificamente a possível não exposição a carbapenêmicos afeta
não só o paciente mas a população em geral.

PO-069
Fatores de risco para infecção hospitalar em pacientes
internados na unidade de terapia intensiva pediátrica
do Recife
Fabiana de Paula Raeli, Nayana Pereira Pôrto, Renata Guedes de Menezes,
Maria Anunciada Cavalcanti Coutinho Souza, Maria Eduarda Cavalcanti
Malta Pessoa, Josian Medeiros, Tassia Meirelles de Moura Coelho, Thainá
de Carvalho Sobral Chaves

Fundação de Ensino Superior de Olinda - FUNESO - Olinda (PE), Brasil

Objetivo: Determinar os fatores de risco para infecção hospitalar em pacientes internados na UTI pediátrica do IMIP.
Métodos: Estudo descritivo, prospectivo, de coorte longitudinal com abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada
na UTI pediátrica do Instituto Medicina Infantil Professor
Fernando Figueira.
Resultados: Através dos dados coletados foi possível observar
que o percentual foi igual tanto para o sexo masculino como
para o sexo feminino. Os agentes infecciosos que acometeram
os pacientes foram os staphylococcous aureus e epidermides,
Cândida não albicans onde das culturas positivas realizadas nos
pacientes conseguiu identificar e consequentemente podendo
tratar de maneira mais adequada os pacientes com os antimicrobianos específicos para cada agente etiológico, sendo os mais
utilizados: vancomicina, meropenem, ciprofloxiacino, tazocin.
Conclusão: Conclui-se de acordo com o estudo que os fatores
de risco apresentados foram a patologia de base, tempo de internamento procedimentos invasivos e o uso de antimicrobianos,
consequentemente identificamos os principais sítios de infecção
que acometeram os pacientes internados que foram de grande
relevância as infecções de corrente sanguínea (AVC), Pneumonia (VMA), Infecção de sitio cirurgia (F.O) e as infecções do
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

trato urinário. Com os resultados obtidos na pesquisa enfatiza a
importância de medidas para prevenir as infecções hospitalares
dentre elas a lavagem meticulosa das mãos e a realização correta
de técnicas assépticas durante os procedimentos.

PO-070
Impacto da implantação de um bundle na redução
das taxas de infecção primária da corrente sanguínea
associada ao cateter venoso central
Mayra Gonçalves Menegueti, Kym Marcel Martins Ardison, Gilberto Gambero
Gaspar, Marcelo Lourencini Puga, Thamiris Ricci de Araújo, Fernando
Bellisssimo Rodrigues, Anibal Basile Filho, Maria Auxiliadora Martins

Divisão de Terapia Intensiva, Departamento de Cirurgia e Anatomia,
Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar o impacto da implantação de um bundle
buscando reduzir as taxas de infecção primária da corrente
sanguínea associada ao cateter venoso central (IPCSRC) em
pacientes críticos.
Métodos: Trata-se de um estudo quasi-experimental, antes
e depois, de natureza quantitativa no qual foi adotado um
bundle para prevenção de IPCSRC e treinamento da equipe
enfocando as recomendações do Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) para procedimento de inserção e
manutenção do cateter venoso central.
Resultados: O pacote de medidas foi implantado a partir de
2008 e observamos uma redução nas taxas de IPCSRC quando comparamos com o período pré-intervenção, já que a média
das densidades de incidência de IPCSRC antes da sua adoção foi
de 9,3 casos e após a implementação foi de 5,1 casos por 1000
cateteres dia. Após a implantação do pacote de medidas observamos uma redução média de 4,2 episódios de IPCSRC por 1000
pacientes (IC 95% 2,3-6,3). Assim, conforme podemos verificar,
assumindo um nível de significância de 5% há evidências de que
a média da densidade de incidência de IPCSRC diminuiu no
período em que o bundle foi implementado.
Conclusão: A implementação do pacote de medidas e a aplicação do treinamento em serviço contribui para redução das
taxas de IPCSRC.

PO-071
Infecções por Acinetobacter baumanii ou Pseudomonas aeruginosa multirresistentes em uma unidade de
terapia intensiva geral de hospital público: aspectos
epidemiológicos e desfechos
Jacqueline Rodrigues de Carvalho, Mateus Gonçalves Gomes, Louise
Cristhine de Carvalho Santos, Lucila de Jesus Almeida, Fábio Ferreira
Amorim, Pedro Nery Ferreira Junior, Willeke Clementino Sleegers,
Clayton Barbieri de Carvalho

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal - LIGAMISOBRAMI - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Regional de Samambaia - HRSam - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Analisar aspectos epidemiológicos e desfechos
de infecções por Acinetobacter baumanii ou Pseudomonas
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aeruginosa multirresistentes em uma UTI geral de hospital
público do DF.
Métodos: Estudo de coorte retrospectivo realizado em pacientes internados na UTI adulto do Hospital Regional de
Samambaia (HRSam) em um período de 3 anos. Pacientes
foram divididos em 2 grupos: infecção por Acinetobacter baumanii ou Pseudomonas aeruginosa multirresistentes (GPAMR) e sem infecção por Acinetobacter baumanii ou Pseudomonas aeruginosa multirresistentes (GS). Foram incluídos todos pacientes internados por pelo menos 24 horas. Pacientes
procedentes ou transferidos para outras UTI foram excluídos.
Resultados: Incluídos 300 pacientes. 21(7%) apresentaram infecções por Acinetobacter baumanii ou Pseudomonas aeruginosa multirresistentes. Idade média de 52±21 anos, APACHE
II de 19±8 e tempo de internação na UTI: 20±45 dias, 149
(49,7%) masculinos. Ocorreram 18 pneumonias associadas à
ventilação mecânica (PAV), 10 infecções primárias de corrente
sanguínea (ICS) e 6 infecções do trato urinário associadas à cateter vesical de demora (ITU-CV) por Acinetobacter baumanii ou
Pseudomonas aeruginosa multirresistentes. Tempo internação
na UTI foi maior no GPAMR (41±9 vs. 45±3, p=0,00), mas
não houve diferença de mortalidade entre os grupos (33,3%
vs. 35,8%, p=0,35). Também não houve aumento da mortalidade por nenhum subgrupo de infecções por Acinetobacter
baumanii ou Pseudomonas aeruginosa multirresistentes: PAV
(p=0,32), ICS (p=0,48) e ITU-CV (p=0,48).
Conclusão: Pacientes com infecções por Acinetobacter
baumanii ou Pseudomonas aeruginosa multirresistentes
apresentaram maior tempo de internação na UTI, porém
não houve associação com aumento de mortalidade.

PO-072
Avaliação do sistema fechado de infusão em acesso
venoso central na redução de infecção em corrente
sanguínea relacionada a cateter em terapia intensiva
Neusa Chaves, Luiz Carlos F. Leiro, Paulo Henrique Toledo Fernandes,
Firmino Haag Ferreira Junior

Hospital Salvalus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar a redução de infecção em corrente sanguínea relacionada a cateter venoso central através da utilização
de sistema fechado de infusão em terapia intensiva.
Métodos: Estudo retrospectivo, comparativo, avaliando a utilização do sistema fechado de infusão em acesso venoso em uma
unidade de terapia intensiva adulto, avaliando as taxas de infecção em corrente sanguínea relacionada ao uso de cateter central.
Resultados: Durante os meses de novembro e dezembro de
2012 dos 403 pacientes em uso de cateter venoso central, 10
desenvolveram infecção de corrente sanguínea relacionada
ao uso do cateter, o que corresponde a 2,48%. Nos meses de
janeiro e fevereiro de 2013, com o uso de sistema fechado,
o número de infecções em 455 pacientes analisados foi de 6
pacientes, o que corresponde a 1,31%. Analisando comparativamente os dois grupos, houve uma redução de 52,82%
no grupo que utilizou o sistema fechado quanto ao grupo
anterior no que se refere a infecção de corrente sanguínea.
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Conclusão: De acordo com os dados encontrados, concluímos que o uso do sistema fechado de infusão deve ser utilizado como rotina na perspectiva de se reduzir a infecção
de corrente sanguínea relacionada a cateter em pacientes
internados em terapia intensiva.

PO-073
Aplicação de um bundle preventivo de pneumonia
associada à ventilação mecânica em um hospital
privado de Fortaleza
Shérida Barros de Oliveira, Eveline Lemos Borges Fontgalland, Ticianny
Fernandes Bonfim, Tatiana Maria Brasileiro Vasconcelos, Alexandre
Gonçalves Marques, Antonia Célia de C. Alcântara, Helano Neiva de Castro

Hospital Regional Unimed - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Implantação de um bundle de prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), coletivamente
com profissionais da enfermagem, fisioterapeutas e médicos,
a fim de reduzir as taxas do PAV.
Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, retrospectivo e documental. A coleta dos dados ocorreu de março a dezembro de 2012 com base técnica do Institute for
Healthcare Improvement. Os mesmos foram coletados através
do preenchimento de um Checklist diário com as informações
dos pacientes em uso de ventilação mecânica, no qual se baseava com os critérios do bundle da ventilação: elevação da cabeceira da cama entre 30 e 45 graus; Interrupção diária da sedação
e avaliação diária das condições de extubação; Profilaxia de ulcera péptica; Profilaxia de trombose venosa profunda (TVP).
Resultados: No estudo tivemos 85 casos de PAV, dos quais foram avaliados pelos critérios do bundle. A adesão da profilaxia
de TVP iniciou com 64,80%, tendo adesão completa a partir
do 7º mês da pesquisa. O critério de interrupção da sedação
teve uma queda de sua adesão no 7º mês (88,70%), mas retornou com adesão completa no 8º mês. Já o critério de proteção gástrica teve sua queda no 5º mês de estudo (81,10%),
mas retornou com 100% de adesão no 6º mês. O critério de
elevação da cabeceira teve adesão completa em toda pesquisa.
Conclusão: Tivemos adesão completa do bundle, contribuindo para as boas praticas assistências e redução do PAV.

PO-074
Atenção da equipe de enfermagem a retirada precoce
de sonda vesical de demora na UTI como prevenção
de infecção do trato urinário
Ana Maria Cavalheiro, Maria Aparecida Alves Yamashita, Maura
Cristina dos Santos, Maria Teresa Aparecida da Silva Odierna, Denis
Faria Moura Jr, Neide Marcela Lucino

Hospital Israelita Albert Einstein - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar intervenção do enfermeiro assistencial na
retirada precoce da SVD no paciente internado em UTI.
Métodos: Estudo prospectivo, transversal, realizado na UTI
adulto do hospital Albert Einstein. O instrumento de coleta foi ficha padronizada pelo grupo de suporte a infecção da
UTI e identificava as sondagens apropriadas, inapropriadas
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e indicação de retirada antes de 10 dias. Também padronizados a abordagem da equipe médica através de visita horizontal diária. Foi feita analise descritiva dos dados através do
programa action, considerando significância de 0,05%.
Resultados: Foram avaliadas 4449 sondagens vesicais em um
período de 18 meses, destas, foram consideradas inapropriadas
450 SVD, a retirada precoce aconteceu em 84% das intervenções realizadas pelo enfermeiro estas medidas impactaram na
relação SVD/dia e nos índices de infecção de trato urinário
por cateterização vesical. A taxa de incidência de ITU anterior
ao período de intervenção eram de 3,6/1000 SVD-dia após as
medidas adotadas foram para 1,5/1000 SVD-dia.
Conclusão: As infecções urinárias figuram entre as de maior
incidência dentro todas as infecções hospitalares. Estas quase
sempre associadas ao cateterismo vesical e, aproximadamente
10% dos pacientes têm necessidades de instrumentação do
trato urinário. Medidas como a retirada precoce da SVD são
formas baratas e seguras para o paciente este sendo um dos
papeis mais importantes para o enfermeiro com atuação em
UTI o de prevenir e vigiar como plano de assistência.

PO-075
Comportamento das infecções após um ano de
implantação dos bundles de prevenção de infecção
em UTI cardiológica
Elaine Aparecida Silva de Morais, Juliana Aguiar Chencci, Luciane
Santos da Silva Oliveira, Aline Menezes Pinheiro, Caroline Guedes
de Oliveira, Mauro Sérgio Vieira Machado, Carlos Alberto Gonnelli,
Andre Luiz Valera Gasparoto

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar o comportamento das infecções em UTI
cardiológica no período um ano de implantação dos bundles
de prevenção de infecção.
Métodos: Foi realizado estudo descritivo prospectivo relacionado ao desenvolvimento das infecções relacionadas
a dispositivo em unidade de terapia cardiológica em
hospital de porte extra na cidade de São Paulo.
Resultados: Houve uma taxa de adesão ao pacote de medidas de 70,59% de prevenção de PAV (pneumonia associada
à ventilação) com desenvolvimento de 4,36 densidade de
incidência (Referencial Covisa: 9,79). Em relação ao bundle
de prevenção de Infecção de corrente sanguínea, houve
uma taxa de adesão de 89,21% e o desenvolvimento de
1,47 densidade de infecção (Referencial Covisa: 4,52). O
bundle de prevenção de Infecção de trato urinário obteve uma taxa de adesão 93,8% com o desenvolvimento de
densidade de incidência de 1,07 (Referencial Covisa: 4,52).
Conclusão: A partir dos dados obtidos conclui-se que
quanto maior a aderência às boas práticas de prevenção
preconizadas nos Bundles de Prevenção de Infecção menores
são os índices de infecção. As densidades de infecção relacionadas a dispositivo ficou abaixo do limite de tolerância da
COVISA, porem a taxa de adesão as medidas de prevenção
de PAV obtida no período ficou abaixo da meta estabelecida.
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PO-076
Conhecimento da equipe de enfermagem sobre medidas
utilizadas na prevenção de pneumonia associada à
ventilação mecânica
Carina Silva Marandola, Marcelo Lourencini Puga, Mayra
Gonçalves Menegueti, Edwards Danni Damas da Silveira, Aline dos
Santos Carvalho, Renata Brehn de Oliveira Barbosa, Anibal Basile Filho,
Maria Auxiliadora Martins

Divisão de Terapia Intensiva, Departamento de Cirurgia e Anatomia, Hospital
das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo - Ribeirão Preto (SP), Brasil

Objetivo: Identificar o conhecimento da equipe de enfermagem
sobre medidas utilizadas na prevenção de pneumonia associada à
ventilação mecânica (PAV).
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo exploratório. A população foi composta por profissionais da equipe de enfermagem
que trabalham na unidade de terapia intensiva e que aceitaram
participar do estudo. Foi aplicado um questionário de múltipla escolha, composto por 8 questões relacionadas a prevenção de PAV.
Resultados: Responderam ao questionário 49 profissionais. Acerca da higiene oral em pacientes intubados houve 90% de acertos.
Quanto a manter a cabeceira elevada a 30 graus 98% dos profissionais assinalaram a alternativa correta. Já em relação à periodicidade de troca do tubo endotraqueal e do circuito do respirador, a
porcentagem de acertos foram 78 e 90% respectivamente. Sobre
as principais contra-indicações acerca da utilização do filtro trocador de calor e umidade, 84% dos profissionais identificaram
os pacientes hipersecretivos. Acerca do despertar diário, 74%
da equipe definiu esta prática como sendo desligar à sedação do
paciente uma vez ao dia até que o mesmo acorde ou apresente
sinais de agitação. Quanto a paramentação para entubação endotraqueal 100% dos profissionais descreveram a necessidade de
uso de máscara descartável e óculos de proteção, 94% a utilização
de luva estéril, 90% o uso de gorro e 84% o uso de opa estéril.
Conclusão: Concluímos que os profissionais apresentaram conhecimento das principais medidas para a prevenção de PAV,
sendo necessário o desenvolvimento de estudos futuros acerca da
aplicação destas medidas na prática diária.

PO-077
Densidade de incidência de PAV a partir do Programa
Brasileiro de Segurança do Paciente - seguimento de
oito meses em unidade de terapia intensiva cardiológica
Elaine Aparecida Silva de Morais, Juliana Aguiar Chencci, Luciane
Santos da Silva Oliveira, Aline Menezes Pinheiro, Caroline Guedes
de Oliveira, Carlos Alberto Gonnelli, Mauro Sérgio Vieira Machado,
Andre Luiz Valera Gasparoto

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar os dados de infecção de PAV (Pneumonia Associada a Ventilação) obtidos a partir da implantação
do conjunto de boas práticas do Programa Brasileiro de
Segurança do Paciente em UTI cardiológica de Hospital de
porte extra na cidade de São Paulo.
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Métodos: Realizado estudo descritivo retrospectivo dos
dados de infecção de PAV disponibilizado no Programa
Brasileiro de Segurança de Paciente.
Resultados: No mês de outubro obtivemos 01 caso de infecção
com densidade de 6,0. No mês de janeiro houve o desenvolvimento de 02 casos de PAV correspondendo a densidade de Infecção de 17,0; 01 caso de PAV ficando 0 valor de densidade de 6,0.
No mês de abril houve um caso coma incidência de 6,0 e 01 caso
de PAV no mês de maio ficando com a densidade de infecção
em 7,0. Totalizando no período 06 casos de desenvolvimento de
PAV para uma população elegível de 309 pacientes.
Conclusão: Apesar dos resultados apontados do desenvolvimento
de infecção de PAV neste serviço as taxas obtidas ficaram abaixo
do referencial da COVISA. No contexto da terapia intensiva o
trabalho baseado em utilização de protocolo clínico constitui
uma potente ferramenta para obtenção de resultados satisfatórios.

PO-078
Estudo comparativo frente à abordagem e prevenção
de infecção do trato urinário inferior com a atuação
de fisioterapia urológica em uma unidade de terapia
intensiva
Alessandra de Assis Miura, Ana Carolina Cassemiro, Gabriela Resende,
Rebeca Cristiane de Oliveira Silva, Tais Takeyama, Valéria Guedes da
Silva, Viviane Cordeiro Veiga, Salomon Soriano Ordinola Rojas

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar dados referentes aos casos de infecção
do trato urinário inferior (ITU) em uma unidade de terapia
intensiva (UTI).
Métodos: Foi realizado estudo retrospectivo e comparativo com
dados de 202 pacientes assistidos pela fisioterapia urológica em
UTI de grande porte, no período de Novembro de 2012 à
Junho de 2013, aplicou-se protocolo de fisioterapia urológica
juntamente com uma equipe multidisciplinar levando em consideração o indicador de qualidade na UTI como a prevenção
e redução fatores de risco de ITU. Os pacientes foram supervisionados diariamente, preconizou-se retirada precoce de SVD,
verificou-se a média de permanência de SVD e o percentual de
pacientes que desenvolveram ITU.
Resultados: Verifica-se diminuição na média de permanência
SDV, de 9 para 5 dias (queda de 44,45%). Após atuação da fisioterapia urológica houve queda de 32 para 7 casos de ITU, redução no número de pacientes que saíram da UTI com SVD de 15
para 3 (queda de 80%). Do número total de pacientes assistidos
14 (7%) apresentaram ITU, 78,57% eram mulheres e a idade
média foi de 64,5, dos 14 pacientes, 13 estavam em uso de SVD.
Conclusão: A atuação da fisioterapia urológica e da equipe multidisciplinar mostrou-se eficaz na diminuição e
prevenção dos riscos predisponentes para o desenvolvimento de ITU. Constata-se que presença de cateter urinário é o principal fator de risco e ao adotar medidas preventivas como o uso racional de SVD, redução do tempo
de sua utilização, o impacto é extremamente positivo para
diminuição deste tipo de infecção.
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PO-079
Impacto das infecções nosocomiais por Acinetobacter
no tempo de internação e mortalidade em um hospital
privado da Grande Vitória - ES
Marcus Vinicius Albernaz Leitao, Mauricio Borges Velasco, Marcia
Boukai Leitao, Dyanne Moyses Dalcomune

Hospital Meridional - Cariacica (ES), Brasil

Objetivo: Avaliar o impacto da infecção nosocomial por
Acinetobacter sp no tempo de internação e na mortalidade dos
pacientes de uma UTI clínico-cirúrgica.
Métodos: Análise de banco de dados contendo todos os pacientes
com infecções nosocomiais por diferentes germes, no período de
março de 2012 a abril de 2013. Foram selecionados os pacientes
com infeção nosocomial por Acinetobacter sp, comparado o índice
prognóstico APACHE II, tempo de internação e mortalidade.
Resultados: No período analisado foram identificados 18 pacientes com infecção nosocomial por Acinetobacter sp. 77,8% eram
do sexo masculino. A idade média do grupo de infectados era de
61,6±16,3 anos. O grupo de internação clínica era representado
por 77,8% e cirúrgica de 22,2%. O tempo de internação em
UTI dos pacientes infectados foi de 35,8±24,3 dias, sendo o tempo de ventilação mecânica da população estudada de 24,9±13
dias. A mortalidade representou 61,1%, muito além da esperada
para o APACHE II (35,5%). A infecção pulmonar foi o sítio
mais comum (66,6%), seguida pela infecção de corrente sanguínea (27,84%). Os pacientes transferidos de outros hospitais do
estado representaram 55,6% dos pacientes infectados.
Conclusão: A infecção nosocomial por Acinetobacter apresentou importante influência no tempo de internação e na
mortalidade, superando a esperada para o APACHE II. O
sistema respiratório foi o mais acometido. Os pacientes transferidos de outros hospitais foram a maioria.

PO-080
Inclusão da odontologia no bundle de prevenção de
eventos associados à ventilação mecânica do Hospital
Universitário Presidente Dutra
Natália de Castro Corrêa, Luana Carneiro da Silva Diniz, Camila Maria
de Sousa Simas, Danielly de Fátima Castro Leite, Marcelo Feitosa de
Sousa, Maurício Pereira Macedo, Vanise Barros Rodrigues da Motta,
Natália Pereira dos Santos

Hospital Universitário Presidente Dutra, Universidade Federal do
Maranhão - São Luís (MA), Brasil; Universidade Federal do Maranhão
- São Luís (MA), Brasil

Objetivo: Relatar a importância da avaliação da qualidade de
higiene bucal pela Odontologia na UTI Geral do Hospital Universitário Presidente Dutra no bundle de prevenção de eventos
associados à ventilação mecânica (EAVM).
Métodos: O bundle inclui entre outros cuidados a higiene bucal.
Para avaliar a condição da higiene bucal dos pacientes sob ventilação mecânica foram adotados dois critérios: presença de biofilme ou placa bacteriana nos dentes de acordo com o Índice de
Placa Modificado (Mombelli et al., 1987) e presença de biofilme
na língua (saburra lingual). Os escores 0 e 1 do índice de placa
(IP) e língua não saburrosa indicam condições de higiene bucal
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satisfatória, o que inclui o paciente no bundle, enquanto que os
escores 2 e 3 do IP e/ou língua saburrosa o exclui. Foi realizada
uma análise descritiva quantitativa e qualitativa, em que se obteve
a porcentagem da avaliação da qualidade da higiene bucal.
Resultados: Ao final do primeiro mês da aplicação do bundle
pode-se observar que apenas 37% dos pacientes apresentavam
higiene bucal satisfatória. Para melhorar a adesão da equipe de
enfermagem ao bundle, foi realizado um treinamento prático visando aperfeiçoar a higiene bucal desses pacientes, o que refletiu
significativamente nos resultados do segundo mês: 60,24% de
higiene bucal satisfatória.
Conclusão: A inserção da odontologia no bundle para
avaliar, monitorar e treinar a equipe a fim de descontaminar a cavidade bucal dos pacientes é imprescindível para
diminuir a colonização pulmonar por patógenos bucais e,
consequentemente, a incidência de EAVM.

PO-081
Insuficiência hepática fulminante induzida por uso
crônico de Cassia angustifolia (Sene)
Marcelly Aparecida Chaves Bizarro, Roberto Antônio Guimarães, Ivy de
Campos, Daniella Almeida Fernandes Azevedo, Victor Bercot da Silva

Hospital São José do Avaí - Itaperuna (RJ), Brasil

Relato de um caso clínico de uma paciente de 70 anos que evoluiu com insuficiência hepática fulminante após o uso crônico
de Cassia angustifolia. Realizado no CTI Terciário do Hospital
São José do Avaí - Itaperuna/RJ, através da análise do prontuário
da paciente. A doença hepática induzida por produtos naturais
varia desde alterações das enzimas hepáticas até hepatite aguda,
hepatite crônica, síndrome de obstrução sinusoidal e mesmo
cirrose hepática. Neste caso, a paciente estava em uso crônico
de Almeida Prado 46® por mais de 10 anos. Inicialmente, ela
apresentou um quadro de colúria, icterícia e ITU. Após não ter
melhora, foi encaminhada para o Hospital São José do Avaí,
onde foi feito o diagnóstico de insuficiência hepática fulminante sendo transferida para o CTI após um episódio de queda
de consciência. Diante deste quadro, ela foi colocada na fila de
transplante hepático de urgência zero, porém a paciente veio a
falecer no 14º de internação. Pelo caso apresentado, percebe-se
a dificuldade de diagnóstico da doença hepática induzida por
medicamentos, a gravidade do mesmo e sua rápida evolução.
Deste modo, a investigação sistemática do uso crônico de chás
caseiros e medicações fitoterápicas deve ser realizada na pesquisa
diagnóstica de doenças hepáticas de difícil esclarecimento.

PO-082
Leishmaniose visceral e insuficiência hepática: relato
de caso
Patricia Barbosa de Carvalho, Neideana Aleixo, Bruna Kuroki, Mary Lucy
Ferraz Maia, Angélica de Abreu Santanna

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - Belém (PA), Brasil

A leishmaniose visceral é uma infecção do sistema
reticulo-endotelial causada pela Leishmania. A gravidade da
doença está associada à baixa idade, desnutrição prévia e tempo
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de evolução da doença, e sua letalidade relacionada a infecção
secundária, sufusões hemorrágicas e dispneia à admissão. O envolvimento hepático tem sido relatado em 2-28% dos pacientes, com maior frequência quando o diagnóstico da doença é
tardio, com mortalidade em torno de 80%. R.M.G., feminino,
12 anos, procedente do interior do Estado, com relato de febre
diária há 60 dias, acompanhada de artralgia, dor abdominal,
perda ponderal e palidez cutâneo mucosa. Encaminhada à capital, devido quadro de gengivorragia, hematêmese, equimoses difusas, colúria e rebaixamento do nível de consciência. À
admissão, apresentava-se torporosa, ictérica, descorada, dispneica, desnutrida, sem adenomegalias; hematomas e equimoses difusas, hepatomegalia de 2cm do Rcd e baço 6cm do rce. Transferida para UTI pediátrica, sendo intubada e colocada em ventilação mecânica. Exames admissionais evidenciaram: pancitopenia; AST: 504; ALT: 316; Creatinina: 1,53; Uréia: 192; TAP
e TTPA alargados; Albumina: 1,7. Recebeu plasma, vitamina
K, concentrado de hemácias e plaquetas, além de antibioticoterapia de amplo espectro (cefepime+VAncomicina+anfotericina)
e drogas vasoativas, em virtude de instabilidade hemodinâmica
importante. Evoluiu com anúria e hipervolemia, sem condições
dialíticas, evoluindo à óbito 24 horas após admissão. Mielograma confirmou diagnóstico de leishmaniose visceral. O diagnóstico e tratamento precoces, bem como identificação de fatores
de risco, são fundamentais na evolução da doença.

PO-083
O ajuste de dose de antimicrobianos para a função
renal proposto pelo farmacêutico clínico da unidade
de terapia intensiva de um hospital cardiológico de
São Paulo
Cecília Mary de Carvalho Viana Chianca, Helga Priscila Giugno Bischoff,
Milena Fogal Felix Sardinha, Karina Iglesias Mellone, Priscila Cardoso
Leal, Mauricio Sá de Oliveira, Bruno Nandes

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Quantificar as principais intervenções realizadas pelo
farmacêutico clínico na unidade de terapia intensiva (UTI) relacionadas ao ajuste de dose de antimicrobiano para a função
renal e a aceitabilidade da intervenção junto ao prescritor.
Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo e quantitativo
realizado na UTI de um hospital cardiológico de São Paulo.
Os dados foram coletados através de planilha com os registros
do farmacêutico clínico que contém os dados: data, medicamento, paciente, categoria ajuste de dose e aceitabilidade.
Resultados: No período de janeiro de 2012 a abril de 2013,
totalizaram 1219 intervenções farmacêuticas na UTI sendo que
120 estavam relacionadas ao ajuste de dose de antimicrobianos.
Os antimicrobianos que tiveram maior número de intervenções
relacionadas ao ajuste de dose foram vancomicina com 52%,
piperacilina/tazobactan com 19% e meropenem com 16%.
Obteve-se 95% de aceitabilidade das sugestões de ajuste de dose
propostas pelo farmacêutico clínico ao prescritor.
Conclusão: Pode-se verificar a alta aceitabilidade do ajuste de
dose de antimicrobiano proposto pelo farmacêutico clínico ao
prescritor, isso contribui na prevenção de eventos adversos,
como por exemplo, nefrotoxicidade, proporcionando otimização da terapia farmacológica.
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PO-084
Pneumonia associada à ventilação mecânica por
Acinetobacter baumannii - o que pode ter relação
com desfecho favorável?
Afonso José Celente Soares, Lilian Fátima Miguel Acha, Fernanda
Brandão Abrantes, Rafael de Carvalho Soares Brum

Hospital de Força Aérea do Galeão - HFAG - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: A sepse relacionada à pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) por Acinetobacter baumannii representa uma importante causa de mortalidade nos pacientes
tratados nas unidades de terapia intensiva (UTIs). Identificar os fatores que possam ter relação com resposta favorável
ao tratamento, foi o objetivo deste estudo.
Métodos: Estudo retrospectivo observacional em coorte de
pacientes graves admitidos na UTI do Hospital de Força Aérea
do Galeão (HFAG) entre novembro 2012 a abril de 2013 que
preencheram critérios diagnósticos de PAV por A. baumannii.
Resultados: Neste período, 400 pacientes foram tratados e
21 evoluíram com PAV por A. baumannii (5,25% dos casos).
O A. baumannii representou 14% das culturas positivas no
período e foi isolado em aspirado traqueal/BAL nos casos de
PAV. O intervalo de tempo médio entre o uso da ventilação
mecânica e a infecção por A. baumannii foi de 15,2 dias.
O tratamento foi feito em todos os casos com a associação
de polimixina e carbapenêmicos e, em alguns casos, acrescentando também a polimixina inalatória. O tempo médio
de tratamento foi de 14 dias. A mortalidade da PAV por A.
baumannii foi de 38%.
Conclusão: Tratar pacientes clínicos e cirúrgicos graves,
que, por vários motivos, acabam ficando por tempo prolongado de ventilação mecânica e desenvolvem PAV representa desafio para todo intensivista. Somente no grupo sobrevivente foi identificado o uso da polimixina inalatória.
Não conseguimos identificar, em nossa casuística, fatores
com significância estatística que podem ter relação com o
desfecho favorável.

PO-085
Pneumonia associada à ventilação mecânica: causas
e consequências...
Aureo do Carmo Filho, Ana Carolina Andorinho de Freitas Ferreira,
Rafael Lopes de Freitas, Renata Pereira Teodoro, Rosália Dias
de Carvalho, Samira Almeida Maia, Vanessa Lima Farnezi, Victor
Jinichi Nishiyama Alves

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Verificar a incidência de pneumonia associada à
ventilação mecânica (PAV) em uma população de pacientes
críticos, avaliar associações e correlações de variáveis demográficas e biomédicas com a presença de PAVM e comparar
o prognóstico de pacientes acometidos ou não pela infecção.
Métodos: Estudo prospectivo, quantitativo, analítico, com
pacientes consecutivamente internados em uma unidade de
terapia intensiva mista de hospital universitário público do
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Rio de Janeiro no período de maio de 2010 a abril de 2013.
Foram coletados dados de importância clínica e a amostra
foi separada em 2 grupos, de acordo com a presença ou não
de PAV. Utilizou-se o Teste Exato de Fisher na comparação
de variáveis categóricas e o Teste de Mann-Whitney para
comparação de variáveis numéricas entre os grupos.
Resultados: Estudamos 638 pacientes, dos quais 150 foram
submetidos a ventilação mecânica invasiva (VM), ocorrendo
PAV em 9,33%. Dentre as comorbidades, observou-se que
DPOC, hipoalbuminemia, diabetes, hipertensão arterial e obesidade eram mais prevalentes nos pacientes com PAV. A infecção relacionou-se ainda com falhas de desmame ventilatório,
sepse, insuficiência renal aguda e maior tempo de internação
em terapia intensiva. Não houve diferença entre a mortalidade.
Conclusão: Nossos pacientes apresentaram uma incidência
de PAV compatível com estudos anteriores. A doença se relacionou a presença de diabetes, DPOC, hipertensão arterial,
obesidade e hipoalbuminemia, além de se relacionar a falhas
de desmame ventilatório, sepse, insuficiência renal aguda e
maior tempo de internação em UTI.

PO-086
Pneumonia associada à ventilação mecânica: impacto
da implementação de bundle preventivo
Armando dos Santos Trettene, Rafael Heriberto de Almeida Carvalho,
Priscila C. Prado Coneglian

Universidade Paulista - Bauru (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar o impacto da implementação do bundle de prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica em UTI
geral de adultos; descrever as intervenções utilizadas no bundle.
Métodos: Estudo retrospectivo, realizado em um hospital público de grande porte, situado no interior de São Paulo. A
população constou de pacientes internados na UTI geral de
adultos, obedecendo como critério de inclusão à permanência
na unidade por período superior a 24 horas, além de necessariamente ter sido submetido à entubação orotraqueal e uso de
ventilação mecânica. A amostra foi dividida em dois grupos
(G1 e G2). O G1 constou de pacientes submetidos aos procedimentos entre os meses de julho a setembro de 2010, e o G2
por pacientes internados entre os meses de novembro de 2010
a janeiro de 2011, observando-se os respectivos percentuais
de pneumonia associada à ventilação mecânica. A implementação do bundle ocorreu em outubro de 2010, justificando a
exclusão dos pacientes internados no referido mês.
Resultados: As intervenções adotadas foram: manter cabeceira
elevada entre 30 e 40°, interrupção diária da sedação, profilaxia
de úlcera péptica, profilaxia para trombose venosa profunda, controle diário da pressão do cuff e higiene oral duas vezes ao dia com
cloroexedina aquosa. Após a implementação do bundle, a taxa de
pneumonia associada à ventilação mecânica foi menor 21%, sendo o número de procedimentos nos respectivos períodos similares.
Conclusão: Por meio de intervenções simples, realizadas
sistematicamente, a implementação do bundle contribuiu
expressivamente na diminuição da pneumonia associada à
ventilação mecânica.
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PO-087
Programa Brasileiro de Segurança do Paciente:
prevenção de infecção de corrente sanguínea
relacionada à infecção de cateter venoso central
em UTI cardiológica
Elaine Aparecida Silva de Morais, Juliana Aguiar Chencci, Luciane
Santos da Silva Oliveira, Aline Menezes Pinheiro, Caroline Guedes
de Oliveira, Carlos Alberto Gonnelli, Mauro Sérgio Vieira Machado,
Andre Luiz Valera Gasparoto

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar os dados de infecção de infecção de corrente sanguínea relacionado à CVC (cateter venoso central
de curta permanência) obtidos 8 meses após a implantação
do conjunto de boas práticas de protocolo clínico do
Programa Brasileiro de Segurança do Paciente.
Métodos: Realizado estudo descritivo retrospectivo dos dados
de infecção de cateter venoso central de curta permanência
disponibilizado no Programa Brasileiro de Segurança de
Paciente em unidade de terapia intensiva cardiológica.
Resultados: No período de outubro a maio houve apenas o desenvolvimento de 02 casos ICVC, sendo 01 nos mês de abril e
01 caso no mês de maio para uma população elegível de 332
pacientes no período de 08 meses.
Conclusão: Considerando os dados obtidos no período a escolha de trabalhar com a utilização protocolo clínico é o melhor
método de monitoramento do grupo de interesse com o objetivo utilizando as intervenções “marcadores críticos” que agregam
valor terapêutico, proporcionando mudança nos resultados.

PO-088
Calxifilaxia (complicação da síndrome
cardio-metabólica) em paciente renal crônico
Marcelly Aparecida Chaves Bizarro, Victor Murilo Pinto Bastos,
Humberto Ladeira da Costa, Ivy de Campos, Nathalia Ferreira Bastos

Hospital São José do Avaí - Itaperuna (RJ), Brasil

Relato de caso clínico de um paciente de 27 anos portador de
doença renal crônica terminal em hemodiálise há 10 anos e
outras patologias, que desenvolveu um quadro de feridas com
depósito de cálcio nos membros inferiores. Realizado no CTI
Terciário do Hospital São José do Avaí - Itaperuna/RJ, através
da análise do prontuário da paciente. A calcifilaxia é uma complicação caracterizada por isquemia secundária à necrose cutânea e calcificação da camada íntima, fibrodisplasia e trombose
dermoepidermal de pequenas arteríolas. Neste caso, o paciente
deu entrada neste nosocômio com fortes dores em membros
inferiores. Ao exame nota-se a presença de fístulas em ambos
os membros inferiores e o depósito de cálcio em suas bordas,
sendo internado para averiguação. Uma biópsia das feridas
foi feita, onde se constatou sepse de foco cutâneo-ósseo com
a presença de estafilococos coagulase negativo. As lesões foram tratadas pelo setor de medicina hiperbárica, apresentando
grande sucesso. A calcifilaxia em pacientes com insuficiência
renal terminal é uma doença rara com alta morbimotalidade.
É mais comumente observada nos pacientes com insuficiência
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renal grave, em portadores de hiperparatireoidismo secundário
ou terciário e em transplantados. Devido à atual epidemia hipertensiva, obesidade e síndrome metabólica, é esperado que
o número de doentes com estas características de desenvolver
doença renal terminal e calcifilaxia aumentem.

PO-089
Candidemia no paciente grande queimado: uma
série de casos
Cintia Magalhães Carvalho Grion, Cláudia Maria Dantas de Maio
Carrilho, Daniela Sapata Salvadego, Júlia Ferreira Stapani, Kleber
Rodrigues e Silva, Marcela Keikko Spagolla Uehara, Maria Clara
Silveira Marques, Suzana Maria Menezes Guariente

Hospital Universitário, Universidade Estadual de Londrina - Londrina (PR), Brasil

Objetivo: Descrição de casos de infecções associadas aos cuidados
de saúde com isolamento de Candida spp. em hemoculturas de
pacientes grandes queimados internados em UTI especializada
de Hospital Universitário público.
Métodos: Estudo de série de casos de pacientes adultos internados em UTI especializada no tratamento de grandes queimados
em Hospital Universitário público, localizado em Londrina - PR,
no período de janeiro de 2008 a maio de 2013. Foram coletados
dados do prontuário médico e analisados no programa Epi info.
Resultados: Foram observados 12 casos de candidemia durante o período de estudo, resultando em uma frequência de
12/487 (2,4%). A mediana da idade foi 38 anos, variando
de 19 a 77 anos, sendo nove homens e três mulheres. A mediana da área total de superfície corporal queimada foi 27%,
variando de 8 a 66%. A etiologia mais comum da queimadura foi térmica (83,3%). A mediana do tempo de internação foi 41 dias, variando de 19 a 89 dias. Dos isolados, 25%
(n=3) eram Candida albicans e 75% (n=9) eram Candida
não albicans. A mediana do escore APACHE II foi 12, variando de 5 a 28, e do escore SOFA de admissão foi 6,2,
variando de zero a 16. A mortalidade hospitalar foi 66,7%.
Conclusão: Observamos alta mortalidade associada aos quadros de candidemia e a importância da etiologia da Candida
não albicans em pacientes grandes queimados.

PO-090
Caracterização da incidência de infecção em uma
unidade de terapia intensiva
Sayane Marlla Silva Leite Montenegro, Karla Regina Albuquerque Araújo de
Lucena, Lailma Bento de Araújo Marques, Adriana Gomes Cezar Carvalho

Hospital Universitário Lauro Wanderley, Universidade Federal da Paraíba João Pessoa (PB), Brasil

Objetivo: Identificar os principais agentes envolvidos nas infecções, quantificar a incidência de infecção na unidade de Terapia
intensiva no período compreendido entre janeiro e Junho de
2013, assim como determinar as vias de contaminação.
Métodos: Trata-se de um estudo quanti-qualitativo, observacional e transversal, realizado na UTI do HULW no período de
janeiro a julho de 2013, cujo instrumento para coleta de dados
foram os livros de registro das culturas das UTI geral adulta A.
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Resultados: Durante o período do estudo, foram admitidos
106 pacientes na UTI geral A, dos quais 20 foram excluídos
por preencherem os critérios de exclusão. Desta forma, a população do estudo foi constituída por 86 pacientes, totalizando
uma amostra de 211 culturas analisadas. O Total de culturas
positivas foi de 19%, onde a principal via de infecção foi a via
aérea com 32,5% e os agentes infecciosos mais identificados
foram as leveduras (25%), seguido de Pseudomonas aeruginosas
(20%), Staphylococcus coagulase+(20%) e Klebsiella pneumoniae
carbapenemase (KPC) (15%).
Conclusão: É importante que se desenvolva uma cultura
de segurança para que se possa estabelecer e manter um gerenciamento de risco em UTI, esta cultura pode ser definida como o conjunto de crenças, valores, atitudes, normas
e concepções compartilhadas pela equipe multiprofissional
deste setor.

PO-091
Incidência de pneumonia associada à ventilação
mecânica na UTI de um hospital geral de ensino
Natália Eirão Zulin, Danieli Juliani Garbuio, Mariélli Terassi, Amanda
Beraldo, Érika Mitiyo Watanabe, Renata Vicentini Fukahori, Andréia
Bendine Gastaldi, Meiry Tsuda

Hospital Universitário de Londrina, Universidade Estadual de Londrina Londrina (PR), Brasil

Objetivo: Identificar a incidência de infecções hospitalares
(IH) relacionadas ao trato respiratório na UTI.
Métodos: Estudo epidemiológico, retrospectivo e documental das taxas de infecção hospitalar relacionadas ao trato
respiratório em pacientes internados em uma UTI de um
hospital universitário do norte do Paraná. Os dados foram
obtidos através do registro mensal do banco de informações
da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH),
referente aos meses de janeiro a dezembro de 2012.
Resultados: No período do estudo foram contabilizadas
965 saídas de pacientes da UTI, destes, 192 (19,8%) adquiriram IH. Dentre as infecções, a pneumonia correspondeu a 122 casos (63,5%), sendo que 97 deles (79,5%)
foram associados à ventilação mecânica. Os principais
microorganismos envolvidos foram Staphylococcus aureus
e Klebsiella pneumoniae. Elevadas taxas de IH relacionada ao trato respiratório pode ser justificada pelos diversos procedimentos invasivos realizados em UTI, principalmente a intubação orotraqueal. De acordo com a
ANVISA, as pneumonias constituem a principal infecção,
sendo responsável por, aproximadamente, 25% de todas as
infecções adquiridas nas UTIs.
Conclusão: Ressalta-se que as pneumonias associadas e não
associadas à VM são complicações evitáveis, passíveis de
serem controladas através de medidas preventivas, como a
lavagem das mãos e práticas de higiene. Os riscos de infecção estão presentes no ambiente de terapia intensiva e precisamos administrá-los da melhor forma possível, já que não
podemos eliminá-los totalmente, sendo necessária a conscientização dos profissionais envolvidos no ambiente crítico.
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PO-092
Infecções por Klebisiella pneumoniae produtora de
carbapenase em uma unidade de terapia intensiva
geral de hospital público: aspectos epidemiológicos
e desfechos
Guilherme Menezes de Andrade Filho, Osvaldo Gonçalves da Silva
Neto, Lucas Garcia de Souza Godoy, Fernanda Vilas Bôas Araújo,
Willeke Clementino Sleegers, Pedro Nery Ferreira Junior, Fábio
Ferreira Amorim, Clayton Barbieri de Carvalho

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal - LIGAMISOBRAMI - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Regional de Samambaia - HRSam - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Infecções por Klebisiella pneumoniae produtora de
carbapenase em uma unidade de terapia intensiva geral de hospital público: aspectos epidemiológicos e desfechos.
Métodos: Estudo de coorte retrospectivo realizado em pacientes
internados na UTI adulto do Hospital Regional de Samambaia
(HRSam) em um período de 3 anos. Pacientes foram divididos
em dois grupos: infecção por KPC (GKPC) e sem infecção por
KPC (GS). Foram incluídos no estudo todos pacientes internados por pelo menos 24 horas. Pacientes procedentes ou transferidos para outras UTI foram excluídos.
Resultados: Foram incluídos 300 pacientes, sendo que 11
(3,7%) apresentaram infecções por KPC. Idade média foi de
52±21 anos, APACHE II de 19±8 e tempo de internação de
20±45 dias, sendo 149 (49,7%) masculinos. Ocorreram 11 infecções primárias de corrente sanguínea (ICCS), 6 pneumonias
associadas à ventilação mecânica (PAV) e 5 infecções do trato
urinário associadas à cateter vesical de demora (ITU-CV) por
KPC. Tempo internação na UTI foi maior no GKPC (194±59
vs. 21±1, p=0,00), mas não foi observada diferença com significância estatística na mortalidade entre os grupos (27% vs. 36%,
p=0,55). Também não foi observado aumento da mortalidade
em nenhum subgrupo de infecções por KPC multirresistentes:
PAV (p=0,83), ICS (p=0,55) e ITU-CV (p=0,78).
Conclusão: Infecções por KPC estiveram associadas a maior
tempo de internação na UTI, porém não houve relação com
aumento de mortalidade.

PO-093
O laser como terapia complementar à abordagem
odontológica na UTI
Carla Cristina Nunes de Araujo, José Augusto Santos da Silva

Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia - Aracaju (SE), Brasil

O laser de baixa potência é uma modalidade terapêutica que vem
sendo utilizada, isoladamente ou como coadjuvante, em tratamentos odontológicos convencionais. Tem inúmeras indicações clínicas,
atuando como modulador inflamatório, na reparação tecidual e na
bioestimulação, podendo ser aplicado em lesões herpéticas, úlceras
traumáticas, mucosite, estomatite. O objetivo desse trabalho é descrever dois casos clínicos de pacientes sob ventilação mecânica invasiva, com lesão traumática de tecido mole em cavidade bucal, localizado em lábio, palato, comissura labial, e língua, devido ao mau
posicionamento e tempo prolongado de uso do tubo orotraqueal,
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mostrando o uso de laser vermelho, com dosimetria adequada
estabelecida em um aparelho de laser portátil, sua frequência de
aplicações, a evolução clínica após a intervenção odontológica, e o
sucesso do tratamento. As lesões traumáticas bucais tornam-se, em
ambiente intensivista, uma porta de entrada para infecções, quando não há intervenção adequada. Portanto, é possível demonstrar
a efetividade do laser como terapia complementar importante,
não apenas agindo na prevenção de infecções, como também
oferecendo uma melhora na qualidade de vida dos pacientes.

PO-094
Perfil bacteriano e sensibilidade aos antibióticos em
pacientes internados na UTI do Hospital Governador
Flávio Ribeiro Coutinho em Santa Rita-PB
Antonio Felix Santa Rosa Jr, Ítalo Martins Formiga, Thulio Gonçalves
Dantas, Matheus Mozart Silveira Melquiades, George Robson Ibiapina,
Allysson Magno Soares Ribeiro, Rafael Eugenio Lazarotto

FAMENE - João Pessoa (PB), Brasil

Objetivo: Este estudo visa caracterizar o perfil bacteriológico, grau de resistência aos antimicrobianos, sítios mais comuns de infecção e mortalidade na UTI do HGFRC.
Métodos: Entre março de 2011 e junho de 2012, 64 registros
foram selecionados por tratarem de pacientes com pesquisa de
agente microbiano. Seus antibiogramas analisados e observamos também, as idades, os sítios orgânicos mais comumente
afetados, duração do internamento e o percentual de óbitos.
Resultados: A idade média observada foi de 65,09. O sexo masculino compunha 53,4% do total de doentes, o sistema respiratório foi o mais acometido com 84,4% dos casos, as bactérias
mais comumente encontradas foram Pseudomonas aeruginosa e
Klebsiela pneumoniae (18,8% e 17,2% respectivamente) e a mortalidade foi de 71,9%. Ceftriaxona, ciprofloxacino e levofloxacina tiveram resistência respectivamente de 41,9%, 14% e 14%
(p=0,010), duração do internamento entre 10-19 dias determinou resistência bacteriana de 41,9% (p=0,005) e paradoxalmente
os óbitos foram mais comuns em pacientes com sensibilidade aos
fármacos 90,5% (p=0,021). Em relação ao local da infeção, o
sistema respiratório totalizou 77,8% dos falecimentos (p=0,015).
Conclusão: Observamos uma nítida prevalência de doenças
respiratórias, as bactérias que dominam nosso ambiente são os
gram. negativos Pseudomonas aeruginosa e Klebsiela pneumoniae,
os antimicrobianos mais associados à resistência microbiana são
a cefalosporina de terceira geração ceftriaxona e as quinolonas
ciprofloxacino e levofloxacino e os óbitos foram mais comuns
em pacientes com até 9 dias de internamento e com esquema
antimicrobiano sensível ao patógeno testado.

PO-095
Ultrassonografia na unidade de terapia intensiva:
uma ferramenta para diagnóstico etiológico de foco
infeccioso e definição terapêutica em paciente séptico
Paulo Cesar Gottardo, Igor Mendonça do Nascimento, André Luiz Diniz
Costa, Elayne Sousa Alves, Ciro Leite Mendes

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Hospital Universitário Lauro Wanderley, Universidade Federal da Paraíba João Pessoa (PB), Brasil

Sinusite maxilar é uma causa de febre em paciente gravemente
enfermo. Além de ser um importante sítio primário de outras
complicações graves, como pneumonia e meningite. A avaliação
de seio maxilar pela ultrassonogtafia, por médico intensivista apresenta sensibilidade de 66% e especificidade de 100% ao avaliar
seios maxilares patológicos. Possui, também, uma sensibilidade
de 90% e especificidade de 85% (área sob curva ROC 0,94) para
diagnosticar hipertensão intracraniana. E.O., 14 anos, internou
na UTI do Hospital Universitário/UFPB com choque séptico,
encaminhado com história de pneumonia e meningite. Em análise ultrassonográfica admissional em UTI, apresentou aumento
de nervo óptico, ao ultrassom transocular (0,65cm) e opacidade
em ultrassom de seio maxilar esquerdo; com variabilidade de veia
cava inferior de 55% e pulmão com perfil A (normal). Portanto,
em 05 minutos, o paciente recebeu o diagnóstico de hipertensão intracraniana e sinusite. Sendo descartada infecção pulmonar. Além de concluir que o paciente seria fluidoresponsivo. Os
achados ultrassonográficos foram, a posteriore, confirmados pela
tomografia. O ultrassom foi utilizado para monitorização hemodinâmica (sendo iniciada droga vasoativa após diminuição da
variabilidade de veia cava inferior e aparecimento de linhas B).
Nesse caso, evidenciamos que o ultrassom é uma ferramenta extremamente útil para a avaliação de pacientes gravemente enfermos, capaz de realizar diagnósticos e de monitorizar terapêutica
de forma rápida, com baixo custo e sem riscos ao paciente.

PO-096
Odontologia em oncologia: a importância do laser no
tratamento da gengivite ulcerativa necrosante aguda
em paciente submetida à quimioterapia antineoplásica
Isa Sousa de Santan Barbosa, Carla Cristina Nunes de Araújo

Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia - Aracaju (SE), Brasil;
Hospital São Rafael - Salvador (BA), Brasil

Em condições normais, as células do corpo humano se dividem organizadamente, isto é, há um controle que determina a
divisão harmoniosa das células. No câncer, esse processo escapa ao controle e as células multiplicam-se desordenadamente,
formando as neoplasias. A quimioterapia é o tratamento que
utiliza medicamentos com objetivo de destruir, controlar ou
inibir o crescimento das células malignas. A gengivite ulcerativa necrosante aguda (GUNA) é uma doença infecciosa que
resulta em gengivite aguda, caracterizada por ulceração, necrose da margem gengival, destruição das papilas interdentais
e sintomatologia dolorosa. Este trabalho visa apresentar caso
clinico de GUNA após 15 dias, terceiro ciclo quimioterapia,
Protocolo Oncológico TAC (Taxotere+Adriamicina+Ciclofosfa
mida), paciente 73 anos, gênero feminino, com diagnóstico de
câncer de mama, sendo observado ao exame intra-oral, necrose
gengiva marginal, inserida, destruição das papilas interdentais,
respiração fétida, mobilidade dentária. Sob antibioticoterapia
profilática, o tratamento local limitou a uma remoção suave
do tecido necrosado e irradiado com laser de baixa potência,
vermelho, 660nm, 100mw, 25J/cm2, junção mucogengival, as-
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soalho de boca e Extra-oral, com laser infravermelho, densidade
de energia 70 J/cm2, 808nm, 100mw. Neste momento estão
contra-indicadas a raspagem e curetagem profundas, pela
possibilidade de estender a infecção para dentro dos tecidos
mais profundos e causar bacteremia. A participação efetiva do
cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar tratamento do
câncer, reduz os efeitos secundários da quimioterapia, tempo de internamento, auxiliando a equipe médica a concluir o
protocolo oncológico dentro do prazo, minimizando as dores e
consequentemente melhorando a qualidade de vida.

Choque e Monitorização Hemodinâmica

PO-097
Arritmias em pós-operatório de cirurgia cardíaca:
conhecimento da equipe de enfermagem
Jeane Cristine de Souza da Silveira, Priscila Cauduro Priebe, Graziella
Badin Aliti, Eneida Rejane Rabelo da Silva

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande
do Sul - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: Avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem sobre arritmias em pós-operatório cardíaco (POCC) e a
retenção deste em três diferentes momentos do estudo.
Métodos: Ensaio clínico randomizado, incluindo enfermeiros e técnicos de enfermagem, randomizados para grupo
controle (GC) ou o grupo intervenção (GI) (treinamento
em arritmias). Aplicado questionário pré-randomização,
pós-treinamento e ao final de três meses.
Resultados: Análise dos participantes que completaram o
estudo: GC=22 e GI=28. A idade média foi de 38(9) anos,
tempo médio de experiência em CTI foi de 8,8 (8) anos,
40% de enfermeiros e 60% de técnicos de enfermagem em
ambos os grupos, com predominância do sexo feminino.
O GI apresentou melhora do conhecimento do momento
pré-randomização ao final de três meses, quando comparado
ao GC (p=0,01). O GI apresentou um incremento significativo de 34% no conhecimento da pré-randomização até
o imediatamente pós-treinamento, em razão da intervenção realizada (p=0,001), mas houve uma perda de 11,3%
do conhecimento obtido, do momento imediatamente
pós-treinamento ao final de três meses (p=0,03). No entanto, do momento pré-randomização ao final de três meses,
o GI manteve 18,6% do conhecimento adquirido com a
intervenção aplicada (p=0,005).
Conclusão: Concluímos que o treinamento sobre arritmias
em POCC garantiu a obtenção de conhecimento e fixação
deste. Nossos resultados demonstraram que programas de
treinamento em intervalos curtos e regulares aumentam a
probabilidade de melhora no desempenho profissional da
equipe de enfermagem, qualificando o cuidado.
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PO-098
Impacto do choque circulatório à admissão na UTI
Carlos Augusto Ramos Feijó, Natália Linhares Ponte Aragão, Marina
Parente Albuquerque, Érica de Castro Vieira, Vitor Nogueira Araújo,
Iara Serra Azul Machado Bezerra, Stephanie Wilkes da Silva,
Francisco Albano de Meneses

Centro de Terapia Intensiva, Hospital Geral de Fortaleza - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Avaliar a influência do choque circulatório à admissão na Unidade de Terapia Intensiva sobre a gravidade e
o desfecho dos pacientes.
Métodos: Estudo retrospectivo e analítico dos pacientes admitidos ao Centro de Terapia Intensiva do Hospital Geral de
Fortaleza - SESA, no período de janeiro a maio de 2013. Após
identificação, os pacientes com choque circulatório foram divididos em três grupos: (G1) choque, sem outra disfunção, (G2) choque, com outra disfunção e (G3) outra disfunção, sem choque.
Resultados: Dos 115 pacientes admitidos (52,2% do sexo
masculino, mediana de idade de 57 anos), 46 (40%) portavam choque circulatório à admissão. Trinta e nove pacientes
(84,8%) apresentavam duas ou mais disfunções orgânicas.
Os pacientes (G1) eram, predominantemente, cirúrgicos; enquanto (G2) e (G3) ressaltavam a natureza clínica (p<0,05).
Os pacientes (G1) e (G3) apresentaram a mesma mediana de
APACHE II, porém os pacientes (G1) tiveram menores cifras
de mortalidade prevista pelo escore APACHE II e tempo de
permanência na UTI (p<0,05). Quanto à mortalidade real,
observou-se diferença entre os pacientes (G2) [mais óbitos do
que altas] e os demais (mais altas do que óbitos) (p<0,05).
Conclusão: Nossos resultados sugerem que, a despeito da
morbimortalidade do choque circulatório per se, a mortalidade se incrementa, sobretudo, quando outras disfunções
simultaneamente ocorrem. Os pacientes morreram com
choque, porém não de choque?

PO-099
Perfil do paciente submetido à monitorização
hemodinâmica em UTI
Ana Maria Cavalheiro, Melissa G C Piovesan, Andreia Pardine, Natalia
Nunes de Souza, Lariessa Neves

Hospital Israelita Albert Einstein - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Descrever o perfil do paciente com monitorização
hemodinâmica invasiva na UTI adulto.
Métodos: Estudo tipo observacional retrospectivo, transversal, realizado através da consulta de prontuários digitalizados
no programa SGH, internados na UTI adulto do Hospital
Israelita Albert Einstein.
Resultados: Foram avaliados 290 prontuários de pacientes críticos, foi observado que a maioria 30% era pacientes submetidos
cirurgias cardíacas, seguidos de cirurgias ortopédicas (25%),
transplante hepático (23%) e sepse (20%). Destes pacientes o
nível, a média de tempo droga vasoativa 11h (±10), a media de
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tempo de internação 5 dias (±1,2). As técnicas de monitorização através de interpretação de onda de pulso (vigileo, lidco),
termodiluição pulmonar e apenas cateter arterial e PVC.
Conclusão: Os possíveis benefícios para monitorização hemodinâmica na UTI é obtenção de dados que permite adequar a terapia do paciente critico, neste contexto a enfermagem faz parte das metas para melhor aproveitamento desta
tecnologia se faz sempre necessário o atualizações e educação
continuada destes profissionais.

PO-100
Choque obstrutivo secundário a trombo em prótese
metálica de válvula mitral - Relato de caso
Camila Armond Isoni, Tereza Fabíola Léo Fritz, Sergio Luiz Ramos Pimenta,
Maria Emilia Costa Ferreira, Cláudio Dornas de Oliveira

Hospital Santa Casa de Belo Horizonte - Belo Horizonte (MG), Brasil

A incidência de trombo em próteses valvares varia de 0,1-6%
por ano, sendo os principais fatores de risco a localização mitral
e anticoagulação subterapêutica. A apresentação clínica inclui
dispneia, insuficiência cardíaca e embolia sistêmica. S.A.A., 37
anos, sexo feminino, portadora de prótese metálica mitral há 3
anos e fibrilação atrial paroxística. Admitida no Hospital Santa
Casa de Belo Horizonte devido à dispneia e dor torácica ventilatório-dependente. Evoluiu com insuficiência respiratória aguda e
hipotensão com necessidade de aminas vasoativas sendo encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva em ventilação mecânica.
Ecocardiograma transtorácico evidenciou hipertensão pulmonar,
ventrículo direito com hipocinesia difusa e imagem ecogênica em
folheto de prótese mitral sugestivo de trombo (confirmado com
ecocardiograma transesofágico). Optado por trombólise com estreptoquinase apresentando melhora do padrão de estenose, porém com persistência de trombo em válvula mitral. Submetida
à nova trombólise com alteplase. Ecocardiograma transesofágico
após procedimento sem trombos e sem presença de hipertensão
pulmonar. Paciente intercorreu com acidente vascular encefálico
isquêmico com transformação hemorrágica em região de tronco
48 horas após re-trombólise indo a óbito. Os tratamentos indicados nesta patologia são: anticoagulação sistêmica, trombólise
ou substituição da prótese/trombectomia. A escolha terapêutica
depende da localização da prótese e classe funcional do paciente.
Deve-se também considerar as complicações associadas ao
procedimento cirúrgico e a trombólise.

PO-101
Miocárdio não compactado como causa de choque
cardiogênico em adolescente
Mário Primo da Silva Filho, Alcino Pereira de Sá Filho, Alexandre Adad
Alencar, Patricia Machado Veiga de Carvalho Mello, Felipe Marques Alencar

Hospital Getúlio Vargas - Teresina (PI), Brasil; Universidade Estadual do
Piauí - Parnaíba (PI), Brasil

Miocárdio não compactado (MNC) é uma cardiopatia congênita rara de etiologia desconhecida, porém com origem
genética autossômica dominante, com prevalência estimada
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

em 0,05%. O objetivo deste relato é destacar o diagnóstico
de MNC como causa de choque em uma paciente adolescente puérpera admitida na UTI. Paciente do sexo feminino,
16 anos, sem fatores de risco conhecidos, primigesta no nono
mês de puerpério, com queixa de dispneia aos médios esforços
desde o segundo mês de puerpério foi encaminhada ao pronto
atendimento em choque associado a edema agudo pulmonar
seguido de parada cardiorrespiratória revertida. Após estabilização clínica e com hipótese diagnóstica inicial de cardiomiopatia periparto, a paciente foi transferida para a UTI após 48h
do seu atendimento inicial. O eletrocardiograma apresentava
alterações inespecíficas de repolarização ventricular e o ecodopplercardiograma bidimensional transtorácico evidenciou a
presença de miocárdio ao nível do ventrículo esquerdo hipertrabeculado além de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo grave, disfunção diastólica do ventrículo esquerdo grau
III, hipertensão pulmonar leve e discreto aumento do ventrículo e volume atrial esquerdos configurando MCN como
causa do choque cardiogênico da paciente. Foi submetida a
terapia hemodinâmica com inotrópico e suporte ventilatório
tendo evoluído com piora clínica por choque séptico e óbito.
O diagnóstico precoce da insuficiência cardíaca e da etiologia do choque cardiogênico ao lado do suporte intensivo da
paciente certamente favoreceriam sua estabilização clínica e
encaminhamento para realização de transplante.

Gestão, Qualidade e Segurança
PO-102
Análise de qualidade e desempenho em cirurgia de
revascularização do miocárdio: primeira experiência
de um hospital fora dos EUA no STS database
Viviane A Fernandes, Nilza Sandra Lasta, Denise Louzada Ramos, Pedro
Gabriel Melo Barros e Silva, José Carlos Teixeira Garcia, Marcelo
Jamus Rodrigues, Antônio Claudio do Amaral Baruzzi, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar os dados de cirurgia de revascularização do
miocárdio (CRM) utilizando o STS database.
Métodos: Realizada coleta de dados prospectivamente dos
pacientes submetidos a CRM em um hospital privado especializado em cardiologia, na cidade de São Paulo, no período
de junho de 2011 a julho de 2012, e enviado para análise e
relatório do STS. Foram avaliados quatro domínios separadamente e em conjunto: ausência de mortalidade operatória, ausência de complicações (reoperação, insuficiência renal aguda,
AVC, intubação prolongada e mediastinite), uso de mamária
interna esquerda e uso adequado de medicações perioperatória (betabloqueador na admissão, estatina, AAS e betabloqueador na alta hospitalar).
Resultados: Um total de 342 pacientes foram incluídos e no
consolidado dos quatro domínios apresentou uma conformidade de 96,2% e a média americana 96,4% e nos domínios: ausência de mortalidade 97,6% a média do STS 97,9%,
ausência de complicações em 86,2% a média americana de
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85,9%, utilização de mamária interna Esquerda 97,8%
do STS 98,0%, e utilização de medicações pré-operatórias
recomendadas por evidência em 87,8% do STS 87,2%.
Conclusão: Este foi o primeiro ano de submissão dos dados e
constatamos que os resultados ajustados ao risco dos pacientes
aparecem semelhantes aos da média dos hospitais americanos
e nos possibilitou a concessão de duas estrelas em todos os domínios e no consolidado global, além de gerar oportunidades
de melhoria de qualidade e reavaliação contínua.

PO-103
Avaliação da aderência ao pacote de 6 horas do
protocolo de sepse para pacientes internados em
unidade de terapia intensiva
Beatriz Akinaga Izidoro, Damiana Vieira dos Santos Rinaldi, Mariana Yumi
Okada, Pedro Gabriel M. de Barros e Silva, Viviane A Fernandes, Valter Furlan,
Marcelo Mendonça, Nilza Sandra Lasta

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Verificar a aderência aos itens do bundle de sepse em
pacientes internados em UTI com diagnóstico de sepse grave e
choque séptico.
Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, abordagem quantitativa, do período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. Amostra:
217 pacientes com diagnóstico de sepse grave e choque séptico.
Resultados: Do total, 52% eram homens, média de idade de
71 anos. Segundo os escores de gravidade, estes pacientes apresentavam pontuação de 7 pelo escore SOFA (Sequential Organ
Failure Assessment), e 20 pelo APACHE II (Acute Physiology
and Chronic Health disease Classification System II). O pacote
de atendimento nas primeiras 6 horas foi realizado em todas as
suas etapas em 64% dos casos. Separando o período em dois
anos, houve melhora na maioria das etapas, coleta da hemocultura de 89% para 95%, utilização de vasopressor de 95% para
100%, realização de volume adequado de 97% para 100%, administração de antibiótico na primeira hora de 92% para 97%.
Entretanto, alguns itens necessitam de aprimoramento, coleta
de lactato até a 6ª hora de 89% para 82%, instalação da PVC
de 69% para 47%. A mortalidade observada manteve-se abaixo
da esperada nos dois com 34,2% em 2011 e 13,6% em 2012,
com uma esperada de 38,5% e 30,5%.
Conclusão: A existência de protocolos visa diminuir mortalidade e melhorar a assistência ao paciente, principalmente ao paciente séptico, pela gravidade e particularidade. A utilização de
protocolos demanda um bom gerenciamento, com educação
continuada das equipes para que ocorra um melhor tratamento.

PO-104
Avaliação da eficácia de um curso de imersão em
ventilação mecânica em medicina intensiva
Fábio Ferreira Amorim, Ricardo Goulart Rodrigues, Marcelo de Oliveira
Maia, Alethea Patrícia Pontes Amorim, Bárbara Magalhães Menezes,
Adriell Ramalho Santana, José Aires de Araújo Neto, Edmilson Bastos
de Moura
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Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo - São Paulo (SP),
Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto, Hospital Santa Luzia Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Avaliar a efetividade a curto e longo prazo de um
curso de imersão de 20 horas em ventilação mecânica em
pós-graduandos de medicina intensiva.
Métodos: Estudo transversal realizado por meio da aplicação de
um teste de progresso com 20 questões de múltipla escolha em
três momentos distintos: imediatamente antes da realização do
curso (pré-teste), imediatamente após realização do curso (pós-teste 1) e após 2 meses (pós-teste2). As notas dos três testes foram
comparadas utilizando teste-t de Student para amostras pareadas.
Resultados: A nota média obtida foi de 5,2±1,4 pontos no
pré-teste, 8,4±0,9 pontos no pós-teste 1 e 7,2±2,4 pontos
no pós-teste 2. Quando comparadas as notas do pré-teste
e pós-teste 1, houve uma aumento com significado estatístico da pontuação (p=0,00). Fato que também foi observado
quando compararam-se as notas entre o pré-teste e pós-teste
2 (p=0,00). Embora tenha ocorrido uma queda da pontuação média no pós-teste 2 em relação ao pós-teste 1, ela não
teve significado estatístico (p=0,14).
Conclusão: O curso de imersão em ventilação mecânica
foi eficaz em melhorar as habilidades cognitivas que foram
avaliadas pelo teste de progresso aplicado na população do
estudo. Esses resultados sugerem que cursos de imersão em
ventilação mecânica sejam efetivos para o desenvolvimento
de conhecimentos cognitivos necessários para o desempenho
desta competência em profissionais de medicina intensiva.

PO-105
Avaliação de dor, ansiedade e sede na UTI: uma
tarefa difícil?
Mario Roberto Rezende Guimarães Junior, Luana Fernandes Machado,
Hermony Aparecida Del Conte, Maristela Romero Cecatto, Rina Sapia dos
Santos, Marina A Lobo, Débora Valverde, Suzana Margareth Ajeje Lobo

Serviço de Terapia Intensiva, Hospital de Base, FAMERP - São José do
Rio Preto (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar a prevalência dos principais fatores estressores em pacientes internados na UTI.
Métodos: Estudo piloto da aplicação de um protocolo de
avaliação de estressores em uma amostra de 78 pacientes admitidos em uma UTI mista de 20 leitos de um hospital Universitário, dos quais 70,5% receberam ventilação mecânica
durante uma média de 8,6 dias. O grau de dor, ansiedade e
sede deveria ser avaliado 3 vezes ao dia em pacientes com escala RASS de 0 a +4. A dor foi avaliada com uma escala visual
numérica (EVN), graduada de 0 a 10.
Resultados: Estes 78 pacientes tiveram 884 dias de internação
com 2652 oportunidades de avaliação dos estressores. O protocolo foi aplicado em 658 dias (74,4% dos dias). A avaliação da
dor com EVN foi realizada 1836 vezes, deixou de ser realizada
em 138 oportunidades. 74 pacientes (95%) referiram ao menos um episódio de dor durante a internação; sendo grau 0 em
1091 avaliações (59,4%), graus 1-2 em 505 avaliações (27,5%),
grau 3-4 em 152 avaliações (8,2%), graus=5 em 95 avaliações
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(13,1%). Queixa de sede esteve presente em 217 (34,3%) de
um total de 632 avaliações possíveis. Ansiedade foi referida em
137 avaliações (24%) de um total de 574 avaliações possíveis.
Conclusão: A presença de um processo de avaliação permite o
diagnóstico e planejamento de intervenções que possam minimizar o sofrimento dos pacientes gravemente enfermos. Contudo,
muitas oportunidades de avaliação foram perdidas com o protocolo proposto sugerindo que mais ferramentas devam ser utilizadas.

PO-106
Avaliação do transporte de pacientes críticos para
uma UTI pediátrica de referência regional
José Colleti Junior, Ricardo Luiz dos Santos Queiroz

Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, Hospital Guilherme Álvaro Santos (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar criticamente a qualidade do transporte intermunicipal de pacientes pediátricos criticamente enfermos
para uma UTI pediátrica regional.
Métodos: Criamos um protocolo de admissão dos pacientes
vindos de outras cidades e avaliamos durante nove meses:
cidade de origem, tempo entre a hora da vaga cedida e a admissão na UTI pediátrica, tipo de ambulância de transporte,
se veio acompanhado de médico, tipo de suporte respiratório (intubado, máscara, cateter de oxigênio, ar ambiente),
saturação de entrada, dextro de entrada, pressão arterial,
diagnóstico inicial, diagnóstico final e desfecho.
Resultados: A maior parte dos pacientes veio do Guarujá
(21,95%), seguido de Itanhaém (17,07%). O tempo médio
entre vaga cedida e admissão foi de 3 horas e 45 minutos. O
meio de transporte foi ambulância tipo UTI em 87,1% dos
casos. Somente um paciente não veio acompanhado de medico. Chegaram intubados (34,28%), com máscara de oxigênio
(17,14%), recebendo oxigênio por cateter ou outras formas
(17,14%) e em ar ambiente (31,43%). A saturação de oxigênio
na admissão foi: <80%=6,9%, entre 80 e 90%=13,8% e acima
de 90%=79,3%. O dextro na admissão foi: <60mg/dl=6,67%,
entre 60 e 99%=46,67%, entre 100 e 139mg/dl=20%, entre 140
e 200mg/dl=20% e acima de 200mg/dl=6,67%. Dois pacientes
(4,8%) foram a óbito menos de 24 horas após a admissão.
Conclusão: Há que se capacitar as secretarias municipais de
saúde sobre a importância do transporte do paciente crítico.

PO-107
Avaliação heurística de ventiladores mecânicos de
UTI: uma nova metodologia para análise de design
de interfaces pelo usuário
Marcelo Alcantara Holanda, Nathalia Parente de Sousa, Raquel Pinto
Sales, José Augusto Calvo Lonardoni, Jorge Bonassa

Intermed/CareFusion - São Paulo (SP), Brasil; Universidade Federal do
Ceará - UFC - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Os ventiladores mecânicos estão cada vez mais complexos. O desenvolvimento de design de interfaces que facilitem o processo de cognição pode ajudar no manuseio e reduzir os acidentes.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Propomos um método interativo de avaliação do design para um
ventilador mecânico de UTI (iX5, Intermed/Care Fusion), através
de testes de usabilidade, baseado na avaliação Heurística.
Métodos: Testes de usabilidade: 1. Definiu-se como usuários:
médicos, fisioterapeutas e enfermeiros. Definiram-se 15 competências a serem avaliadas (configurações de modos ventilatórios,
configuração de alarme, monitorização da mecânica respiratória,
ventilação não invasiva (VNI), etc). 2. Três experts em ventilação
mecânica (VM) de cada categoria profissional avaliaram, individualmente, as competências, em um cenário clínico simulado. O
simulador ASL 5000 foi adaptado a um manequim, conectado
ao ventilador mecânico. Todos os testes foram filmados. Os escores dos princípios heurísticos de Nielsen foram preenchidos e discutidos após cada avaliação. 3. Os problemas foram compilados,
organizados e apresentados aos desenvolvedores do equipamento.
4. Foi definida uma agenda para a correção das sugestões. 5. O
processo é repetido com a interface modificada.
Resultados: Os experts concordaram sobre as seguintes mudanças: Ajuste com base no peso ideal; Facilitação para a medição da mecânica respiratória; Ajuda para interpretação e
resolução dos alarmes; Facilidade para ajuste da VNI; Facilitar
a interpretação dos dados. Estas indicações estão sendo incorporadas a nova interface do iX5.
Conclusão: A avaliação parece ser um modo viável para
a realização de testes de usabilidade de VM.

PO-108
Carga de trabalho de enfermagem em unidade
de terapia intensiva como critério para
dimensionamento de pessoal
Armando dos Santos Trettene, Laressa Manfio Monteiro, Ana Paula Ribeiro
Razera, Marcia Ribeiro Gomide

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Hospital de
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo Bauru (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar a carga de trabalho de enfermagem (CTE) em
unidade de terapia intensiva pediátrica, especializada no atendimento de crianças com anomalias craniofaciais e síndromes
associadas, como critério para dimensionamento de pessoal.
Métodos: Estudo prospectivo, realizado na unidade de terapia
intensiva pediátrica do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo, nos meses de
maio e junho de 2013. A amostra constou de 29 pacientes.
O critério de inclusão foi à permanência maior que 24 horas
na unidade. Inicialmente a carga de trabalho de enfermagem
foi mensurada por meio do Nursing Activies Score (NAS) e
posteriormente comparada ao dimensionamento de pessoal
segundo a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem
- COFEN-293/04, e aos fatores sócio-demográficos da amostra (idade, sexo, diagnóstico médico, procedência e média de
permanência). Para a análise estatística, utilizou-se o Teste - t
de Student, a Análise de Variância e a Correlação de Pearson,
observando-se como nível de significância 5% (p=0,05).
Resultados: A média NAS foi de 90,86%. A taxa de ocupação foi de 60%. Ao se relacionar a CTE segundo o NAS as
variáveis sócio demográficas, não se observaram diferenças
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significantes. O dimensionamento de pessoal segundo o NAS
e segundo a Resolução COFEN-293/04 foram similares (5
funcionários por turno de trabalho).
Conclusão: O dimensionamento de pessoal segundo a carga
de trabalho por meio do instrumento NAS foi similar ao preconizado pelo COFEN. Evidencia-se a relação entre a carga de
trabalho e o dimensionamento de pessoal.

PO-109
Elegibilidade do paciente internado em unidade de
terapia intensiva neurológica quanto ao protocolo de
sepse, após busca ativa pela equipe de enfermagem
Elaine Aparecida Silva de Morais, Salomon Soriano Ordinola Rojas,
Viviane Cordeiro Veiga, Natália Nunes Felix, Roberta Teixeira Tallarico,
Júlio César de Carvalho, Maria Eduarda Pedroso, Luciana de Souza Freitas

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar a elegibilidade do paciente internado em
unidade de terapia intensiva (UTI) ao protocolo de sepse a partir da busca ativa realizada pelo enfermeiro.
Métodos: Realizada busca ativa, pelos enfermeiros, dos pacientes
que apresentaram dois critérios ou mais de deterioração clínica relacionados à sepse. Os dados foram registrados em ficha de notificação própria da instituição, entre o período de outubro de 2012 a
maio de 2013 e avisados aos plantonistas e diarista da UTI.
Resultados: No período foram internados 1.287 pacientes.
Por busca ativa incluímos no protocolo de sepse 344 pacientes, correspondendo a 26,72% do total. Dentre os acompanhados pelo protocolo, 289 foram diagnosticados com sepse
posteriormente. Ou seja, 84,01% dos pacientes com probabilidade de sepse acabaram por apresentar quadro compatível.
Conclusão: Dos pacientes elegíveis para o protocolo de sepse
por busca ativa, 84% foram diagnosticados com sepse posteriormente. Seguindo critérios pré-definidos para busca ativa de
sepse, consegue-se acompanhar os pacientes de maior risco para
evolução desta síndrome e atuar de forma mais precoce, evitando maior deterioração clínica. É de suma importância a busca
ativa realizada pelo enfermeiro, pois ele atua na vigilância clínica, realizando alerta precoce de deterioração, ação esta que pode
interferir no desfecho dos casos quanto a morbi-mortalidade.

PO-110
Estudo retrospectivo sobre o índice de infecções
de trato urinário em unidade de terapia intensiva
neurológica com intervenção da fisioterapia urológica
Alessandra de Assis Miura, Ana Carolina Cassemiro, Gabriela Resende,
Rebeca Cristiane de Oliveira Silva, Tais Takeyama, Valéria Guedes da
Silva, Viviane Cordeiro Veiga, Salomon Soriano Ordinola Rojas

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência Portuguesa São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar a efetividade da aplicação de um protocolo
de fisioterapia urológica na contribuição de indicadores positivos em relação à queda no número de infecções do trato urinário em uma unidade de terapia intensiva neurológica (UTIN).
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Métodos: Comparar os dados coletados em relação aos índices de infecção de trato urinário apresentados pelos pacientes, antes e após a intervenção de fisioterapia urológica nos
anos de 2011 e 2012.
Resultados: Evidenciamos com a análise comparativa dos dados, que no ano de 2011 foram admitidos 1060 pacientes e
em 2012 1926, de 2011 para 2012 houve uma diminuição
de 25 eventos de infecção de trato urinário (2011/32, 2012/7
eventos), esta taxa percentualmente caiu de 5,42% para
0,82%, concomitante ao período de acompanhamento fisioterapêutico e aplicação de um protocolo para acompanhamento pré e pós-retirada precoce de sonda vesical de demora.
Observou-se o desenvolvimento de ITU em pacientes com
indicação para permanência de SVD, bexiga neurogênica, retenção urinária e em cuidados paliativos.
Conclusão: A atuação da fisioterapia urológica e a aplicação
de um protocolo assistencial mostraram-se eficazes na prevenção de infecções de trato urinário e na redução de seus
fatores predisponentes, impactando positivamente na
qualidade de assistência ao paciente.

PO-111
Fatores determinantes do tempo estímulo-resposta
da equipe de enfermagem aos alarmes dos monitores
multiparamétricos em terapia intensiva: implicações
para a segurança do paciente grave
Adriana Carla Bridi, Roberto Carlos Lyra da Silva

Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro - UNIRIO - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Descrever, na perspectiva da equipe de enfermagem, os fatores que determinam e dificultam o tempo estímulo-resposta aos alarmes de monitorização; discutir as implicações destes fatores na predisposição à fadiga de alarmes.
Métodos: Estudo qualitativo, descritivo, realizado na unidade coronariana de um hospital de cardiologia no Rio de
Janeiro. Os sujeitos foram 14 enfermeiros, 31 técnicos de
enfermagem. Para produção de dados utilizamos formulário
com perguntas para identificar os fatores considerados pela
equipe como determinantes e os que dificultam o tempo de
resposta aos alarmes de monitorização. Realizamos análise
léxica e frequência simples nas respostas.
Resultados: Fatores determinantes do tempo-resposta aos alarmes
de monitorização: gravidade do paciente (35), relevância dos alarmes (12), instabilidade hemodinâmica, uso de aminas vasoativas
(9), ruído do alarme (7). Fatores que dificultam a resposta: falta de
recursos humanos, sobrecarga de trabalho (20), defeitos nos cabos,
equipamentos, interferências, falsos alarmes (19), falta de programação, configuração dos alarmes, baixo volume (16), ocupação
com pacientes, atividades (15), banalização dos alarmes (10).
Conclusão: A fadiga de alarmes ocorre quando um grande número de alarmes encobre os clinicamente significativos, possibilitando que alarmes relevantes sejam desabilitados, silenciados, ignorados pela equipe. Considerando como modificáveis
alguns fatores que dificultam a resposta dos profissionais e que
a enfermagem precisa reconhecer os sistemas de alarme como
ferramentas do cuidado, sugerimos como rotina para equipe,
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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a programação e configuração de variáveis e alarmes adequados às necessidades dos pacientes, minimizando assim, a fadiga de alarmes. A enfermagem terá desdobramentos positivos
na segurança do paciente, qualidade da assistência prestada e
processo de trabalho da equipe.

PO-112
Impacto da redução da jornada assistencial
fisioterapêutica na UTI do Hospital Regional de
Santa Maria - DF
Gunther Amaral, Rômulo Nascimento, Sheyla Cristine Alves
Lobo, Alessandra Guimarães Marques, Priscila Souza Sarmento,
Saint-Clair Gomes Bernardes Neto, Marcelo de Oliveira Maia

Hospital Regional de Santa Maria - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Comparar o efeito da assistência fisioterapêutica na UTI
em turno diário de 24 horas (Fisio24) ao turno diário de 12 horas
(Fisio12), sobre o tempo médio de VM (TVM), tempo médio de
internação (TI) e desmame ventilatório na UTI.
Métodos: Avaliamos 709 pacientes no 1º semestre de 2011/2012,
sendo 399(56,2%) homens com faixa etária de 56±19 e 310
(43,8%) mulheres com faixa etária de 56±21. No grupo Fisio24,
relacionado ao 1º semestre de 2011, 327 pacientes no qual 74%
foram submetidos à Intubação Orotraqueal (IOT) e 26% Traqueostomizados (TQT). No grupo Fisio12, referente ao 1° semestre de
2012, 382 pacientes, sendo 63% de IOT e 37% de TQT.
Resultados: Análise estatística pelo Teste Mann-Whithey e observado que o TVM foi significativamente maior no Fisio12, comparado ao Fisio24 (8,38±6,87 dias vs. 7,11±6,78 dias, p=0,001). O
mesmo foi observado quanto ao TI, respectivamente 20,08±21,26
dias e 15,25±16,5 dias (p<0,0001). Não houve diferença estatística no resultado de desmame ventilatório entre Fisio12 (21,1%
de insucesso no IOT e 23,9% no TQT) e Fisio24 (15,5% de
insucesso no IOT e 9,8% no TQT), quando avaliados pelo teste
Chi-Quadrado (p=0,52 e p=0,09, respectivamente).
Conclusão: Identificamos no Grupo Fisio12 o aumento no TVM,
TI e na taxa de insucesso do desmame ventilatório. Os estudos
evidenciam que quanto mais precoce for o atendimento fisioterapêutico na UTI, melhor será a qualidade de internação e menores
serão as complicações e os custos.

PO-113
Implantação de um sistema de gerenciamento de
risco em UTI neurológica
Viviane Cordeiro Veiga, Salomon Soriano Ordinola Rojas, Marcia de Alcântara,
Regina Stella Lelis de Abreu, Denise Barbosa Semeão, Márcia Maria Vila
Real, Lígia Maria Coscrato Junqueira Silva, Luciana de Souza Freitas

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência Portuguesa
- São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar o impacto da implantação do sistema de gerenciamento de risco na redução da sub-notificação de eventos.
Métodos: A implantação do sistema de gerenciamento de
risco foi realizada a partir da capacitação dos colaboradores,
com objetivo de desenvolver o reconhecimento das situações de risco que envolvem o cuidado seguro do paciente.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Após esse treinamento as notificações passaram a ser realizadas por meio do preenchimento de uma ficha resumida,
onde o evento é descrito de forma objetiva. Antes da implantação do sistema de gerenciamento de risco eletrônico,
as notificações eram realizadas principalmente pela equipe
de enfermagem, apenas para riscos pré-definidos, como:
erros de medicação, extubação acidental e perda de sonda.
A partir do novo modelo, a equipe da Qualidade avalia a
notificação e classifica o grau do evento sentinela a depender
da consequência da ocorrência. É considerado grau 1 evento
grave, grau 2 evento que causou dano permanente, grau 3
dano temporário e grau 4 não resultou dano.
Resultados: Com o sistema de gerenciamento de risco
implantado, o número de notificações passou de 25/mês
para 41, o que representou um crescimento de 65% no número de notificações, além do aumento das necessidades
de elaboração de novas barreiras (mudança de processos,
criação de protocolos, ou capacitação dos colaboradores).
Conclusão: Um sistema de gerenciamento de risco potencializa
a capacidade de identificação e aplicação de medidas preventivas
mais eficazes, bem como o mapeamento da prevalência de perigos com maior potencial de dano por área, o que tem direcionado as necessidades de educação continuada multidisciplinar.

PO-114
“Kaiser permanente” como ferramenta de
identificação de riscos auxiliar ao plano de
gerenciamento do ambiente hospitalar e segurança
Isabela Ribeiro Simões de Castro, Elaine da Hora dos Santos, Eliane
Werneck Abrantes, Bárbara Ventura Fontes, Luciana Santos de Carvalho

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Identificar proativamente os riscos associados ao
ambiente hospitalar sistematizando e obtendo resultados de
qualidade das ações relacionadas visando proporcionar um
ambiente seguro.
Métodos: Estudo descritivo, com tratamento quantitativo dos
dados. Cenário: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Formado Grupo de Trabalho para Estudo de Vulnerabilidade Institucional, foi eleita e implementada em 2011 a
ferramenta “Kaiser Permanente” modificada, para determinação dos riscos com maiores probabilidades de acontecimento.
Resultados: Os sinistros identificados pela Kaiser com maior
probabilidade de ocorrência foram: acidentes com múltiplas
vítimas (trauma) e tempestade severa. Os demais riscos foram
direcionados para planejamento de ações secundárias. A classificação dos riscos oferecidos obedecia a seguinte probabilidade de ocorrência: 10% são tecnológicos, 18% são humanos e
20% relacionados a materiais perigosos. Quanto a gravidade
dos eventos conclui-se que o risco de ocorrerem (30%) ainda
é maior do que a gravidade de ocorrência dos mesmos (26%).
Conclusão: A ferramenta de análise de riscos Kaiser
permanente mostrou-se adequada as necessidades do INTO
na análise de riscos ambientais e desta forma fornecendo
subsídios aos gestores da unidade para trilhar os caminhos da
qualidade e monitoramento dos processos de forma segura.
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PO-115
Monitorização de eventos adversos em UTI de
hospital privado
Cleser Santos, Danielle Narciso Campos, Aaron Froede dos Santos,
Eliana Bernadete Caser

Hospital Unimed Vitória - Vitória (ES), Brasil; Universidade Federal do
Espírito Santo - UFES - Vitória (ES), Brasil

Objetivo: Descrever a incidência de eventos adversos (EA)
categorizados por gravidade.
Métodos: Estudo retrospectivo, observacional realizado
em UTI clínico-cirúrgica, 16 leitos de hospital privado, de
01/01/2010 a 30/06/2013. Informações foram coletadas do
banco de dados eletrônico.
Resultados: Dentre 1.428 internações, foram notificados 119
EA (8,5 eventos/1000 pacientes-dia) em 100 pacientes. Média
de internação dos pacientes com EA foi 2 dias, com 67±19
anos, 51% homens, 76% por internações clínicas com SAPS
3 à internação 59±15. Categorizados por 36 flebites (30,3%),
32 úlceras de pressão (26,9%), 14 relacionados ao tubo orotraqueal (11,8%), 10 reintubações não planejadas (8,4%), 7 por
administração de fármacos (5,9%), 5 relacionados ao cateter
venoso central (4,2%), 2 remoções de cânula traqueal (1,7%),
2 obstruções de cateter arterial (1,7%), 2 reações transfusionais
(1,7%) e 9 (7,4%) não identificados. Dos EA 13,4% foram
classificados como risco de morte e graves, sendo 5 reintubações não planejadas, 3 relacionados ao tubo orotraqueal, 2 à
cânula traqueal, 2 à flebites, 1 reação transfusional, 1 remoção
acidental de cateter venoso central e 1 administração de fármacos. Mortalidade de pacientes com EA foi=1,5% dentre todas
as internações, correspondendo a 22% nos pacientes com EA.
Conclusão: As flebites e úlceras de pressão foram os EA
mais frequentes, e estiveram pouco envolvidos nos eventos mais graves (12,5%). Notificação para prevenção,
monitoramento e controle dos EA é fundamental para
segurança e melhoria da qualidade na assistência.

PO-116
Nursing Activities Score: carga de trabalho de
enfermagem em unidade de terapia intensiva neonatal
Débora Feijó Villas Bôas Vieira, Leticia da Silva Castilho, Cristini Klein

Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto
Alegre (RS), Brasil; Serviço de Enfermagem em Terapia Intensiva, Hospital de
Clínicas de Porto Alegre - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: Verificar carga de trabalho da equipe de enfermagem de uma unidade de terapia intensiva neonatal
(UTIN), dimensionar a equipe de enfermagem conforme
o cálculo de Gaidzinski, Portaria Nº 3432/1998, do Ministério da Saúde (MS) e Lei Nº 7.498/1986 do Exercício
Profissional de Enfermagem.
Métodos: Estudo de coorte prospectivo, em UTIN de 20
leitos de hospital de ensino, no período de julho a setembro de 2011. O Nursing Activities Score (NAS) foi mensurado nas 24 horas de cuidados, aplicado pelas enfermeiras
assistenciais, previamente capacitadas. O escore NAS foi
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transformado em horas de cuidado e utilizado no cálculo de
Gaidzinski para dimensionar a equipe de enfermagem.
Resultados: Incluídos no estudo 130 recém-nascidos (RNs),
1613 medidas do NAS. A mediana do NAS foi 60,5% igual
a 14:30h de cuidados, com valor mínimo de 25,3% (6h) e
máximo de 141,9% (34h). Apresentou uma variabilidade entre
as diferentes salas da UTIN de 73,95% (RNs mais graves) a
47,3% (RNs cuidados intermediários). Segundo o cálculo de
Gaidzinski, a UTIN necessitaria de 77 profissionais de enfermagem. A Portaria Nº 3432/MS indica necessidade de 22(28,6%)
enfermeiros e 55(71,4%) técnicos de enfermagem. Já a lei Nº
7.498/86 indica necessidade de 77 enfermeiros, pois o cuidado
de alta complexidade é privativo do enfermeiro.
Conclusão: O NAS é um instrumento para medir a carga de
trabalho do RN na UTIN e subsidiar o cálculo do dimensionamento da equipe de enfermagem. O atual cenário convida
os enfermeiros a refletirem sobre assumir a integralidade dos
cuidados ao RN de alto risco.

PO-117
O impacto da implantação de bundle de ITU na
prevenção de infecção do trato urinário associado à
sonda vesical de demora
Kássia Pinho da Silva, Josy Ferreira Serra, Tainah Martins Rocha, Maria
do Socorro Vasconcelos Reis, Akemy Carvalho, Moisés Ferreira Serra,
Gabriella Raquel Souto Souza, Aline Gomes Ferreira

UDI Hospital - São Luís (MA), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva, UDI - São
Luís (MA), Brasil

Objetivo: Avaliar a redução da densidade de infecção do
trato urinário (ITU) associada a sonda vesical de demora
(SVD), em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após
implementação de Bundle de prevenção.
Métodos: Estudo longitudinal de coorte do tipo retrospectivo
realizado com pacientes internados na UTI de um hospital
particular em São Luís - MA, submetidos à inserção de SVD,
no período seis meses. Três meses antes da implementação do
bundle (207 pacientes em uso de SVD) e três meses após a
utilização do mesmo (195 pacientes com SVD). A análise dos
dados foi comparativa entre os dois períodos, relacionando a
densidade de ITU antes e após a aplicação do Bundle.
Resultados: Após análise comparativa dos períodos, evidenciou-se que a densidade de ITU associada à SVD sem uso do
bundle foi de 53,8. Após a implantação do mesmo, a densidade
foi de 28,7. Desta forma, pode-se inferir uma redução superior
a 50% da densidade de infecção de ITU relacionado à SVD.
Vale ressaltar que após o primeiro mês de utilização do bundle,
houve três meses consecutivos sem ITU associada à SVD.
Conclusão: O uso da SVD é apontado como um importante
fator de risco para ITU na literatura, acarretando no prolongamento da internação, aumento da morbi-mortalidade
e elevação dos custos de hospitalização. A implantação do
bundle apresentou um impacto na redução de ITU associada
à SVD, reduzindo a densidade em 52,69. No entanto, é necessária a continuidade da aplicação do bundle com intuito
de conseguirmos reduzir progressivamente esta densidade.
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PO-118
Potenciais interações fármaco-fármaco em
pacientes de unidade de terapia intensiva cardíaca
de um hospital universitário
Raymara Oliveira Lima, Thiara Rejanne do Nascimento Oliveira, Francisco de
Assis Neves Everton Junior, Larissa Carla Ribeiro Rodas, Daniel de Almeida
Carvalho, Gysllene de Melo Coêlho Brito, Wanderly Barbosa Silva, Iara
Antônia Lustosa Nogueira

Hospital Universitário Presidente Dutra, Universidade Federal do Maranhão São Luís (MA), Brasil

Objetivo: Conhecer e quantificar as potenciais interações fármaco-fármaco em prescrições de pacientes na Unidade de Terapia
Intensiva Cardíaca de um hospital universitário no Maranhão.
Métodos: Foram avaliadas prescrições do primeiro e último
dia de internação, de pacientes que receberam tanto admissão
como alta no mês de fevereiro de 2013 na unidade de terapia
intensiva cardíaca, totalizando 38 prescrições de 19 pacientes.
Estas foram analisadas através da base de dados Micromedex® e os resultados tabulados no Excel. Identificaram-se as
interações mais frequentes, gravidade e possível manejo.
Resultados: O número total de medicamentos prescritos foi
de 324, com uma média de 17 por paciente. Dos 19 pacientes
do estudo, 89,5% (17) apresentaram no mínimo uma interação fármaco-fármaco. Das interações, 38,8% (19) foram classificadas como importantes, 57,1% (28) moderadas e 4,1%
(2) secundárias. As principais interações foram entre insulina
e metoprolol, anlodipino e sinvastatina, tendo como manejo,
monitorização do paciente e ajuste de dose, respectivamente.
Conclusão: Foi encontrado um elevado número de interações fármaco-fármaco de gravidade importante nas prescrições analisadas. A avaliação das prescrições, seu manejo
adequado e a monitorização constante do paciente é de vital
importância para prevenir agravos à saúde, garantindo uma
terapia segura e eficaz.

PO-119
Prevalência e fatores associados à síndrome de Burnout
em médicos na unidade de terapia intensiva privada
Antonielen Marcilino, Eliana Bernadete Caser

Hospital Unimed Vitória - Vitória (ES), Brasil; Universidade Federal do
Espírito Santo - Vitória (ES), Brasil

Objetivo: Descrever prevalência da síndrome Burnout e
avaliar fatores associados em médicos que trabalham em
unidades de terapia intensiva, correlacionando presença da
síndrome com qualidade de vida.
Métodos: Estudo transversal avaliando médicos que trabalham em três unidades de terapia intensiva (geral, coronariana e pediátrica) de um hospital privado em Vitória-ES.
Utilizados três questionários autoaplicáveis: questionário
epidemiológico; Maslach Burnout Inventory para diagnóstico
da síndrome; avaliação da qualidade de vida pelo questionário
abreviado da OMS (WHOQOL-bref). Utilizados parâmetros
de análise estatística descritiva (teste exato de Fisher, quiquadrado, mediana e média) e análise de correlação (t-Student).
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Resultados: Avaliados 47 médicos, 43 respondedores validados, destes 11,9% especialistas em medicina intensiva.
O tempo médio de formado foi 18,1 anos±9,1 anos e de
atuação em medicina intensiva 13,9 anos±9,6 anos. Prevalência de Burnout foi 46,5%. Nível elevado de baixa realização profissional foi a dimensão da síndrome mais frequente
(55%), seguida de despersonalização (45%) e exaustão emocional (40%). Evidenciou-se associação significativa da presença de Burnout com trabalho vespertino (p=0,04) e com
trabalho continuo por=24h (p=0,01). Médicos com Burnout
apresentaram menor pontuação na qualidade de vida,
significativamente nos domínios psicológico (p=0,002),
relações sociais (p=0,015) e meio ambiente (p=0,017).
Conclusão: Aproximadamente metade dos médicos apresentaram Burnout. Trabalho vespertino e continuo=24h foram
associados à síndrome. Médicos com Burnout apresentaram
menor pontuação na qualidade de vida.

PO-120
Redução da densidade de infecção do trato urinário
relacionada à sonda vesical de demora após a
implementação de um protocolo gerenciado em
unidade de terapia intensiva de um hospital privado de
São Paulo
Beatriz Akinaga Izidoro, Marcelo Mendonça, Nilza Sandra Lasta,
José Carlos Teixeira Garcia, Viviane A Fernandes, Mariana Yumi
Okada, Antônio Claudio do Amaral Baruzzi, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Verificar a redução da taxa de infecção do trato
urinário (ITU) relacionada à sondagem vesical de demora
(SVD) após início de um protocolo gerenciado no Hospital
Totalcor (São Paulo - Brasil).
Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, com abordagem
quantitativa dos dados. Em 2009 foi implantado um protocolo de gestão de ITU relacionado à SVD, onde todas as
passagens de SVD são auditadas, e o gestor do protocolo
acompanha diariamente todos dispositivos, segundo os itens
do bundle de prevenção (higienização das mãos antes e após
a manipulação da sonda e do sistema coletor, volume do
sistema coletor, fixação da sonda, retirada precoce da sonda).
Resultados: Em 2009, a densidade de ITU relacionada à SVD
era de 5,6 por mil procedimentos-dia. Esse bundle teve inicio
em no mesmo ano, mostrando ainda fase inicial do bundle com
baixa adesão as medidas de prevenção. Após realização de treinamentos e um gerenciamento mais efetivo dessas passagens,
manutenção e retirada precoce de SVD, em 2010 a densidade
de ITU foi reduzida para 3,3 (redução de 41%). Em 2011 e
2012 as densidades foram de 1,6 e 1,5 respectivamente.
Conclusão: Em 03 anos de implantação do protocolo, observou-se uma redução de 73% na densidade de incidência, demostrando que o inicio do protocolo gerenciado de ITU melhora os indicadores de qualidade hospitalar. Essa redução demonstrou que
o protocolo é eficiente e que precisa melhorar porque a densidade
esperada, segundo o relatório de 2011 do National Healthcare
Safety Network foi de 1,2 por mil procedimentos-dia.

Apresentação pôster
PO-121
Redução da densidade de pneumonia associada
à ventilação mecânica após a implantação de um
protocolo infeccioso gerenciado em um hospital
privado da cidade de São Paulo
Beatriz Akinaga Izidoro, Marcelo Mendonça, Nilza Sandra Lasta,
Viviane A Fernandes, Mariana Yumi Okada, José Carlos Teixeira
Garcia, Antônio Claudio do Amaral Baruzzi, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Demonstrar a eficiência do gerenciamento de protocolo na redução da taxa de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) Hospital Totalcor (São Paulo - Brasil).
Métodos: Realizado acompanhamento das PAVs ocorridas
na Unidade de terapia intensiva de um hospital privado de
São Paulo, de janeiro de 2008 a dezembro de 2012. Em
2009 foi implantado um protocolo de gestão PAV, onde um
enfermeiro (case manager) avalia todos os dias a adesão ao
bundle de profilaxia: Cabeceira elevada acima de 30°, higiene oral com clorexidine 0,12%, profilaxia de TEV, profilaxia
de lesão de mucosa gástrica e despertar diário.
Resultados: A densidade de PAV no ano de 2008 era de 17 por
mil procedimentos-dia. O gerenciamento deste protocolo teve
inicio em setembro de 2009, ano que fechou com uma densidade de 2,3. Em 2010 e 2011 as densidades foram de 2,4 e 1,5
respectivamente. Em 2012 obtivemos uma densidade de 0,9.
Conclusão: Com a implantação do protocolo infeccioso gerenciado, observou-se uma redução de 95% na densidade
de PAV em 4 anos. Apesar dos bons resultados, nossa meta
para 2013 é reduzir cada vez mais as taxas de infecções relacionadas a este dispositivo. A redução na densidade de PAV
demonstrou que o protocolo é eficiente. Segundo o relatório
de 2011 do National Healthcare Safety Network (NHSN),
a densidade de PAV foi de 1,2 por mil procedimentos-dia.

PO-122
Resultados de implantação de bundles específicos
de prevenção de infecções em unidade de terapia
neurológica: avaliação de um ano de seguimento
Elaine Aparecida Silva de Morais, Salomon Soriano Ordinola Rojas,
Viviane Cordeiro Veiga, Roberta Teixeira Tallarico, Maria Eduarda
Pedroso, Luciana Souza Freitas, Natália Nunes Felix, Alexandre
Bernardo dos Santos

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência Portuguesa
- São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar o comportamento das infecções em UTI
neurológica após período de implantação dos bundles de
prevenção de infecção.
Métodos: Foi realizado estudo descritivo prospectivo
relacionado ao desenvolvimento das infecções relacionado a
dispositivo em unidade de terapia intensiva neurológica no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013. Os bundles foram
baseados nas diretrizes do programa brasileiro de segurança do
paciente. Comparamos os dados obtidos com os da COVISA
(Comissão de Vigilância em Saúde da prefeitura de São Paulo).
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Resultados: Houve uma taxa de adesão ao pacote de medidas
para prevenção de pneumonia associada a ventilação (PAV)
de 94,95% com densidade de incidência de 1,70 (referencial COVISA: 9,79). Em relação ao bundle de prevenção de
Infecção de corrente sanguínea, houve uma taxa de adesão
de 91,86% e densidade de infecção de 3,49 (referencial COVISA: 4,52). O Bundle de prevenção de Infecção de trato
urinário obteve uma taxa de adesão 99,43% e densidade de
incidência de 0,82 (referencial COVISA: 4,52).
Conclusão: A densidade de infecção relacionada a dispositivo, PAV e infecção de trato urinário ficaram abaixo do
limite de tolerância da COVISA. A partir dos dados obtidos conclui-se que quanto maior a aderência às boas práticas de prevenção preconizadas nos bundles de prevenção de
infecção, menores são os índices de infecção.

PO-123
Incidência de úlcera por pressão - Análise qualitativa
em unidade de terapia intensiva cardiológica
Juliana Aguiar Chencci, Luciane Santos da Silva Oliveira, Aline
Menezes Pinheiro, Elaine Aparecida Silva de Morais, Caroline
Guedes de Oliveira, Daniel Orselli Comparato, André Gasparoto,
Mauro Sérgio Vieira Machado

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Classificar o paciente de acordo com o risco de
desenvolver úlcera por pressão e correlacionar com os casos
existentes em nossa unidade.
Métodos: Realizou se um estudo retrospectivo descritivo exploratório com abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada na
unidade de terapia intensiva cardiológica no período de Outubro
de 2012 a Março de 2013. A população estudada foram todos os
pacientes com pontuação na escala de Braden 16. Os dados foram coletados através de impresso próprio, para prevenção de UP
(úlcera por pressão), preenchido pelos enfermeiros da unidade.
Resultados: No período de outubro de 2012 a março de
2013 foram admitidos 3203 pacientes na UTI, representando uma taxa média de ocupação de 78,94%. Destes todos
3203 (100%) apresentavam escore total na escala de Braden
menor ou igual a 16, somando 6886 pontos, média de 38
pacientes/dia com risco de desenvolver UP, porém somente
164 pacientes desenvolveram UP (5%). A aplicação do protocolo de prevenção foi eficaz em 95% dos pacientes. A UP
estágio I obteve maior incidência 94 casos (8,26%), seguida
do estágio II. A incidência de úlcera nos meses pesquisados
manteve-se abaixo do valor estabelecido pela COVISA.
Conclusão: A UP constitui se um problema importante
no processo de atenção à saúde e de enfermagem, por afetar a qualidade de vida, aumentar o tempo de internação e
elevar os custos. Portanto a melhor solução se constitui na
prevenção e na detecção precoce, a fim de evitar a evolução
da UP para um estágio mais avançado. Este estudo permitiu
ampliar evidências para a prática do cuidado diário. A fim de
não ser somente um dado estatístico, mas uma ferramenta
para melhorar e modificar a nossa realidade, melhorando as
boas práticas preventivas.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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PO-124
Aplicabilidade do Therapeutic Intervention Scoring
System em unidade de terapia intensiva
Neusa Chaves, Luiz Carlos F. Leiro, Paulo Henrique Toledo
Fernanades, Firmino Haag Ferreira Junior

Hospital Salvalus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Identificar o tempo médio diário de assistência de
enfermagem dedicado aos pacientes, segundo o grau de complexidade por meio do TISS 28 e dessa maneira direcionar o
número de enfermeiros/técnicos de enfermagem na unidade.
Métodos: Estudo prospectivo e temporal, através do uso do
Therapeutic Intervention Scoring System (TISS) para o dimensionamento de equipe de enfermagem na assitência de pacientes internados em terapia intensiva. O TISS é um sistema de
medida de gravidade e de carga de trabalho de enfermagem
em terapia intensiva, que tem como base a quantificação das
intervenções terapêuticas, segundo a complexidade, grau de
invasibilidade e tempo dispensado pela enfermagem para a
realização de determinados procedimentos no doente crítico.
Resultados: No período de janeiro de 2012 a março de
2013, foram aplicados o score TISS para o dimensionamento da equipe de enfermagem em terapia intensiva. Através
da análise dirigida, verificou-se que 30% encontravam-se na
classe I, 48% classe II, 15% classe III e 7% classe IV. Os dados obtidos possibilitaram o dimensionamento adequado e
uma melhor assistência por parte da equipe de enfermagem.
Conclusão: Através dos resultados obtidos, concluímos que
a aplicabilidade do TISS favorece o dimensionamento dos
funcionários de enfermagem para assistência adequada de
pacientes internados em terapia intensiva.

PO-125
A capacidade de deambulação no momento da alta
da UTI
José Aires de Araújo Neto, Fernando Beserra Lima, Roberta Fernandes
Bomfim, João Ricardo Amorim da Silva, Aline Carvalho Gouveia, Gunther
Amaral, Fábio Ferreira Amorim, Marcelo de Oliveira Maia

Hospital Santa Luzia - HSL - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Verificar a prevalência de pacientes que conseguem
deambular no momento da alta da UTI e verificar quais fatores interferem na capacidade de deambulação destes pacientes.
Métodos: Trata-se de um estudo prospectivo e observacional realizado durante os meses de janeiro a março de 2013
nas UTI´s do Hospital Santa Luzia, Brasília, Brazil. Foram
avaliados prospectivamente a taxa de pacientes capazes de
deambular no momento da alta da UTI, a capacidade funcional através da FSS-ICU e a medida de força muscular através da Medical Research Council no momento da admissão e
alta da UTI. Todos os pacientes receberam tratamento de
fisioterapia, 3x ao dia 07 dias por semana, com o objetivo de
prevenir complicações inerentes à imobilidade.
Resultados: Foram analisados 186 pacientes admitidos
na UTI entre janeiro e março de 2013, que receberam alta
da UTI e posteriormente alta hospitalar. Os dados foram
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

analisados comparando os pacientes que deambularam na alta
da UTI. A taxa de pacientes que deambulou na alta da UTI
foi de 70,96%. Os pacientes que tiveram alta da UTI eram
mais idosos, mais graves, com maior grau de fraqueza muscular, maior tempo desde a admissão até o primeiro dia de ortostatismo e um maior tempo de internação hospitalar. Não houve diferença estatística entre o tempo de internação em UTI.
Conclusão: O tempo entre a admissão e o primeiro dia de
ortostatismo se correlaciona com a capacidade de deambular.
As estratégias de mobilização precoce baseadas na retirada
do paciente do leito podem influenciar na capacidade funcional do paciente que sobrevive à internação em UTI,
especialmente na capacidade de deambular.

PO-126
A segurança do paciente crítico submetido à terapia
de hemodiálise: o que pensam os enfermeiros?
Priscila da Silva Nascimento, Luana Ferreira de Almeida, Shirley de
Azevedo Morais, Juliana Gerhardt Soares Fortunato, Gabriela Paloquino
de Oliveira, Pamella Vianna de Souza Costa, Gilvana Jéssica de Oliveira,
Eliete Aparecida Teodoro da Silva

Hospital Universitário Pedro Ernesto, UERJ - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Identificar o conhecimento da equipe de enfermagem quanto à segurança do paciente crítico durante a
hemodiálise.
Métodos: Pesquisa quantitativa, desenvolvida em uma unidade de terapia intensiva (UTI) adulta, de um hospital universitário do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram os enfermeiros, os quais preencheram um questionário semi-estruturado
com perguntas fechadas, relacionadas ao perfil dos sujeitos e
abertas relativas ao tema.
Resultados: Participaram do estudo 10 enfermeiros. Grande parte (40%) dos mesmos tinha entre 26 a 35 anos. A
metade (50%) deles tinha até 2 anos de formação. A maioria dos enfermeiros (86%) afirmou ser especialista em UTI.
Entretanto, 70% alegou não receber orientação quanto à
segurança do paciente crítico durante a hemodiálise. Apenas 30% acredita que a responsabilidade pela segurança
do paciente durante a hemodiálise seja da equipe multiprofissional. A maioria dos enfermeiros (67%) definiu a
hemodiálise como um importante procedimento para o
paciente crítico. Quanto aos riscos que envolvem esse processo, 80% demonstraram ter ciência, sobretudo no que
diz respeito ao estado hemodinâmico (39%), enfatizando
a importância da monitorização do paciente durante a hemodiálise (46%). A maioria (42%) enfatizou a importância de treinamentos e a criação de protocolos que busquem
garantir a segurança do paciente durante tal procedimento.
Conclusão: Sendo a hemodiálise um importante procedimento em UTI, que envolve o estado hemodinâmico do
paciente, torna-se importante que os profissionais envolvidos
direta ou indiretamente na assistência discutam mais sobre a
segurança do mesmo, tanto nas escolas de formação, quanto
nas instituições de trabalho em saúde.

Apresentação pôster
PO-127
A umidificação com base aquecida é eficiente para o
paciente em ventilação mecânica?
Rodrigo Cardoso da Silva, Mayara Medeiros Vasconcelos, Luciana Castilho
de Figueiredo, Roberta Marques Lisboa, Rodrigo Marques Tonella, Desanka
Dragosavac, Antonio Luís Eiras Falcão, Luís Cláudio Martins

Hospital das Clínicas, UNICAMP - Campinas (SP), Brasil

Objetivo: O objetivo foi analisar a temperatura gerada pelos umidificadores aquecidos e verificar se a temperatura atingida estava
dentro do recomendado ao paciente em ventilação mecânica.
Métodos: Pesquisa experimental, prospectiva e observacional
não envolvimento seres humanos. Utilizaram-se bases aquecidas da marca Fisher & Paykel, modelo MR 410 e um termômetro Stanford research system, modelo SR 360 com um medidor
de temperatura termopar tipo K e as respectivas temperaturas
registradas de acordo com a escala alinear (0 a 9) presente no
visor dos equipamentos. Os termômetros foram acoplados em
três pontos: dois no circuito do respirador, sendo um dentro
da água do reservatório, outro no “Y” do circuito (proximal ao
paciente) e o terceiro em ar ambiente. O respirador mecânico
utilizado foi o Newport®, modelo E-100i, conectado a um
pulmão teste, utilizando o mesmo circuito respiratório, modo
ventilatório assisto-controlado, ciclagem a tempo, frequência
respiratória de 12 respirações por minuto, volume corrente de
600ml e fluxo de 50l por minuto.
Resultados: Foram analisadas 11 bases aquecidas, cujos valores de
média e desvio padrão de temperatura da água do reservatório,
da região proximal do paciente e do ambiente, foram respectivamente: 53,52°C (+10,21); 24,38°C (+2,33); 20,8°C (+0,44).
Conclusão: Concluiu-se que as temperaturas geradas pelas
bases aquecidas da marca Fisher & Paykel MR 410 avaliadas,
mesmo em temperatura máxima (nível nove), não aquecem
de acordo com o recomendado pela literatura (37°C), o que
pode ser verificado pela temperatura de 24,38°C máxima
atingida, aferida pelo termômetro proximal, em ambiente
com temperatura constante.

PO-128
Absenteísmo da equipe de enfermagem em uma
unidade de terapia intensiva
Sabrina Guterres da Silva, Cibele Davila Kramer Cavalcanti, Camila
Santos Pires Lima, Eliane Regina Pereira do Nascimento, Raquel
Kuerten de Salles

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC - Florianópolis (SC), Brasil

Objetivo: Identificar o índice de absenteísmo da equipe de
enfermagem da unidade de terapia intensiva de um hospital
público de Santa Catarina.
Métodos: Estudo descritivo com abordagem quantitativa. A
coleta de dados se deu a partir dos registros de faltas nas escalas
de trabalho referentes aos meses de julho e agosto de 2012.
Os sujeitos foram 17 enfermeiros e 59 técnicos de enfermagem que compõe a equipe de enfermagem. Para calcular o
índice de absenteísmo (IA) considerou-se: dias perdidos (DP)
por ausência ao trabalho como a soma de dias perdidos por
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absenteísmo. O efetivo médio (EM) correspondeu ao número
de profissionais da equipe organizados por classe profissional
atuantes no setor no mês, subtraindo-se aqueles que estavam
de férias ou licenças especiais. O número de dias de trabalho
como o número de dias do mês, sendo que as atividades de enfermagem são desenvolvidas ininterruptamente. Assim, utilizou-se o cálculo IA: (DP)/(EM x nº de dias de trabalho) x100.
Resultados: O IA de técnicos de enfermagem foi de 12,96%
no mês de julho e 8,85% no mês de agosto com média de
10,90%. Já os enfermeiros apresentaram IA de 4,01% em
julho e 0,51% em agosto com média de 2,26%.
Conclusão: Os dados apontam a necessidade da identificação dos motivos para o significativo número de faltas entre os trabalhadores de enfermagem e implementação de
estratégias que diminuam esses índices. O absenteísmo entre
outras questões gera sobrecarga de trabalho, insatisfação dos
trabalhadores assíduos e prejuízos assistenciais.

PO-129
Acidente com material biológico: a percepção de
profissionais de enfermagem que atuam em unidade
de emergência e cuidados intensivos
Clayton Lima Melo, Raquel Batista Dantas, José Rodrigo da Silva, Andréa
Maria Silveira, Ricardo Américo Ribero de Sá

Hospital das Clinicas, Universidade Federal de Minas Gerais - HC-UFMG
- Belo Horizonte (MG), Brasil; Hospital Municipal Odilon Behrens - Belo
Horizonte (MG), Brasil; Hospital Universitário São José - Belo Horizonte
(MG), Brasil; Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES Montes Claros (MG), Brasil

Objetivo: Compreender a percepção de profissionais de enfermagem sobre a ocorrência de acidentes com material biológico em uma unidade de emergência.
Métodos: Estudo de campo com abordagem qualitativa,
desenvolvido em um hospital público de Belo Horizonte,
Minas Gerais, tendo como sujeitos 21 profissionais que ocupavam o cargo de técnico em enfermagem. Os dados foram
coletados através de entrevista com roteiro semiestruturado,
após aprovação do comitê de ética da instituição, respeitando a resolução 196/96, e os dados foram analisados segundo
pressupostos da análise descritiva e de conteúdo de Bardin.
Resultados: 33% dos entrevistados afirmaram que nunca participaram de nenhuma capacitação em relação a este tema e a
maioria (71%) admite o risco de o acidentado contrair doenças infectocontagiosas, como hepatites e HIV. Vulnerabilidades
para a ocorrência destes acidentes foram levantadas pelos entrevistados como atendimentos emergenciais, superlotação da unidade e o grande volume de procedimentos invasivos. Ressalta-se
que 19% dos entrevistados relataram já ter sofrido algum tipo
de acidente com material biológico neste ambiente de trabalho
e a maioria (62%) não soube explicar adequadamente o fluxo
de atendimento ao trabalhador que se expõe a estes acidentes.
Conclusão: Devem-se realizar sistematicamente treinamentos
e sensibilização destes profissionais no intuito de prevenir estes
acidentes, assim como estimular a utilização de equipamentos
de proteção individual (EPI). A cultura de segurança deve prevalecer, principalmente em situações de urgência e emergência.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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PO-130
Adesão ao uso de clorexedina 0,12% para prevenção
de pneumonia associada à ventilação mecânica
Anne Karollyne Soares Silva Leite, Nathalia Ponte Ferraz, Silvia Coimbra
de Oliveira, João Geraldo Simões Houly, Carla Simone Fernandes

Hospital Santa Paula - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: O objetivo do estudo foi quantificar a adesão ao uso
da profilaxia medicamentosa de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) - higienização bucal com clorexidina
0,12%, em pacientes em ventilação mecânica entre fevereiro
e março de 2013 internados nas unidades de terapia intensiva
do Hospital Santa Paula.
Métodos: Foi realizada pesquisa quantitativa da utilização de
clorexedina para prevenção de PAV em pacientes que iniciaram ventilação mecânica entre os meses de fevereiro e março
de 2013 internados no Hospital Santa Paula em São Paulo - SP
nas unidades de terapia intensiva. Este levantamento foi realizado através da análise da prescrição médica realizadas logo
após intubação orotraqueal. Pacientes traqueostomizados em
ventilação mecânica foram excluídos do estudo.
Resultados: Nos meses estudados, 659 pacientes internaram
na UTI. Destes, 32 pacientes corresponderam aos critérios
da pesquisa. Foi verificado que 9% dos pacientes estavam
em uso de clorexidina, 41% com prescrição de outro enxaguatório bucal, que não continha clorexedina, e para 50%
dos pacientes não havia prescrição de higienização bucal.
Conclusão: Apesar de muito bem estabelecida na literatura e
de ser protocolo na instituição, o estudo verificou baixa adesão ao uso de clorexidina para profilaxia de PAV. A não adesão
pode estar relacionada à falta de conhecimento do prescritor
em relação ao protocolo e à prescrição de outro enxaguatório
bucal. Faz-se necessária a conscientização da equipe médica e
assistencial a respeito da importância desta profilaxia.

PO-131
Administrações de antibióticos em unidade de
terapia intensiva
Kelcione Pinheiro Lima, Ana Carine Goersch, Rita Mônica Borges Studart,
Islene Victor Barbosa, Elizabeth Mesquita Melo, Virna Ribeiro Feitosa
Cestari, Verônica Pereira Lopes

Universidade de Fortaleza - UNIFOR - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Avaliar as interações medicamentosas nas administrações de antibióticos em pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI).
Métodos: Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa
transversal, desenvolvido em uma UTI de um hospital público
terciário situado em Fortaleza-CE, nos meses de março a maio
de 2012 através dos aprazamentos dos antibióticos nos prontuários dos pacientes internados na UTI, com uma amostra de
122 prescrições coletadas. Os dados foram analisados de forma
descritiva. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Geral de Fortaleza, sendo aprovado com o
parecer de número 22548720-5.
Resultados: Quanto ao número de antibióticos administrados
por paciente, foi constatado que 49% (60) dos pacientes fizeram
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uso de apenas um antibiótico, 31,9% (39) fizeram uso de dois
antibióticos e 18,9% (23) fizeram uso de três ou mais antibióticos. Em relação aos antibióticos mais prescritos de acordo
com a frequência foi o meropenen, seguido do cefepime, fluoconazol, metronidazol e a polimixina (geralmente de infusão
contínua, proporcionando assim as interações). Identificou-se
um total de 204 interações medicamentosas, avaliadas quanto
ao risco destas interações, sendo 43% (87) considerada grave,
51% (103) de risco moderado e apenas 6% (13) considerada
leve. Este dado é preocupante pelos riscos a que estão expostos
os pacientes que já se encontram em estado crítico.
Conclusão: A pesquisa possibilitou um estudo sobre as interações medicamentosas dos antibióticos mais prescritos em
UTI e um conhecimento de como os enfermeiros rotineiramente aprazam e administram estes antibióticos.

PO-132
Alarmes clínicos em terapia intensiva: a fadiga
de alarmes e as implicações para a segurança do
paciente grave
Adriana Carla Bridi, Roberto Carlos Lyra da Silva

Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro - UNIRIO - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Medir a quantidade de alarmes de equipamentos
eletromédicos, traçar seu perfil, discutir as implicações destes resultados para segurança do paciente na perspectiva da
fadiga de alarmes.
Métodos: Pesquisa quantitativa, observacional descritiva, desenvolvida em 5 leitos da unidade coronariana de um hospital
de cardiologia no Rio de Janeiro. Acompanhamos 88 pacientes (serviço diurno/SD 49, serviço noturno/SN 39), durante
40 horas (20h SD, 20h SN). Através da observação de campo
não participativa registrávamos o alarme, variável fisiológica
em alerta, equipamento de origem: bombas infusoras (BI),
hemodiálise (HD), ventiladores mecânicos (VM), balão
intra-aórtico (BIA), monitores multiparamétricos.
Resultados: Registramos total de 426 alarmes, 227 de monitores multiparamétricos (SD 106, SN 121) e 199 de BI, HD,
VM, BIA (SD 124, SN 75), média 10,6 alarmes/hora (SD
11,5; SN 9,8); constatamos elevado número de alarmes no ambiente. Na monitorização, o alarme de arritmia estava habilitado somente em 20,41% dos pacientes no SD e respiração em
3,31% no SN. Mediana do volume dos monitores: SD 75dB,
IQ (intervalo interquartil) 60-90; SN 90dB, IQ 60-90. Volume
de alarme mínimo SD 15dB, SN 45dB, nestes valores, o alarme
torna-se inaudível. Houve 53 (43,80%) alarmes de SpO2 no
SN, causando prejuízo no sono dos pacientes.
Conclusão: A fadiga de alarmes ocorre quando um grande
número de alarmes encobre os clinicamente significativos,
possibilitando que alarmes relevantes sejam desabilitados,
silenciados, ignorados pela equipe. Considerando as implicações da fadiga de alarmes para segurança do paciente grave
sugerimos medidas criteriosas na programação e configuração de variáveis e parâmetros de alarmes dos equipamentos
eletromédicos, principalmente monitorização.

Apresentação pôster
PO-133
Analisando o clima de segurança em UTI: um
instrumento para segurança do paciente
Marcelo Elysio Lugarinho, Pedro Paulo Galhardo de Castro, Sonia dos
Santos Reis, Jaqueline Silva Carneiro

Hospital de Clínicas Mário Lioni - Duque de Caxias (RJ), Brasil

Objetivo: Através da aplicação de um questionário previamente descrito mensurar o clima de segurança na enfermagem
de uma unidade de cuidados intensivos. No momento esta
unidade estava sendo avaliada para certificação da qualidade
em saúde pela ONA (Organização Nacional de Acreditação).
Serão analisados os três principais pilares do clima de segurança a partir do trabalho da enfermagem.
Métodos: A equipe de enfermagem de uma UTI de 12 leitos
recebeu um questionário anônimo com 30 perguntas. Para cada
pergunta havia uma escala onde 1 - discordo totalmente e 5 concordo totalmente. As três principais dimensões do trabalho
de enfermagem foram abordadas: orientação do paciente, desenvolvimento profissional, trabalho em equipe. A força do clima de
segurança foi calculada a partir da correlação das medidas dentro
do grupo, com hipótese nula de ausência de concordância.
Resultados: Cinco enfermeiros e treze técnicos de enfermagem responderam a pesquisa (72% da equipe). 58,50% do sexo feminino,
idade média de 32,61 anos, com tempo médio de profissão de 6,75
anos (SD 4,65). O clima de segurança na unidade foi de 4,09 (SD
0,39). A força do clima de segurança foi de 0,77. Com relação aos
três principais domínios do trabalho de enfermagem foram encontrados: orientação ao paciente - 3,88 (SD 0,47); desenvolvimento
profissional - 4,21 (SD 0,41); trabalho em equipe - 3,77 (SD 0,86).
Conclusão: A enfermagem é parte fundamental desse processo.
Treinamento, estímulo ao desenvolvimento pessoal, melhores
condições de trabalho e ambiente de trabalho franco e colaborativo são indispensáveis na segurança do paciente em uma ICU.

PO-134
Análise comparativa dos registros de enfermagem
antes e após a implantação do modelo gerencial
GCEnf - Gestão Colegiada em Enfermagem
Laércia Ferreira Martins, Mariana Augusta de Sá, Ana Meire
Batista, Palloma de Araújo Oliveira, Adriana Kelly Almeida Ferreira,
Raquel Oliveira Piancó, Isabelle Cordeiro de Nojosa Sombra

Hospital Fernandes Távora - Fortaleza (CE), Brasil; Universidade Estadual do
Ceará - UECE - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Realizar avaliação comparativa da quantidade e
qualidade dos registros de enfermagem realizados antes e
depois da implantação de nova metodologia de gerência do
serviço enfermagem.
Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo, documental, abordagem quantitativa, analítica anotações executadas pela enfermagem que assiste doente em hospital terciário Fortaleza-CE.
Foram coletados dados meses março e setembro/2012, períodos pré e pós-implantação, respectivamente; em formulário
próprio, contabilizando registros feitos e analisando especificamente: admissão/exame físico, evolução, alta/óbito, intercorrência, anotações técnicos enfermagem. Foram observados
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critérios: clareza, objetividade, legibilidade, rasuras, presença
assinatura, identificação paciente, anotação data/hora etc.
Atribuiu-se notas: ótimo, bom, regular, ruim, sem registro.
Resultados: Encontraram-se 2.510 anotações feitas pela
equipe enfermagem. Destas, pré-GCEnf com 1017 registros,
sendo 15,8% feitos por enfermeiras, 67,9% por técnicos. E
pós-GCEnf com 1493, sendo 17,5% por enfermeiras e 63,9%
por técnicas. Quanto à qualidade dos registros, pré-GCEnf
67,2% registros enfermeiros foram considerados regulares,
16,4% bons; enquanto pós-GCEnf 82,4% foram considerados ruins e 0% bons. Já os registros dos técnicos apresentou
considerável melhora no período pós-GCEnf com 23,5% das
avaliaçãoes boas, contra 11,4% no pré-GCEnf.
Conclusão: Conclui-se que pós-implantação GCEnf, a enfermeira aumentou a quantidade de anotações mas piorou
consideravelmente na qualidade dos registros. Técnicos diminuíram quantidade registro, porém elevaram a sua qualidade.
Necessita-se aprofundar estudo, traçando estratégias para melhorar registros dos enfermeiros e aperfeiçoar os dos técnicos.

PO-135
Análise de custos diretos da internação e perfil de
pacientes com diagnóstico de internação de sepse
comparado a outros diagnósticos em uma unidade
de terapia intensiva clínica de um hospital de
referência do Sistema Único de Saúde
Camila Armond Isoni, Mara Rúbia de Moura, Cláudio Dornas de Oliveira,
Washington Silveira Pinto Lima Junior, Patricia Eliza Miranda Dupim,
Sérgio Luiz Ramos Pimenta, Luiza Alves Romano, Aline Siqueira Melo

Hospital Santa Casa de Belo Horizonte - Belo Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: Este estudo visa comparar e avaliar o custo médio, a
permanência hospitalar e o APACHE II dos pacientes admitidos ou não por sepse em uma unidade de terapia intensiva clínica de um hospital de referência do Sistema Único de Saúde.
Métodos: Estudo retrospectivo, quantitativo e observacional.
Utilizamos um banco de dados de admissões na UTI clínica
no período de janeiro a dezembro de 2012. Análise de custo foi
realizada através do programa de gestão de custos da instituição.
Resultados: Selecionamos 482 pacientes sendo a idade média de admissão 52 anos, em sua maioria mulheres (56%)
com APACHE II médio de 22. A sepse foi o principal
evento que motivou admissão (52%). A mortalidade esperada da unidade foi de 41,8% e a observada 24%. Dentre
os pacientes com sepse a média de APACHE II foi 24,7 e a
mortalidade esperada de 53,51%. Entretanto, a mortalidade
constatada foi 33,86%. Os pacientes admitidos por outras
causas obtiveram um APACHE II de 19 com uma mortalidade esperada de 29,1% sendo a observada de 26,7%. O
custo médio dos pacientes com sepse foi significativamente
maior que dos não portadores de sepse (R$ 10803,50 e R$
6803,50 respectivamente). A média de internação na unidade foi 10 dias em pacientes com sepse e 7 dias nos restantes.
Conclusão: A permanência de um paciente dentro da terapia intensiva gera custos, e tratando-se de um paciente portador de sepse, sua patologia pode ter impacto relevante no
âmbito financeiro e na permanência hospitalar.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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PO-136
Análise dos indicadores relacionados à utilização
dos leitos de uma UTI geral
Maryanne Miranda Matias, Gustavo Navarro Betônico, Leonardo Fantinato
Menegon, Cássio Renato Valério Gouveia, Rafaela Pereira Maroto, Márcia
Fabiane Sales de Oliveira

de agitação e hipotensão. Acionamento médico ocorreu em
34,4% casos. Em 2012, após treinamento específico, houve
redução em 50% dos casos de óbitos fora da terapia intensiva.
Conclusão: Sinais de alerta estiveram presentes frequentemente em casos de óbito fora da terapia intensiva.
Treinamento e aperfeiçoamento da equipe devem ocorrer
rotineiramente e podem melhorar o desfecho.

Hospital Regional de Presidente Prudente - Presidente Prudente (SP), Brasil

Objetivo: Analisar os indicadores de funcionamento em relação
à utilização dos leitos de uma unidade de terapia intensiva (UTI).
Métodos: Realizou-se um estudo observacional, longitudinal, de
julho de 2009 a agosto de 2010. Foram utilizadas taxas de ocupação (TO), média de permanência (MP), índice de rotatividade
(IR) e índice de intervalo de substituição (IIS). Em seguida, as
médias da UTI em estudo e dos 28 hospitais públicos do Estado
de São Paulo (HESP), obtidos de relatório realizado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, foram comparadas.
Resultados: Nesse período, a média mensal de internações
permaneceu em 89,7, com TO média de 96,5%. A MP nesses leitos foi de 6 dias e o IR mensal médio foi de 4,8, sendo
o IIS médio de 0,21 dias (aproximadamente cinco horas). A
UTI em questão apresentou maior TO (97% vs. 78%), menor MP (6,0 vs. 6,4 dias), maior IR (4,8 vs. 4,0 pacientes)
e menor IIS (5 vs. 69 horas) quando comparada aos HESP.
Conclusão: Nesta UTI observou-se maior taxa de ocupação,
menor média de permanência, maior índice de rotatividade e
menor índice de intervalo de substituição quando comparada
a 28 hospitais públicos do Estado de São Paulo. Isso pode estar
relacionado à implementação da visita da equipe multidisciplinar, do médico diarista e de “bundles”, além da utilização desses mesmos indicadores para o diagnóstico de problemas nos
processos executados e planejamento de ações estratégicas para
a constante melhora do desempenho no cuidado no paciente.

PO-137
Análise dos sinais de alerta que antecederam
os óbitos ocorridos fora da terapia intensiva de
pacientes em pós-operatório de cirurgia ortopédica
Isabela Ribeiro Simões de Castro, Bárbara Ventura Fontes, Luciana Santos de
Carvalho, Elaine da Hora dos Santos, Eliane Werneck Abrantes

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Analisar os óbitos em enfermarias, estratificando
o exato momento do acionamento médico destacando-se os
sinais de alerta previamente ao evento.
Métodos: Estudo retrospectivo e descritivo realizado no Instituto
de Traumatologia de Ortopedia, baseado na verificação de prontuários de pacientes que foram a óbito em enfermarias, no ano de
2007 a 2012. Variáveis: sexo, faixa etária, comorbidades, sinais de
alerta (dispneia, agitação, queda da saturação de oxigênio, hipotensão arterial, hipoglicemia, bradicardia, taquicardia, convulsão
e dor torácica) e uso de medicamentos de alta vigilância.
Resultados: Foram 29 óbitos nos anos de 2007 a 2012, 2 com
critérios de terminalidade, 55,2% do sexo feminino, 80% com
comorbidades (hipertensão arterial a mais frequente), 65,5%
idade >61 anos. Dispneia esteve presente em 38%, seguida
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

PO-138
Análise SWOT: planejamento e gestão estratégica de
uma empresa de ambulância do interior do estado
do Rio de Janeiro
Paulo Sérgio Mendes de Lima, Patrícia Mendes de Lima, Jorge Luís Carvalho
Vigorito Junior, Rolfer Seabra de Barros, Antonio Carlos Tomé Armindo,
Fortunato Prado Brancher

Vigor Remoções - Barra Mansa (RJ), Brasil

Objetivo: Elaborar a análise SWOT do ambiente interno e externo de uma empresa de ambulância UTI móvel,
e estabelecer mecanismos para o alcance dos objetivos
(excelência do atendimento em saúde).
Métodos: Avaliação descritiva do planejamento estratégico,
utilizado a análise SWOT, com avaliação crítica dos ambientes externos e internos, que podem impactar na organização de saúde.
Resultados: Oportunidades: (O1) chegada de novas empresas, hospitais, presença de mais pacientes-clientes com planos
de saúde. Ameaças: (T1) rigorosas fiscalizações (bombeiro, vigilância sanitária, CRM, COREN), (T2) novas empresas de
ambulância, (T3) Burocracia e glosas no recebimento. Forças:
(S1) equipe qualificada, (S2) aquisição de equipamentos de
ponta, (S3) investimento em marketing na internet e correios
eletrônicos, (S4) investimento em tecnologia de informação,
S5 (atendimento de vários planos de saúde). Fraquezas: (W1)
número de ambulâncias limitado, (W2) ausência de transporte
neonatal, Alavancagem: A1 (S1,S2,S5/O1) expandir os serviços
oferecidos Defesa: D1 (S1,S2/T1) reestruturação para fiscalizações, D2(S4/T3) informatização de processos de cobrança,
D3 (S3/T2) plano de marketing para fortalecimento da marca
Limitação: L1 (W1,W2/O1) criar parcerias para terceirização
de ambulância e remoções neonatais. Problema: P1 (W1/T3)
negociar com planos de saúde para otimizar recebimentos, para
posterior investimento, P2 (W2/T2), buscar neonatologistas.
Conclusão: A utilização da análise SWOT possibilita
uma avaliação do ambiente interno e externo da empresa,
definindo as ações capazes de estabelecer mecanismos para o
alcance dos objetivos.

PO-139
Atuação da fisioterapia urológica em unidade de terapia
intensiva: estudo retrospectivo
Alessandra de Assis Miura, Ana Carolina Cassemiro, Gabriela Resende,
Rebeca Cristiane de Oliveira Silva, Tais Takeyama, Valéria Guedes da
Silva, Viviane Cordeiro Veiga, Salomon Soriano Ordinola Rojas

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Apresentação pôster
Objetivo: Descrever e analisar as condutas da fisioterapia
uroginecológica em uma unidade de terapia intensiva (UTI).
Métodos: Realizado estudo retrospectivo de 202 pacientes
atendidos pela fisioterapia uroginecológica em UTI, no período de Novembro de 2012 à Junho de 2013. Aplicou-se um
protocolo para prevenir e reduzir riscos de infecção do trato
urinário (ITU) e disfunções miccionais por meio de recursos fisioterapêuticos. Realizou-se análise descritiva dos dados
obtidos com utilização de média para variáveis numéricas e
frequência para variáveis categóricas.
Resultados: As indicações mais frequentes foram: aplicação
do protocolo de retirada da sonda vesical de demora (79,2%),
retenção urinária (15,4%), esvaziamento vesical incompleto
(2,5%) e distensão vesical (2,5%). Os recursos fisioterapêuticos utilizados foram: manobras manuais (100%), terapia comportamental (63,4%),compressa fria em região supra-púbica
(27,3%), eletroterapia (10,4%), exercícios para musculatura
adjacente à bexiga (8,9%) e massagem intestinal (3,5%). 80%
dos pacientes atendidos evoluíram com micção espontânea
sem complicações e resolução total dos sintomas. Dentre os
pacientes com disfunções miccionais, 62,5% apresentaram
melhora completa do quadro e, dentre os pacientes inseridos
no protocolo 96,25% evoluíram sem complicações urinárias.
Conclusão: A intervenção da fisioterapia uroginecológica
foi eficaz na prevenção de complicações urinárias relacionadas ao uso da SVD, assim como na redução dos fatores
de risco para ITU, mostrando-se como uma alternativa
para a ampliação da qualidade assistencial.

PO-140
Avaliação da profilaxia de tromboembolismo venoso
para pacientes cirúrgicos de uma unidade de terapia
intensiva de um hospital privado especializado em
cardiologia na cidade de São Paulo
Sheila Aparecida Simões, Nilza Sandra Lasta, Beatriz Akinaga Izidoro,
Denise Louzada Ramos, Viviane A Fernandes, Antônio Claudio do
Amaral Baruzzi, Valter Furlan, Pedro Gabriel Melo Barros e Silva

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar e comparar a profilaxia de tromboembolismo venoso (TEV) prescrita aos pacientes cirúrgicos internados em terapia intensiva.
Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, abordagem quantitativa. Comparamos os resultados de um banco de dados do
período de janeiro 2011 a dezembro 2011, admitidos 680 pacientes nos quais foram realizadas 1855 avaliações, comparado com o período de janeiro 2012 a dezembro 2012, admitidos 780 pacientes nos quais foram realizadas 1606 avaliações.
Resultados: No total de analise em 2011, 1128 (61%) receberam
profilaxia para TEV, 214 (12%) não receberam e 513 (28%) não
eram elegíveis ao protocolo. Já no período 2012, 978 (61%)
receberam profilaxia para TEV, 81 (5%) não receberam e 547
(34%) não eram elegíveis ao protocolo. Das profilaxias instituídas
em 2011, 185 (14%) receberam Heparina não fracionada, 881
(66%) receberam Enoxaparina e 276 (21%) utilizaram meias
elásticas e/ou compressão pneumática intermitente, já em 2012,
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135 (14%) receberam Heparina não fracionada, 722 (77%) receberam Enoxaparina e 121 (12%) utilizaram meia elástica e/ou
compressão pneumática intermitente.
Conclusão: Os resultados apresentam-se acima da média
mundial que é de 60% e em 2012 conseguimos melhorar
a adesão à profilaxia, trabalho atingido após treinamento da
equipe e acompanhamento diário dos pacientes com risco de
TEV. Sabe-se que profilaxia do TEV é essencial, pelo fato de
ser a 1ª causa de morte hospitalar que pode ser prevenida e
em 50% dos casos a trombose venosa é silenciosa.

PO-141
Avaliação da qualidade dos registros de enfermagem
Laércia Ferreira Martins, Mariana Augusta de Sá, Ana Meire Batista,
Palloma de Araújo Oliveira, Adriana Kelly Almeida Ferreira, Raquel
Oliveira Piancó, Isabelle Cordeiro de Nojosa Sombra, Georgia
Teixeira Gurgel

Hospital Fernandes Távora - Fortaleza (CE), Brasil; Universidade Estadual
do Ceará - UECE - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Registro clínico precisa ser objetivo, claro, completo, inteligível, e que todos os membros da equipe-saúde com
acesso às informações entendam seu contexto/significado.
Este estudo objetiva avaliar a qualidade dos registros de
enfermagem em prontuário.
Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo, documental,
abordagem quantitativa, analítica das anotações executadas
pela enfermagem (enfermeiro, técnico, acadêmico) que assiste doente em hospital terciário Fortaleza-CE. Foram coletados dados meses março e setembro/2012 em formulário
próprio, analisando, especificamente: admissão/exame físico, evolução, alta/óbito, intercorrência, parada cardiorrespiratória-PCR, controle invasivos, Sistematização Assistência
Enfermagem-SAE, Sistema Informação Acompanhamento
Formação Úlcera Pressão-SIAFUPP, anotações técnicos enfermagem. Foram observados critérios: clareza, objetividade, legibilidade, rasuras, presença assinatura, identificação
paciente, anotação data/hora etc. Atribuiu-se notas: ótimo,
bom, regular, ruim, sem registro.
Resultados: Analisou-se 61 prontuários, 1493 registros enfermagem. Evidenciou-se 54,1% admissões/exames físicos
foram consideradas regulares; evoluções foram regulares
(62,2%); as intercorrências, 47,5% foram regulares; já registros alta/óbito 36,1% foram bons e 32,8% regulares. Os
registros PCR foram considerados ruins (100%) por falta
de conteúdo. Os registros SAE foram considerados bons
(58,8%). Controle invasivo e SIAFUPP aparecem sem registro (100%). Nas anotações técnicos enfermagem, 67,2%
foram consideradas regulares, apenas 1,6% ótimas.
Conclusão: Os registros enfermagem foram considerados
regulares. Alguns formulários registro obrigatório sequer
foram preenchidos. Infere-se falta conhecimento sobre
importância/cuidado com registros. Novas pesquisas devem ser conduzidas para identificar quais causas levam à
pobreza/superficialidade/descuido com registros, inferidos
neste estudo.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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PO-142
Caracterização dos erros e eventos adversos na unidade
de terapia intensiva de um hospital da rede sentinela
Fernanda Alves Ferreira Gonçalves, Leydiane de Souza Santos, Luerce
Nascimento Silva, Suzana Soares de Moraes, Bárbara Ribeiro Miquelin,
Beatriz Terezinha Ferreira Arão, Carlos Roberto Caixeta

Disciplina de TCC, Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO Goiânia (GO), Brasil; Hospital das Clínicas, Universidade Federal de
Goiás - Goiânia (GO), Brasil

Objetivo: Caracterizar a ocorrência de erros, eventos adversos
e as complicações ocorridas na UTI de um hospital sentinela.
Métodos: Estudo descritivo, observacional, desenvolvido na UTI
Cirúrgica de um Hospital Universitário da Região Centro Oeste. A coleta de dados foi realizada nos meses de abril a junho de
2013 utilizando Checklist. Incluídos no estudo todas as observações (81) realizadas no período da coleta de dados. Por se tratar de
um estudo observacional foi solicitada previamente ao Comitê de
Ética a dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Resultados: Notificou-se 53 erros (65,4%) e 28 EA (34,6%).
Quanto aos erros houve predominância daqueles relacionados
à medicação, seguido daqueles relacionados a drenos, cateteres
e sondas. Quanto às causas relacionadas a erros de medicação
destacam-se a omissão de dose, dose e via de administração
errada, troca de medicação e erro de prescrição. Dentre os erros relacionados a sondas, drenos e cateteres predominaram a
autoretirada. Quanto aos EA predominaram aqueles relacionados a sondas, drenos e cateteres, seguidos daqueles relacionados ao aparecimento de úlceras por pressão e medicação.
Quanto às complicações predominantes destacam-se
aquelas relacionadas a sondas: vômitos e broncoaspiração e a
medicação (redução da pressão arterial e hipoglicemia).
Conclusão: Foram constatadas ocorrências de erros e EA
na UTI destacando-se os relacionados à medicação. O
profissional da saúde, como ser humano, está sujeito a falhas
e, diante disso, evidencia-se a necessidade de notificar os
erros e EA ocorridos para que se identifiquem as lacunas que
precisam ser sanadas pelo próprio serviço.

PO-143
Choque séptico: importante causa de mortalidade
hospitalar após alta da UTI
Matheus Gomes Giacomini, Márcia Valéria Lopes, Suzana Margareth Lobo

Serviço de Terapia Intensiva, Hospital de Base de São José do Rio
Preto, FAMERP - São José do Rio Preto (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar as causas de óbito hospitalar após a alta da UTI.
Métodos: Estudo retrospectivo, observacional, de coorte.
Os registros de todos os pacientes admitidos no período de
01/02/2013 a 30/04/2013 em uma UTI pública de 20 leitos de
um Hospital Universitário foram avaliados. Os dados clínicos e
demográficos foram retirados do Sistema de Monitorização Epimed e confirmados no sistema de registro eletrônico do hospital
(Sistema MV). As causas de óbito registradas foram classificadas
em 12 categorias. A análise estatística foi realizada com os testes
t de Student e de Fisher.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Resultados: Um total de 241 pacientes foi avaliado. A taxa
de mortalidade na UTI foi 30% (73 óbitos) e no hospital
foi 39,0% (94 óbitos). A taxa de letalidade padro9nizadas
da unidade (observado/esperado) foi 0,74 (customizada para
América Latina) (Tabela 1). A taxa de mortalidade hospitalar
foi 39% (94 pacientes) com taxa de letalidade padronizada
do hospital de 1,13. O tempo de internação no hospital
antes da admissão na UTI (em dias) foi significativamente
maior no grupo que morreu após a alta (4 dias [1,5-13,5
dias] em comparação ao grupo que morreu na UTI (2 dias
[1-6 dias]) (p=0,008). As principais causas de morte pós-alta
da UTI foram choque séptico em 57% e choque refratário
sem causa definida em 28,5% dos pacientes.
Conclusão: Choque séptico é importante causa de morte
após a alta da UTI, tendo a maioria dos óbitos ocorrida
ainda na primeira semana.

PO-144
Conhecimento da equipe de enfermagem acerca
da terapia transfusional
Juliana Gerhardt Soares Fortunato, Luana Ferreira de Almeida, Gabriela
Paloquino de Oliveira, Shirley de Azevedo Morais, Natalia Rodrigues
Abrantes, Katherine Kristinne Oliveira de Moraes, Márcia Vitor Ribeiro
Martins, Pamella Vianna de Souza Costa

Hospital Universitário Pedro Ernesto, UERJ - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem
acerca da hemotransfusão.
Métodos: Foi aplicado um questionário contendo 15 perguntas fechadas, relacionadas ao tema, aos profissionais da equipe
de enfermagem de uma unidade de cuidados intensivos de
um hospital universitário, localizado no Rio de Janeiro.
Resultados: Participaram do estudo 16 profissionais, sendo 8 enfermeiros e 8 técnicos de enfermagem. A maioria
dos enfermeiros (50%) respondeu corretamente 67% das
questões. Quanto aos técnicos de enfermagem, apenas
25% dos mesmos respondeu corretamente grande parte das questões (10). Houve prevalência de erro entre as
duas categorias em 4 questões: “Contra-indicação para
a administração do plasma”; “Caso haja aumento maior
que 1ºC na temperatura durante o processo transfusional,
o que deve ser feito?”; “Qual o período de tempo que o
profissional que iniciou a transfusão deve permanecer ao
lado do paciente?”; “As reações febril e hemolítica podem
ser observadas até quanto tempo após a transfusão?” Além
disso, 50%, tanto dos técnicos de enfermagem quanto
dos enfermeiros, informaram nunca ter participado de
treinamento sobre esta temática em sua formação.
Conclusão: Apesar de ser um procedimento comum na
unidade onde foi realizado o estudo, e também por ser
uma prática relativa à equipe de enfermagem, o processo de hemotransfusão corresponde a um assunto que deve
ser mais discutido tanto nas instituições de ensino, como
nas de saúde. Tal iniciativa busca garantir tanto uma maior
sensibilização quanto ao tema, como busca reduzir possíveis eventos adversos relacionados a esse procedimento.

Apresentação pôster
PO-145
Conhecimento da equipe multidisciplinar sobre
úlcera por pressão em pacientes internados na UTI
de um hospital privado em São Luís - MA
Josy Ferreira Serra, Maria do Socorro Vasconcelos Reis, Gabriella
Raquel Souto Souza, Louise Aline Romão Gondim, Rozemeire Dias Noleto
Alencar, Ana Claudia Pinho de Carvalho, Emanuele Garcia Costa, Moisés
Ferreira Serra

UDI Hospital - São Luís (MA), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva, UDI
- São Luís (MA), Brasil

Objetivo: Avaliar o nível de conhecimento da equipe multidisciplinar sobre UPP (úlcera por pressão) em pacientes
internados na unidade de terapia intensiva (UTI) de uma
instituição hospitalar em São Luís - MA.
Métodos: Estudo do tipo descritivo exploratório, transversal
com métodos quantitativos, realizado no período de um mês
na UTI de um hospital privado na cidade de São Luís - MA.
Aplicou-se um questionário composto de perguntas fechadas a
todos os profissionais envolvidos na assistência do referido setor.
Resultados: Percentuais acima de 90% dos profissionais que participaram do estudo souberam conceituar e classificar uma UPP;
reconheceram que a melhor técnica de prevenção é a mudança de
decúbito a cada 2 horas; afirmaram que o maior risco para UPP
ocorre em pacientes idosos e desnutridos; bem como responderam corretamente outras questões acerca das úlceras por pressão,
podemos inferir que a equipe tem um conhecimento considerado bom sobre a classificação, tratamento e prevenção da UPP.
Quanto ao conhecimento da escala de Braden 54% dos profissionais não a conhecem, inclusive, dentre estes temos: 5 médicos,
11 enfermeiros, 2 fisioterapeutas, 1 nutricionista e 18 técnicos
de enfermagem. Resultado surpreendente, pois esta é uma ferramenta utilizada diariamente na UTI para prevenção das UPP.
Conclusão: Mesmo com poucos estudos que demonstrem a
estatística da UPP nas UTIs brasileiras, percebe-se a importância do conhecimento de toda a equipe multiprofissional
na identificação, prevenção e tratamento desta iatrogenia.
Torna-se necessário uma educação continuada e que tenha
como principal objetivo identificar e prevenir os riscos aos
quais os pacientes estão expostos.

PO-146
Conhecimentos em cuidados com úlceras por
pressão entre enfermeiros de unidades de terapia
intensiva de Belém
Mayara Oliveira da Costa, Maria Alice Pinheiro Saulnier de Pierrelevee,
Vívian Lúcia Aslan D’Annibale Cartágenes

Fundação Pública Estadual Hospital das Clínicas Gaspar Viana - Belém
(PA), Brasil; Universidade Estadual do Pará - UEPA - Belém (PA), Brasil

Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi verificar os conhecimentos sobre os cuidados com úlceras por pressão entre
os enfermeiros das Unidades de Terapia Intensiva de quatro
instituições hospitalares públicas do município de Belém.
Métodos: Trata-se de uma pesquisa analítico-descritiva
transversal, com abordagem quantitativa. O instrumento
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utilizado na coleta de dados consiste em questionário composto de 44 questões. Participaram da pesquisa 31 enfermeiros de centros de terapia intensiva de quatro instituições
públicas hospitalares do município de Belém.
Resultados: Constatou-se que há um domínio maior em assuntos referentes à avaliação, tratamento e prevenção das úlceras
por pressão e as maiores deficiências estão em conhecimentos
específicos relacionados à fisiologia da cicatrização tissular, anatomia da pele e estadiamento da úlcera. Identificou-se que a forma de atualização mais procurada pelos enfermeiros é a busca
de informação com especialistas no assunto. E a maior porcentagem de acertos foi dos que participam de grupos de estudo.
Conclusão: O enfermeiro tem o papel de planejar uma
assistência adequada à necessidade de cada paciente de
maneira individualizada, sendo necessário o conhecimento científico para fundamentar e justificar todos os procedimentos utilizados durante a administração dos cuidados. A qualidade da assistência de enfermagem em UP a
partir de conhecimentos adequados pode refletir em um
menor tempo de permanência do paciente em UTI, menores custos hospitalares com antibióticos e coberturas,
redução da infecção hospitalar e menos sequelas físicas e
psicológicas ao paciente.

PO-147
Correlação do escore de Braden e a ocorrência
de úlcera por pressão em pacientes internados
em uma unidade de terapia intensiva adulto
Aline Patricia Rodrigues da Silva, Cleydson Rodrigues de Oliveira, Mariana
Cordeiro da Cunha, Gisele Darc Rodrigues Fernandes

Faculdade Pitágoras - Betim (MG), Brasil; MEDIMIG - Belo Horizonte
(MG), Brasil

Objetivo: Correlacionar o escore de Braden e a ocorrência de
ulcera por pressão em pacientes internados na unidade de terapia intensiva adulto.
Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal,
com abordagem quantitativa. Desenvolvido em uma UTI
adulto privada localizada em BH-MG. A amostra constou de
195 pacientes internados no período de janeiro a agosto de
2012. A coleta de dados foi realizada pelas próprias pesquisadoras através da análise das fichas de Braden.
Resultados: Foram analisadas 633 escalas de Braden, obtendo como resultado os riscos: Inexistente 127 (20,06%),
Baixo 109 (17,21%), Moderado 73 (11,53%), Elevado 207
(32,70%) e Muito Elevado 117 (18,48%). Foram diagnosticados 11 pacientes que desenvolveram úlcera por pressão,
sendo que destes, 5 (45,45%) eram do sexo masculino e 6
(54,54%) feminino, 9 (81,81%) com idade superior a 60
anos e 2 (18,18%) com idade inferior a 60 anos. Sendo que
destes, 0 (0%) receberam alta, 6 (54,54%) foram transferidos
e 5 (45,45%) foram a óbito. O tempo de internação variou de
9 a 49 dias, com média de internação de 26,45 dias, e o tempo
médio de aparecimento das lesões foi de 12 dias. Com relação
ao risco na escala de Braden 9% Inexistente, 46% Baixo, 18%
Moderado, 18% Elevado e 9% muito elevado.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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Conclusão: Ficou evidente que o desfecho do paciente que desenvolve úlcera por pressão é desfavorável. A utilização da escala
de Braden permite a identificação e a intensidade do risco e possibilita a implementação de medidas que possam preveni-las,
gerenciando o cuidado de forma segura e com qualidade.

PO-148
Correlação entre a taxa de readmissão e a capacidade
funcional
José Aires de Araújo Neto, Fernando Beserra Lima, Roberta Fernandes
Bomfim, João Ricardo Amorim da Silva, Aline Araújo Ferreira, Fábio Ferreira
Amorim, Saint-Clair Gomes Bernardes Neto, Marcelo de Oliveira Maia

Hospital Santa Luzia - HSL - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Verificar a correlação entre as readmissões na UTI
e a capacidade funcional avaliada no momento da alta.
Métodos: Trata-se de um estudo analítico e prospectivo realizado na UTI, no período de janeiro a março de 2013. Foram
avaliados os dados de pacientes que foram readmitidos na
UTI num intervalo menor que 90 dias após a alta. Foi realizada análise estatística entre a taxa de readmissão e a capacidade
funcional. Para avaliação da capacidade funcional foi utilizado
a mensuração de força muscular (Medical Research Council),
Functional Status Score-Intensive Care Unit (FSS-ICU) e a
capacidade de deambulação no momento da alta da UTI.
Resultados: Foram analisados 187 pacientes admitidos entre
janeiro e março de 2013, que receberam alta da UTI. Os pacientes com maior escore APACHE II (12,63±4,58x8,4±6,1;
p=0,001) e SAPS II (35,3±6,8x26,1±11,9; p<0,0001) tiveram
maior taxa de readmissão. Os pacientes readmitidos apresentaram maior dependência funcional na medida de FSS-ICU
(19,7±11,5x26,1±10,1; p=0,03) em relação aos pacientes que
não necessitaram de reinternação. Não houve diferença em relação à força musculara avaliada pela MRC. Os pacientes que
tiveram alta da UTI com a capacidade de deambular tiveram
menor taxa de readmissão (6,8%x20%; p=0,008).
Conclusão: As taxas de readmissão se correlacionam com a
gravidade, a funcionalidade no momento da alta através da
FSS-ICU e da capacidade de deambulação.

PO-149
Cuidados com dispositivos invasivos: qualidade e
segurança na UTI
Marcelo Elysio Lugarinho, Pedro Paulo Galhardo de Castro, Sonia Reis,
Jaqueline Silva Carneiro

Hospital de Clínicas Mario Lioni - Duque de Caxias (RJ), Brasil

Objetivo: A política de segurança da UTI deve contemplar
os cuidados com dispositivos invasivos, evitando seu deslocamento não intencional. Em nossa UTI acompanhamos
mensalmente nossos eventos sentinelas, entre eles as perdas
de cateteres de PAM.
Métodos: Em agosto de 2012 foi realizada uma reunião multidisciplinar onde foi aplicada a técnica de “brainstorming” e
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o diagrama de causa/efeito (Ishikawa). Analisados todos os
fatores de risco de perda e suas prováveis etiologias. Medidas
corretivas foram tomadas: revisão diária da necessidade de
permanência do cateter, treinamento e conscientização da
equipe, mudança dos equipos e bolsas pressóricas, instalação
de tala nos pacientes com punção de artéria radial.
Resultados: Antes da intervenção, nossa taxa de ocupação
era 98,45%, 361,15 pacientes/dia, a média de paciente/mês
com PAM era de 10,17, e média mensal de perdas 6,57
cateteres. Após a intervenção, pode-se observar a queda da
média de perdas de 3,1 cateteres/mês (<50%) sem mudança
nos outros indicadores (vide tabela).
Conclusão: Os esforços para assegurar segurança nos cuidados intensivos, deve incluir medidas preventivas e corretivas, de baixo custo e fácil implementação, com a adesão
consciente de todos os membros da equipe através da educação e vigilância.

PO-150
Diferença entre a carga de trabalho em pacientes
com uso de processos dialíticos em unidade de
terapia intensiva
Débora Feijó Villas Bôas Vieira, Denise Espindola Castro, Cristini Klein,
Enaura Helena Brandão Chaves, Valeria de Sá Sottomaior, Rogério
Daroncho da Silva, Daniela dos Santos Marona Borba, Ana Julia Fehse

Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre (RS), Brasil; Serviço de Enfermagem em Terapia Intensiva,
Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Porto Alegre (RS), Brasil;
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: Mensurar a carga de trabalho em unidade em tratamento intensivo diferenciando a carga de trabalho entre
pacientes com e sem processo dialítico.
Métodos: Estudo de coorte prospectivo, em CTI adulto
de 39 leitos, de hospital de ensino, no período de abril de
2011 a abril de 2013. O Nursing Activities Score (NAS)
foi mensurado nas 24 horas de cuidados, aplicado pelas
enfermeiras assistenciais, previamente capacitadas. Os
dados foram armazenados em planilha Excel e analisados
no SPSS 18.
Resultados: A amostra foi consecutiva onde foram coletadas 5513 medidas em 2011 com a média do NAS de
79,87% (19,14h), 4860 em 2012 e média de 77,20%
(18:30h), e 1355 em 2013 com média de 78,29% (18:50h).
Não existe diferença entre as médias do NAS entre os 3
anos. A média do NAS em 2011 com e sem hemodiálise
foi 96,08% e 74,98%, em 2012 93,30% e 72,36% e 2013
92,65 e 74,50%. Não existe diferença entre as médias entre
os anos, existe diferença entre as médias de pacientes com
e sem hemodiálise para um p<0,005. Os pacientes com hemodiálise requerem 3 horas a mais de cuidados em relação
aos pacientes sem esse procedimento.
Conclusão: Os pacientes com processo dialítico requerem
em torno de três horas a mais de cuidados do que pacientes
sem hemodiálise.
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PO-151
Estudo prospectivo da demanda de pacientes na
unidade de terapia intensiva assistidos por ventilação
mecânica e relação com normativa da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
Pedro Ernesto Ferreira Patrocinio, Luis Kleber Fernandes de Lima, Luana
Muzzi Vaz David, Wagner Miranda, João Cláudio Ferreira Patrocínio

Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central FACIPLAC - Brasília (DF), Brasil; Hospital Amparo - Goiânia (GO), Brasil

Objetivo: Na tentativa de esclarecer a real necessidade e proporção de equipamentos de VM por leito de UTI, optamos por realizar um estudo prospectivo com a finalidade de identificar a
demanda de pacientes internados em UTI privada na cidade de
Goiânia - GO, que necessitam de VM, e correlacionar com as
recomendações e obrigatoriedade das mais diferentes instituições.
Métodos: Foi estudada a demanda de pacientes internados
na UTI do HA em Goiânia - GO que necessitam de VM. O
levantamento de dados foi prospectivo e ocorreu no período
compreendido entre 01-01-2009 e 30-06-2009 sendo
realizado diariamente no período matutino.
Resultados: Foram avaliados 1538 pacientes internados na
UTI do HA em Goiânia - GO, no período compreendido entre 01/01/2009 e 30/06/2009. Em dois desses momentos, nos
dias 19 de março e 19 de junho, todos os dez leitos da UTI
estavam ocupados e foi necessário o uso simultâneo de todos
os conjuntos de VM disponíveis na UTI. Não foi evidenciada
diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre a quantidade de pacientes em UTI, com e sem ventilação mecânica.
Conclusão: Em dois momentos, todos os dez leitos da UTI
estavam ocupados com pacientes em VM e, portanto, caso
não houvesse a disponibilidade de um conjunto de VM disponível para cada paciente. O gestor da UTI encontra neste
estudo, subsídio metodológico para cumprimento da referida
recomendação institucional da AMIB, passando assim, para
toda a equipe, a tranquilidade para realização do trabalho com
qualidade aceitável e dentro de preceitos éticos.

PO-152
Eventos adversos em uma unidade de terapia
intensiva: analisando sua ocorrência
Thieli Lemos de Souza, Veridiana Baldon dos Santos, Sofia Louise Santin
Barilli, Deborah Hein Seganfredo, Anelise Ferreira Fontana, Nara Selaimen
Gaertner de Azeredo

Hospital Nossa Senhora da Conceição - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: Identificar os eventos adversos (EAs) ocorridos em
pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva
(UTI) adulto.
Métodos: Estudo longitudinal, descritivo e prospectivo,
realizado em uma UTI geral - nível de complexidade III de um hospital público no município de Porto Alegre (RS).
Os dados estão sendo coletados desde maio/2013, visando o
período de um ano. O instrumento de coleta de dados é um
formulário que contém seis EAs e a frequência que ocorrem.
Os enfermeiros assistenciais são questionados, em todos os
turnos, por auxiliares administrativos previamente treinados.
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Resultados: Os dados apresentados, referentes à coleta de
maio a junho de 2013, evidenciam o registro de 77 EAs.
Nessas notificações, foram encontrados nove extubações
acidentais (11,7%), 13 falhas de extubação (16,9%), uma
queda (1,3%), 44 trações de sonda nasoenteral (57,1%), seis
trações de cateter venoso central (7,8%) e quatro reinternações na UTI em menos de 24 horas (5,2%). É relevante
considerar que os profissionais ainda estão se adequando
ao instrumento de coleta, o que também pode acarretar
subnotificações.
Conclusão: A segurança do paciente vem sendo amplamente
discutida na prática clínica, pois envolve, principalmente, o
compromisso ético de todos os profissionais. Na UTI, onde
os quadros clínicos são demasiadamente críticos, os EAs podem deteriorar o estado de saúde dos pacientes. Diante desse
cenário, necessita-se conhecer e quantificar essas ocorrências
iatrogênicas, a fim de desenvolver estratégias para promoção e prevenção à saúde, evitando-as e proporcionando uma
assistência de enfermagem segura e de qualidade.

PO-153
Impacto da aplicação do bundle de prevenção de
infecção de corrente sanguínea associada a cateter
venoso central correlacionando a taxa de infecção de
corrente sanguínea associada ao cateter venoso central
Akemy Carvalho, Juliana Marques Rolim, Ana Claudia Pinho de Carvalho,
Maria do Socorro Vasconcelos Reis, Aline Gomes Ferreira

UDI Hospital - São Luís (MA), Brasil

Objetivo: Avaliar a taxa de infecção de corrente sanguínea após
a implementação de um pacote de medidas de prevenção.
Métodos: Estudo quantitativo, retrospectivo e comparativo,
realizado em uma unidade de terapia intensiva geral composta por 19 leitos. A amostra foi constituída por 365 pacientes
com cateter venoso central (CVC) subdivididos no período
de outubro de 2010 a setembro de 2011 (sem implantação
do bundle) e outubro de 2011 a setembro de 2012 (com a
implantação do bundle). Os dados foram coletados e analisados a partir da base de dados- Epimedmonitor - utilizada
para gerenciamento dos indicadores de processos e resultados.
Resultados: Foi realizado um estudo de 365 pacientes com
cateter venoso central dos quais 182 haviam sido realizados
antes da implantação do bundle de prevenção e 183 após
implantação. No período anterior à implantação do bundle
foram identificados 12 casos de infecção de corrente sanguínea (ICS) associada ao CVC com uma taxa de utilização de
CVC de 42,29% e taxa de infecção relacionada ao CVC (nº
de eventos/1000 cateteres-dia) de 8,17. Após a implantação
do bundle foram identificados 11 casos de ICS associada ao
CVC com taxa de utilização de 50,10 e taxa de infecção
relacionada ao CVC de 6,18.
Conclusão: Após a implantação do pacote de medidas
preventivas evidenciou-se que a taxa de ICS diminuiu em
24,46%. Apesar da redução de 8,33% destas infecções, a
taxa de utilização do cateter foi maior evidenciando adesão
às boas práticas de prevenção.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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PO-154
Impacto da atuação do farmacêutico clínico em
unidade de terapia intensiva neurológica
Roberta Teixeira Tallarico, Maria Eduarda Pedroso, Viviane Cordeiro
Veiga, Salomon Soriano Ordinola Rojas, Júlio César de Carvalho,
Luis Enrique Campodónico Amaya, Claudio Henrique Swerts Esteves,
Fabricio Argenton Sofiato

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar impacto da atuação do farmacêutico clínico em unidade de terapia intensiva (UTI).
Métodos: Avaliação dos registros das intervenções quanto à
reconciliação e interação medicamentosa, presença e tempo
de antibioticoprofilaxia, ajuste de dose de antibióticos, adequação de via e forma farmacêutica realizadas por farmacêutico clínico, após análise de prescrições de UTI, no período
de setembro de 2012 a maio de 2013.
Resultados: Analisadas 5.308 prescrições, destas 745 (14%)
seguiram com acompanhamento diário do farmacêutico para
ajustes. Reconciliadas 98% das prescrições acompanhadas.
Interação medicamentosa esteve presente em 8,74% e aceitas
as modificações em 98%. Medicamentos contraindicados por
sonda enteral totalizaram 2,2%, porém somente 1,45% com
possíveis substitutos e, destes, 90% modificados após orientação. Dos pacientes com necessidade de ajuste de antibiótico por nefrotoxicidade, 0,94% necessitaram de intervenção,
sendo aceitas 84%. Antibioticoprofilaxia por mais de 48h
ocorreu em 1,8% dos pacientes cirúrgicos. Ajuste de dose,
diluição, posologia e via de administração, ocorreram entre
0,2 a 3,2% das prescrições e aceitos em 100%. Evidenciamos
média de 19 prescrições analisadas por dia, sendo três abordadas quanto à intervenção. Por dia pelo menos uma prescrição
foi orientada quanto a interação medicamentosa, tempo de
permanência de antibioticoprofilaxia ou via de administração.
Conclusão: A presença de farmacêutico clínico diário em
UTI tem impacto sobre a prescrição individualizada, visando melhor adequação de via, dose, diluição, tempo de antibiótico e interações medicamentosas.

PO-155
Impacto do gerenciamento de ventiladores mecânicos
na aplicabilidade diária como estratégia de redução de
custos em múltiplas unidades de terapia intensiva
Bruno Alex Nunes, Luiz Carlos F. Leiro, Paulo Henrique Toledo Fernandes,
Neusa Chaves, Firmino Haag Ferreira Junior

Hospital Salvalus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Prevenir a escassez de recursos, gerenciando a maneira mais viável para a sustentação da adequação do aparelho mais adequado a cada perfil de paciente em necessidade
absoluta em múltiplas unidades de terapia intensiva (UTIs).
Métodos: Estudo retrospectivo, de campo, tendo como proposta levantar as dificuldades encontradas no gerenciamento
de ventiladores mecânicos dentro das UTIs, estabelecendo
critérios de locação, e equiparando os resultados deste
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gerenciamento com o impacto no processo de desmame
ventilatório, de acordo com a necessidade de cada doente.
Foram utilizados 32 ventiladores mecânicos, distribuídos
pelas UTIs, sendo os mesmos de diferentes modelos.
Resultados: De fevereiro a abril de 2013, foram gerenciados
48 leitos de UTIs distintas entre si. De acordo com a necessidade da permanência do ventilador no setor, estipulamos
uma meta de=100%, onde atuamos com uma mediana global de 139,31%, e de acordo com a necessidade ventilatória
de cada setor, estipulamos uma Meta=100%, onde atuamos
com uma mediana global de 44,84%. A mediana ventilatória neste mesmo período foi de 3 dias, onde passaram por
ventilação mecânica cerca de 283 pacientes.
Conclusão: Constata-se, então, a importância deste gerenciamento para termos noções referentes ao controle de uso
dos ventiladores mecânicos, proporcionando a educação e
atualização constante do conhecimento com a finalidade de
garantir melhores rendimentos financeiros e de qualidade no
uso de recursos materiais necessários à assistência ao paciente.
Além disso, o gerenciamento passa a contribuir para o sucesso
da organização a partir do momento em que existe uma
coordenação mais eficaz dos recursos da unidade hospitalar.

PO-156
Incidência de procedimentos invasivos em unidade
de terapia intensiva cardiológica
Juliana Aguiar Chencci, Luciane Santos da Silva Oliveira, Aline
Menezes Pinheiro, Elaine Aparecida Silva de Morais, Caroline Guedes
de Oliveira, Khaled Ahmed Taha Neto, Mauro Sérgio Vieira Machado,
André Gasparoto

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Conhecer os principais procedimentos realizados
em unidade de terapia intensiva cardiológica e suas respectivas incidências.
Métodos: Foi realizado um estudo exploratório descritivo
retrospectivo, realizado na UTI cardiológica, nos meses de
abril e maio de 2013. A população estudada foram todos os
pacientes internados durante esse período que foram submetidos a algum procedimento invasivo.
Resultados: Nos meses de abril a maio de 2013 foram admitidos um total de 1107 pacientes e realizado um total de 156
(Incidência 14,09) procedimentos invasivos, dentre eles passagem de cateter venoso central (CVC), balão intra- aórtico (BIA),
toracotomia, passagem de cateter de pressão arterial (PAM),
toracocentese, drenagem de pericárdio e cateterismo vesical de
demora. Houve um total de 74 passagens de CVC com incidência 6,68; 6 BIA com incidência 0,54; 8 Toracotomias com
incidência 0,72; 12 PAM com incidência 1,08; e 45 outros procedimentos contabilizando incidência 4,06.
Conclusão: Na UTI concentram-se pacientes clínicos ou cirúrgicos mais graves, esses clientes apresentam doenças ou
condições clínicas predisponentes a infecções. Sendo assim
os principais procedimentos invasivos encontrados foram na
ordem: cateter central, seguido de outros procedimentos,
cateter de PAI, toracofcentese, toracotomia e BIA, devido à
instabilidade hemodinâmica dessa população estudada.

Apresentação pôster
PO-157
Indicador de qualidade: higiene oral em unidade de
terapia intensiva adulto
Greice Gonçalves Amurin, Sandra Aleixo Aguilera Dias, Eliana Paula Boarati

Universidade Nove de Julho - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar o conhecimento da equipe de auxiliares de
enfermagem da unidade de terapia intensiva adulto quanto
ao procedimento de higiene oral em pacientes criticamente
enfermos e em ventilação mecânica.
Métodos: Foi realizada pesquisa de campo quantitativa e descritiva em um hospital público da rede estadual de São Paulo,
com aplicação de questionário contendo 14 (quatorze) questões fechadas destinada a equipe de auxiliares de enfermagem.
Foram entrevistados 37 auxiliares de enfermagem atuantes na
unidade de terapia intensiva adulto, dispostos em plantões de
12 por 36 horas de jornada de trabalho. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Resultados: Os dados obtidos revelam que 80% dos entrevistados
possuem mais de 5 (cinco) anos de experiência de atuação em unidade de terapia intensiva demonstrando que estes profissionais são
especializados no atendimento a clientes que exigem observação
criteriosa pelo alto índice de gravidade e complexibilidade; 100%
dos entrevistados estão cientes da realização da higiene oral para
manutenção da saúde bucal prevenindo complicações; 100% dos
participantes da pesquisa afirmaram que a higiene oral pode ser
colocada como um indicador de qualidade na prestação ao atendimento à clientela usuária dos serviços de saúde, pois previne incidência de infecções nosocomiais; 100% dos entrevistados revelaram que são necessárias instruções para realização do procedimento, pois referem grandes dificuldades com os pacientes entubados e
68% referem que a responsabilidade sobre as instruções devem ser
repassadas pelo enfermeiro responsável.
Conclusão: Diante dos resultados obtidos concluímos que os
auxiliares de enfermagem demonstram dificuldade na movimentação do tubo orotraqueal no momento da realização da
higiene oral e, portanto necessitam de orientação continuada
para executarem o procedimento. Melhorando assim a assistência e evidenciando a relação entre a qualidade da assistência
prestada e consequente diminuição das infecções nosocomiais.

PO-158
Indicadores de recursos humanos da equipe de
enfermagem em unidade de terapia intensiva
neurológica
Natália Nunes Felix, Luciana de Souza Freitas, Viviane Cordeiro Veiga,
Salomon Soriano Ordinola Rojas, Elaine Aparecida Silva de Morais,
Júlio César de Carvalho, Luís Enrique Campodónico Amaya

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Identificar e analisar os indicadores de recursos
humanos dos trabalhadores de enfermagem em unidade de
terapia intensiva neurológica.
Métodos: Trata-se de estudo retrospectivo, descritivo, de
caráter quantitativo, em hospital de grande porte, que analisou
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o período de janeiro a dezembro de 2012. A população é
constituída por técnicos e enfermeiros e os dados foram coletados junto ao departamento de recursos humanos da instituição.
Resultados: A média de taxa de absenteísmo durante o ano na
UTI foi de 4,72%, sendo 1,46% entre os enfermeiros e 5,36%
entre os técnicos de enfermagem. A maior taxa do ano foi registrada no mês de dezembro, com 7,52% de absenteísmo. O índice
de rotatividade foi de 1,59% para enfermeiros e técnicos, sendo
maior em maio (2,71%). Os desligamentos foram, em sua maioria, solicitados pela Instituição (62,5%). Foram necessárias 8099
horas extras durante o ano entre técnicos e enfermeiros.
Conclusão: O absenteísmo foi maior entre os técnicos de enfermagem, já o índice de rotatividade foi semelhante entre
técnicos e enfermeiros, sendo necessária contratação de horas
extras. O absenteísmo ainda é um grande desafio para gerência
de enfermagem, que deve investigar e atuar nas causas, de forma
a garantir a continuidade no cuidado da assistência ao paciente.

PO-159
Início do processo de reabilitação em unidade
intensiva reduz o tempo de internação em um
hospital especializado em reabilitação?
Natalia Friedrich, Lorena Maria Santos Barcellos, Samya Emilia Mota
Coutinho, Paola Viana Souza Farias

Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Avaliar se houve diferença no tempo de internação em terapia intensiva e hospitalar entre os pacientes
que iniciaram reabilitação durante internação em unidade
intensiva.
Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, com abordagem quantitativa dos dados, realizado em uma unidade de alto risco de um hospital público especializado
em reabilitação do aparelho locomotor. Os dados foram
coletados através de um banco de dados e de revisão de
prontuário. Os dados são referentes aos pacientes submetidos à artroplastia primária de quadril durante o ano
de 2012, sendo que neste período 70 pacientes foram
submetidos a esse procedimento.
Resultados: A população estudada era em sua maioria
homens (75,1%) com idade média de 60,7 anos. A lateralidade direita foi a de maior ocorrência (57,1%). Entre os pacientes, 57 iniciaram o processo de reabilitação
no 1º pós-operatório, antes de serem encaminhados para
enfermaria, sendo sentados com pernas pendentes. Entre
os pacientes que sentaram, 22,8% (n=13) apresentaram
hipotensão e desses, 23% (n=03) apresentaram náuseas e
vômitos associados. Os pacientes que não foram sentados
apresentaram maior tempo de internação na unidade (1,5
dias vs. 1,2 dias) e maior tempo de internação hospitalar (15,4 dias vs. 13,7 dias) quando comparados aos que
iniciaram o processo de reabilitação ainda na unidade de
terapia intensiva.
Conclusão: O início precoce do processo de reabilitação,
ainda em unidade intensiva, facilita a evolução deste
paciente durante o processo de internação hospitalar.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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PO-160
Integridade da pele de pacientes internados no
centro de terapia intensiva de um hospital público
de Fortaleza: utilização da escala de Braden na
avaliação dos riscos
Maria Claudia Carneiro Pinto, Layana de Paula Cavalcante, Maria Fatima
Castro Oliveira, Maria Sandra Carneiro, Violante Augusta Batista Braga,
Luziana Araújo Borges Lemos, Sonia Maria Campos Câmara

Centro de Terapia Intensiva, Hospital Geral de Fortaleza - Fortaleza
(CE), Brasil; Curso de Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde,
Universidade de Fortaleza - UNIFOR - Fortaleza (CE), Brasil; Programa
de Pós-Graduação em Enfermagem, Departamento de Enfermagem,
Universidade Federal do Ceará - UFC - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Identificar a relação entre o risco para o desenvolvimento de úlceras por pressão e a integridade da pele dos
pacientes internados no centro de terapia intensiva de um
hospital público de Fortaleza.
Métodos: Estudo descritivo-exploratório, retrospectivo,
transversal com abordagem quantitativa. Local do estudo:
centro terapia intensiva de um hospital público de Fortaleza.
Período: outubro a novembro de 2012. A população estudada foram os pacientes internados no período de janeiro
a maio de 2012 e a amostra foi constituída por pacientes
admitidos com pele íntegra neste período.
Resultados: Foram admitidos de janeiro a maio de 2011, 323
pacientes. Com pele íntegra: 172 pacientes (53,20%). Em relação ao risco para UP de acordo com a Escala de Braden aplicada,
risco pequeno (escore >16): 3 (1,74%), pacientes, risco médio
(escore de 11 a 16) : 53 (30,81%) pacientes e risco elevado para
UP (escore <11); 116 (67,44%) pacientes. Adquiriram UP no
CTI de 1 a 7 dias de internamento: 15 pacientes (8,72%), de 7
a 14 dias: 08 (4,65%), a partir de 14 dias: 15 pacientes (8,72%).
Entraram e saíram com pele íntegra: 134 pacientes (77,9%).
Conclusão: As estratégias utilizadas para operacionalizar a
realidade das incidências são importantes para mapear os
riscos, fazendo com que a enfermagem esteja mais atenta às
medidas preventivas neste CTI. Faz-se necessária intervenção educativa como ferramenta para a difusão das recomendações para a prevenção da úlcera de pressão, principalmente para com risco médio e elevado, minimizando tempo de
permanência, custo hospitalar, comorbidades e sofrimento.

PO-161
Intervenções baseadas no diagnóstico de enfermagem:
um estudo em terapia intensiva
Gunnar Glauco de Cunto Taets, Danielle Brum Almeida Capp da Cunha

Escola de Enfermagem Anna Nery - UFRJ - Rio de Janeiro (RJ), Brasil;
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO - Rio de
Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Descrever a utilização do diagnóstico de enfermagem em dois centros de tratamento intensivo de um hospital
geral privado do Rio de Janeiro.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo de corte
transversal, com abordagem quantitativa. Foram analisados 495
planos de cuidados de enfermagem de 98 pacientes internados
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

durante o mês de dezembro de 2011. A análise foi realizada através do software IBM SPSS 20.0 aceitando o valor de p <0,05.
Resultados: As intervenções de enfermagem foram direcionadas pelo diagnóstico de enfermagem em 57,89% dos
planos de cuidados de enfermagem analisados. 42,11%
dos diagnósticos de enfermagem utilizados nestas unidades não tem aplicabilidade no planejamento do cuidado de
enfermagem e precisam ser modificados.
Conclusão: Acreditando que o trinômio diagnóstico-intervenção-resultado deve ser notado como o fator fundamental para melhoria constante do processo de cuidar em
terapia intensiva sugere-se que sejam alguns dos diagnósticos
utilizados sejam substituídos por outros.

PO-162
O declínio funcional em idosos sobreviventes à
internação prolongada na UTI
José Aires de Araújo Neto, Fernando Beserra Lima, Roberta Fernandes
Bomfim, João Ricardo Amorim da Silva, Aline Carvalho Gouveia, Fernanda
Maia Passos Garrido, Fábio Ferreira Amorim, Marcelo de Oliveira Maia

Hospital Santa Luzia - HSL - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Verificar o impacto na capacidade funcional de
idosos sobreviventes à internação prolongada na UTI.
Métodos: Trata-se de um estudo analítico e retrospectivo realizado no período de janeiro a março de 2013. Foram avaliados
os prontuários de pacientes com idade superior a 60 anos que
estiveram internados na UTI e receberam alta. Para avaliação
da capacidade funcional foi utilizado a mensuração de força
muscular (Medical Research Council), Functional Status Score
- Intensive Care Unit (FSS-ICU) e a capacidade de deambulação no momento da alta da UTI. Foi considerada internação
prolongada o período maior que 07 dias de internação.
Resultados: O FSS-ICU na alta da UTI (15,4±9,6x25±10,5;
p=0,001) e na alta hospitalar (15,4±9,2x27,9±7,9; p=0,001) foi
menor no grupo de internação prolongada, sendo que não houve
diferença no momento da admissão na UTI (9,5±8,2x13,8±11,2;
p=0,07). Os pacientes que tiveram o menor tempo entre a admissão e o 1º ortostatismo ficaram menos tempo internados
(2,3±0,9x5,5±3,9 dias; p<0,0001). A taxa de pacientes capazes de
deambular no momento da alta da UTI foi menor nos pacientes que
tiveram tempo de internação prologado (38,1%x69,5%; p=0,008).

Conclusão: Os pacientes que têm internação prolongada sofrem maior impacto funcional, com menor força muscular e
menor capacidade de deambular no momento da alta da UTI.

PO-163
O efeito de um protocolo gerenciado para prevenção
de úlceras de pressão na UTI
Glauco Adrieno Westphal, Patricia Vilbert, Geonice Sperotto, Georigiana
da Silveira, Álvaro Koening

Complexo Hospitalar Unimed Joinville - Joinville (SC), Brasil

Objetivo: Avaliar o efeito de um protocolo gerenciado de prevenção na ocorrência e gravidade de ulceras por pressão (UPP).

Apresentação pôster
Métodos: Estudo observacional realizado numa UTI de 10 leitos,
que avaliou 896 pacientes entre 2011 e 2012. No ano de 2012
incorporou-se ao protocolo institucional de prevenção de UPP,
a participação de uma enfermeira gerenciadora do protocolo e a
instituição de auditorias diárias para conferência da execução das
medidas de prevenção. Foi contabilizado o número de UPP nos
dois períodos de acordo com a gravidade (Graus I, II, III e IV).
O teste qui-quadrado foi utilizado para a análise dos dados, e os
valores de p<0,05 foram considerados significativos.
Resultados: Houve 452 admissões em 2011 e 438 em 2012.
Não se observou redução significativa no número total de
UPP após a implantação do protocolo (2011: 60/452; 13,3%
versus 46/438; 10,5% - p=0,2). Por outro lado, houve uma significativa redução UPP de maior gravidade (Graus III e IV)
(2011: 19/60; 31,6% versus 5/46; 10,8% - p<0,02; OR=0,26).
Conclusão: A implantação do protocolo gerenciado de prevenção de UPP não diminuiu a incidência global de UPP,
mas reduziu a ocorrência das úlceras de maior gravidade.

PO-164
Perfil de diagnósticos de enfermagem de pacientes
críticos internados em unidade de cuidados intensivos
coronariana e neuro-trauma de um hospital privado
de Belo Horizonte
Aline Patricia Rodrigues da Silva, Isabela Bolognani Pereira

Faculdade Pitágoras - Betim (MG), Brasil; Hospital São Francisco - Belo
Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: Traçar o perfil de diagnósicos de enfermagem de
pacientes críticos internados na unidade de terapia intensiva
neuro-trauma e coronariana e mapear os diagnósticos
de enfermagem em domínios e classes de acordo com a
Taxonomia II da NANDA-I.
Métodos: Trata-se de um estudo exploratório e descritivo
retrospectivo, com abordagem quantitativa. O campo de
estudo foi o CTI adulto de um hospital de grande porte,
da rede privada de BH-MG. Realizado no período de
agosto a setembro de 2012. A amostra do estudo constou
da análise de 144 prontuários, através de consulta nos impressos: admissão médica, admissão do enfermeiro e diagnósticos de enfermagem, ambos compõem o prontuário
do paciente.
Resultados: Foram identificados 23 títulos de diagnósticos
diferentes, entre estes, 7 eram diagnósticos de risco, 14 diagnósticos reais e 2 diagnósticos de promoção de saúde. Os
diagnósticos que tiveram uma maior ocorrência foram: risco
de infecção, ventilação espontânea prejudicada e interação
social prejudicada.
Conclusão: O levantamento do perfil de diagnósticos de
enfermagem permite a identificação das necessidades de
saúde dos pacientes dos respectivos setores, possibilitando
a elaboração de protocolos clínicos baseados nas melhores
evidencias para prevenir, minimizar e sanar tais necessidades de saúde de acordo com a sua etiologia, garantido assim
uma melhoria na qualidade assistencial e na segurança da
assistência prestada.
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PO-165
Perfil de utilização de cateter venoso central em uma
unidade de terapia intensiva geral terciária
Gustavo Navarro Betônico, Luiza Costa Nelli, Bárbara Gonçales Olivo,
Halita Vieira Gallindo Vasconcelos, Leonardo Fantinato Menegon

Hospital Regional de Presidente Prudente - Presidente Prudente (SP),
Brasil; Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE - Presidente Prudente
(SP), Brasil

Objetivo: Verificar e analisar a adequação das técnicas de inserção do cateter venoso central (CVC) em uma UTI geral e
relacioná-la com variáveis como localização do cateter e adesão
à técnica correta de punção.
Métodos: Utilizaram-se planilhas de controle de inserção de
cateter venoso central para a elaboração de tabelas com os
seguintes itens: procedimento, cateter, localização, numero
de punções e o cumprimento de requisitos durante o procedimento.
Resultados: Foram internados na UTI no ano 2011 um total de 1513 pacientes. Nestes, foram implantados 138 cateteres venosos centrais, sendo que 2 destes foram excluídos
do estudo, pois não foi possível obter as informações completas na ficha de acesso vascular. Ao final, de um total de
136 punções, destes, 49,26% foi inserido na veia jugular
interna, 39,7% na veia subclávia e 2,2% na veia femoral.
Para a inserção dos CVC, foi necessário um número de 368
tentativas de punção, com uma média de 2,7 tentativas no
total, sendo 2,72 na subclávia, 2,31 na jugular e média de 10
tentativas de punção na veia femoral, sendo que em apenas
um paciente, foram realizadas 24 tentativas de punção antes
de se obter o acesso femoral.
Conclusão: O acesso mais utilizado na literatura é a veia jugular interna, coincidente com o nosso achado. Além disso, a
literatura, assim como os nossos achados, relata que o uso de
acesso femoral deve ser situação de exceção, pois as complicações infecciosas e mecânicas são temidas.

PO-166
Potencialidades do serviço de resposta rápida
na percepção dos enfermeiros de hospital
universitário público
Alexsandro de Oliveira Dias, Glaucia de Souza Omori Maier, Cintia
Magalhães Carvalho Grion, Lucienne Tibery Queiroz Cardoso, Eleine
Aparecida Penha Martins

Hospital Universitário, Universidade Estadual de Londrina - Londrina
(PR), Brasil

Objetivo: Este estudo tem como objetivo descrever as potencialidades na percepção dos enfermeiros sobre o atendimento
do serviço de resposta rápida em hospital universitário público.
Métodos: Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem
quantitativa. O corpus deste estudo contou com a participação
de 22 enfermeiros do Hospital Universitário de Londrina-PR.
Resultados: De acordo com as opiniões dos enfermeiros
as potencialidades apontadas foram: o atendimento rápido
da equipe quando solicitada nas unidades de internação
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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(27,03%); a melhoria da qualidade da assistência à saúde
prestada aos pacientes que se tornam críticos durante sua
hospitalização (21,63%); o acompanhamento por meio de
visita diária do serviço aos pacientes que aguardam vaga de
UTI nas enfermarias (16,22%); a equipe especializada no
atendimento aos pacientes graves (16,22%); a contribuição
do serviço como aliado na segurança aos cuidados a equipe
de enfermagem (5,40%); a detecção precoce de complicações dos pacientes pelos profissionais deste serviço (5,40%);
a comunicação da equipe de resposta rápida com enfermeiro
da unidade sobre o quadro clínico dos pacientes (5,40%) e a
avaliação global do paciente durante o atendimento realizado por este serviço (2,70%).
Conclusão: Destacamos que, na perspectiva da melhoria
contínua da qualidade, é fundamental resgatar a identificação do serviço que foi implantado, no intuito de repensar ações eficazes, monitorar o processo e execução de cada
uma delas e, finalmente, favorecer o trabalho da avaliação
dos serviços, para se alcançar o padrão ideal de excelência da
qualidade prestada na instituição.

PO-167
Prevenção de infecção de corrente sanguínea
relacionada a cateter venoso central de curta
permanência: dados de protocolo clínico do
Programa Brasileiro de Segurança do Paciente
Elaine Aparecida Silva de Morais, Salomon Soriano Ordinola Rojas,
Viviane Cordeiro Veiga, Natália Nunes Felix, Roberta Teixeira Tallarico,
Maria Eduarda Pedroso, Luciana Souza Freitas, Claudio Henrique
Swerts Esteves

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar os dados de infecção de corrente sanguínea relacionado a CVC (cateter venoso central de curta
permanência) obtidos após 08 meses, a partir da implantação do conjunto de boas práticas de protocolo clínico do
Programa Brasileiro de Segurança do Paciente.
Métodos: Realizado estudo descritivo, retrospectivo dos dados de infecção de cateter venoso central de curta permanência (ICVC) disponibilizado no Programa Brasileiro de
Segurança de Paciente em unidade de terapia intensiva neurológica, no período de outubro de 2012 a maio de 2013.
Resultados: No período de 8 meses houve apenas o desenvolvimento de 01 caso ICVC para uma população elegível de 48 pacientes. Isso corresponde a uma densidade de
ICVC de 3,49. A referência COVISA (Comissão de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo) é de 4,52.
Relacionado os dados obtidos com os preconizados temos
conseguido manter uma densidade abaixo de aceitável.
Conclusão: A densidade de incidência de ICVC deste serviço
tem se mostrado abaixo dos valores preconizados pela COVISA.
A escolha de trabalhar com a utilização de protocolo clínico é o
melhor método de monitoramento do grupo de interesse. Utilizando as intervenções de “marcadores críticos”, que agregam valor terapêutico, podemos proporcionar mudança nos resultados.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

PO-168
Prevenção de infecção de trato urinário relacionado
ao uso de cateter vesical: dados de protocolo clínico
do Programa Brasileiro de Segurança do Paciente
em unidade de terapia intensiva neurológica
Elaine Aparecida Silva de Morais, Salomon Soriano Ordinola Rojas,
Viviane Cordeiro Veiga, Roberta Teixeira Tallarico, Natália Nunes
Felix, Lígia Maria Coscrato Junqueira Silva, Maria Eduarda Pedroso,
Luciana de Souza Freitas

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar os dados de infecção de trato urinário relacionado ao uso de cateter vesical, obtidos a partir da implantação do protocolo clínico do Programa Brasileiro de
Segurança do Paciente.
Métodos: Realizado estudo descritivo, retrospectivo dos
dados de infecção de trato urinário relacionado ao uso de
cateter vesical disponibilizado no Programa Brasileiro de
Segurança de Paciente em unidade de terapia intensiva neurológica, no período de outubro de 2012 a maio de 2013.
Resultados: No período analisado, houve uma população
elegível de 291 pacientes. O desenvolvimento de infecção de
trato urinário relacionado a cateter vesical ocorreu em um paciente, e este se deu no mês de abril. A densidade de incidência de infecção foi de 1,26. Os dados da COVISA (Comissão
de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo) estima
uma densidade de incidência de 4,52.
Conclusão: Tendo em vista a densidade de incidência da
COVISA, os dados obtidos são inferiores, demostrando a
eficácia das medidas de prevenção relacionadas ao uso de cateter vesical. A partir dos dados obtidos no período, a escolha
de trabalhar com a utilização protocolo clínico é o melhor
método de monitoramento do grupo de interesse utilizando
as intervenções “marcadores críticos” que agregam valor
terapêutico, proporcionando mudança nos resultados.

PO-169
Prevenção de infecção urinária recorrente ao
cateterismo vesical de demora na UTI
Maurício Tossato, Lina Sanae Abechain, Wilson Rodrigues Lima
Junior, Rosilene Giusti, Firmino Haag Ferreira Junior

Hospital Cruz Azul de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Minimizar a incidência de bacteriúria recorrente
ao uso do cateter vesical de demora em pacientes críticos
através da adequação de medidas técnicas profiláticas pela
equipe médica e de enfermagem.
Métodos: Análise retrospectiva e comparativa dos índices de
bacteriúria relacionado ao cateterismo vesical de demora no
período referente ao primeiro trimestre de 2011 e primeiro
trimestre de 2012. Contabilizado o índice médio de infecção
no período através da relação do número total de sondagens
e a ocorrência de agente patogênico por meio de urocultura. O protocolo compreende cuidados como: Indicação criteriosa do dispositivo de acordo com a real necessidade no
tratamento, remoção precoce assim que obter uma resposta
favorável ao plano terapêutico e implantação do cateter pelo
profissional habilitado respeitando técnicas assépticas, além
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da utilização de material adequado com sistema fechado.
Resultados: No primeiro trimestre de 2012, 133 pacientes obtiveram o cateter vesical de demora no tratamento terapêutico
intensivo, sendo que 19 desenvolveram bacteriúria representando uma taxa média de 14,28%, sendo que em 2012, foram
contabilizados 97 sondagens resultantes de 9 bacteriúria, taxa
infecção média 9,27%, expressando uma redução de 5,01%.
Conclusão: Através dos cuidados instituídos, concluímos que
as medidas adotadas foram benéficas para a redução de infecção urinária em pacientes internados em terapia intensiva.

PO-170
Primeiro ano de experiência como serviço de referência
em cardiologia para atendimentos via telemedicina
Viviane A Fernandes, Pedro Gabriel Melo Barros e Silva, Mariana Yumi
Okada, Thiago Andrade de Macêdo, Nilza Sandra Lasta, Beatriz Akinaga
Izidoro, Antônio Claudio do Amaral Baruzzi, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Descrever a experiência como serviço de referência de cardiologia para telemedicina.
Métodos: Estudo retrospectivo das chamadas realizadas no período de janeiro a agosto de 2012. Um cardiologista do hospital
de referência é acionado por bip e presta consultoria cardiológica aos médicos das outras unidades hospitalares 24 horas por
dia, 7 dias na semana. O equipamento de telemedicina permite
a visualização e transmissão de exames em alta definição.
Resultados: De um total de 656 chamadas nestes 8 meses, 62%
dos atendimentos foram por quadro de SCA confirmada ou
suspeita, sendo 74 (11%) por dor torácica sem diagnóstico, 144
(22%) Angina Instável e 136 (21%) IAM sem Supra de ST. Em
55 casos (8%) o diagnóstico via telemedicina foi de IAM com
Supra de ST tendo sido indicado fibrinolítico em metade destes
casos (os demais apresentavam contra-indicação e/ou evolução >12
horas). Em 156 casos (24%), além da orientação inicial foi optado
pela transferência para UTI cuja decisão se baseou no quadro do
paciente (IAM com supra era rotineiramente transferido com ou
sem trombólise) e/ou nos recursos locais. Em 82 casos (12%) foi
indicada alta hospitalar e nos demais 418 casos (64%) foi orientado
observação para reavaliação ou internação no local de origem.
Conclusão: Estes primeiros 8 meses de experiência mostram uma
maior demanda para avaliação de casos de dor torácica e SCA, o
que sugere ser essa a principal situação clínica em que o não especialista demanda apoio do cardiologista na tomada de decisões.

PO-171
Programa de cuidados clínicos em infarto agudo
do miocárdio: integração multiprofissional para
garantia de tempo hábil para recanalização precoce
Thiago Andrade de Macêdo, Nilza Sandra Lasta, Beatriz Akinaga
Izidoro, Sheila Aparecida Simões, Pedro Gabriel Melo Barros e Silva,
Viviane A Fernandes, Denise Louzada Ramos, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Implantar um programa de cuidados clínicos para padronizar o atendimento ao paciente com infarto agudo do miocárdio.
Métodos: Em janeiro de 2012 iniciou-se a implantação do
Programa de Cuidados Clínicos de Infarto Agudo do Mio-
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cárdio para o processo de certificação pela Joint Comission
International (JCI) através da integração de toda equipe
multiprofissional e coordenação dos cuidados da admissão,
alta hospitalar e acompanhamento pós-alta. Foram incluídos
pacientes com IAMSST, admitidos em um hospital cardiológico terciário da rede privada.
Resultados: Foram atendidos 463 pacientes com diagnóstico de síndrome coronária aguda de janeiro a dezembro de
2012. A maioria (63,5%) foi de pacientes transferidos pela
rede de atendimento ao serviço de referência em atendimento cardiológico. Cento e noventa (41%) pacientes apresentaram IAMSST. A média de idade foi de 57,8±14,3 anos, com
predominância do sexo masculino (74%). Noventa e cinco
por cento dos pacientes fizeram uso de AAS e betabloqueador nas primeiras 24h. Dos indivíduos com IAMSST, cento
e oito pacientes (56,8%) foram considerados elegíveis para
angioplastia com implante de stent. O tempo porta-balão foi
79±41min e a adesão ao programa foi de 98% dos pacientes.
Conclusão: A implantação do Programa de Cuidados Clínicos de Infarto Agudo do Miocárdio para o processo de certificação pela JCI foi útil para padronizar o atendimento e garantir tempo hábil para recanalização precoce em paciente com
infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST.

PO-172
Redução da incidência de infecção de corrente
sanguínea relacionada a cateter venoso central após a
implantação de um protocolo gerenciado em unidade
de terapia intensiva de um hospital privado da cidade
de São Paulo
Beatriz Akinaga Izidoro, Nilza Sandra Lasta, Marcelo Mendonça,
Viviane A Fernandes, Mariana Yumi Okada, Antônio Claudio do
Amaral Baruzzi, José Carlos Teixeira Garcia, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Demonstrar a eficiência do gerenciamento de
protocolo de prevenção de infecção de corrente sanguínea
relacionada a cateter venoso central (ICSRC) no Hospital
Totalcor (São Paulo - Brasil).
Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, com abordagem
quantitativa dos dados. O período do estudo foi de três anos
(2009 a 2012). Em 2009 foi implantado um protocolo de gestão de ICSRC, no qual todas as passagens de CVC são auditadas e o responsável pelo protocolo acompanha diariamente
todos os cateteres e realiza acompanhamento das ICSRC (dias
de cateter, curativo, auditoria de passagem) ocorridas na UTI.
Resultados: Antes do início do bundle de prevenção que inclui o gerenciamento da passagem, a manutenção, a retirada
precoce e os treinamentos, a densidade de ICSRC (2009)
era de 2,8 por mil procedimentos-dia. Com a implantação do pacote de medidas, houve uma redução de 50% na
densidade de ICSRC em 2010 que foi de 1,4. Em 2011,
ocorreu mais uma queda, de 36%, na ocorrência de ICSRC,
com uma densidade de 0,9. Porém em 2012 tivemos um
aumento fechando o ano com densidade de 1,8.
Conclusão: Em três anos de implantação do protocolo de
ICSRC, observou-se uma redução de mais que 36% na densidade de incidência de infecção, o que mostra que o inicio de
protocolo gerenciado para prevenção de ICSRC melhora os
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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indicadores de qualidade hospitalar, melhorando a assistência
ao paciente que está sob risco. A densidade, segundo o NHSN
(National Hearthcare Safety Netwok) em 2011 era de 1,3 por
mil procedimentos-dia, para Uti com o nosso perfil.

PO-173
Redução de custo e medicamento com base na
prevenção da dor em uma unidade de terapia
intensiva
Michele Arruda de Souza, Ajon Tenorio Costa Junior

Hospital Memorial Guararapes - Jaboatão dos Guararapes (PE), Brasil;
Instituto Alcides D’Andrade Lima - Jaboatão dos Guararapes (PE), Brasil

Objetivo: Um Projeto de Qualidade e Gestão adequando a
redução de custo na prevenção da dor com terapia alternativa na UTI - Adulto, ampliando aos cuidados uma visão
de gestão holística, favorável a liberação de hormônios e
extravasamento de anestésicos e opioides, reduzindo estresse e ansiedade. Realizamos esta pesquisa com o objetivo de
captar as percepções dos pacientes e equipe multidisciplinar
submetido à terapia alternativa: massagem/toque e música
como complemento do cuidado, demonstrando um custo
benefício na unidade de terapia intensiva.
Métodos: Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, onde definimos como tema norteador:
“Redução de custo e medicamento com base na prevenção
da dor em uma unidade de terapia intensiva”. A terapia é
aplicada a uma população composta por todos os pacientes
submetidos ao internamento na UTI.
Resultados: Dentre os resultados positivos obtidos destacamos: A redução e controle da dor e de suas consequências,
diminuição da ansiedade e comportamentos agressivos, relaxamento e bem-estar, redução de náuseas e vômitos, diminuição do medo e sofrimento, melhora nas habilidades
cognitivas, sociais e físicas, melhora nos padrões de sono e
repouso, bom-humor e satisfação do cliente e familiares com
o cuidado prestado.
Conclusão: Ao implantarmos o protocolo de profilaxia da
dor na UTI, percebemos a fantástica atuação do tratamento alternativo sobre os nossos pacientes. Comprovamos que
o ambiente hospitalar/UTI pode se tornar acolhedor mesmo em momentos de incerteza. O adequado tratamento da
dor/estresse na UTI não é apenas uma questão fisiopatológica, é também uma questão ética de qualidade e segurança.

PO-174
Redução do tempo de intubação (IOT) e aumento
na taxa de alta da UTI no 1º pós-operatório de
pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do
miocárdio em um hospital cardiológico de São Paulo
Denise Louzada Ramos, Nilza Sandra Lasta, Beatriz Akinaga Izidoro,
Viviane A Fernandes, Mariana Yumi Okada, Pedro Gabriel Melo
Barros e Silva, José Carlos Teixeira Garcia, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Verificar a redução no tempo de IOT, aumento
da taxa de extubação em centro cirúrgico (CC) e de alta da
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

UTI no 1º pós-operatório (PO) em pacientes submetidos à
cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM).
Métodos: Foram coletados dados de 524 pacientes submetidos a CRM em um hospital cardiológico de São Paulo,
de janeiro de 2012 a junho de 2013. Analisou-se taxa de
extubação em CC, tempo médio de IOT no PO e alta da
UTI no 1º PO, comparando os resultados entre os anos de
2012 e 2013, para observar o impacto da consolidação de
um protocolo institucional e a intervenção direta com equipe médica que acompanha o paciente submetido a CRM.
Resultados: De janeiro a dezembro de 2012 foram realizadas 364 cirurgias de RM, já no primeiro semestre de 2013,
foram 160. A média de tempo de IOT foi de 8,32 horas no
ano de 2012, enquanto no primeiro semestre de 2013 observou-se a redução desta média para 4,6 horas. Quanto à taxa
de extubação em CC, observou-se que 0,5% dos pacientes
foram extubados em sala em 2012 e uma taxa de 7% em
2013. Além disso, a taxa de pacientes que receberam alta da
UTI no 1º PO foi maior em 2013 (26%), se comparado ao
ano anterior (10%).
Conclusão: Este trabalho demonstrou que a consolidação
de um protocolo institucional e a intervenção direta com
equipe refletiram expressivamente na redução no tempo de
IOT e no aumento das taxas de extubação em CC e alta da
UTI no 1º PO dos pacientes submetidos à CRM.

PO-175
Reestruturação do processo de trabalho da
enfermagem e aumento do número de enfermeiros
em UTI: ganhos de qualidade na assistência prestada
Andreza Werli-Alvarenga, Fernando Antônio Botoni, Edna Mariléia Leite,
Rita Gonçalves de Souza

Hospital Risoleta Tolentino Neves- Belo Horizonte (MG), Brasil

Objetivo:
Apresentar
indicadores
de
qualidade da assistência após a reestruração da equipe de
enfermagem de um hospital de ensino.
Métodos: Trata-se de um projeto construído para aumentar a
proporção de enfermeiro/paciente e reestruturar os processos
de trabalho da enfermagem em UTI. Os enfermeiros passaram a cuidar de três pacientes juntamente com um técnico de
enfermagem. Foi também feita uma revisão das atribuições de
cada membro da equipe, com uma atuação mais direta e de
forma horizontalizada pelo enfermeiro. Os dados apresentados
fazem parte de uma coorte histórica de março/2012 a dezembro/2012. Durante este período não houve nenhuma mudança
em outra equipe na unidade e os métodos de acompanhamento
dos processos e indicadores permaneceram os mesmos.
Resultados: Houve uma redução da incidência de úlcera por
pressão de 12%-5%. A taxa de flebites em acesso venoso periférico passou de 4%-0%. O número de eventos adversos
passou de 6%-2,5%. Em relação aos indicadores de infecção
houve uma redução de 50% no global das infecções. O risco
médio de infecção na unidade passou de 43%-27%. As reduções mais significativas ocorreram nas infecções relacionadas
a trato urinário, cateter central e infecção de corrente sanguí-
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nea. A redução de custo com materiais e equipamentos foi
maior que o investimento inicial para a contratação da equipe.
Conclusão: A participação mais direta do enfermeiro no
cuidado ao paciente crítico garante uma assistência de
qualidade e redução de custos em UTI.

PO-176
Relação entre o tempo de permanência e
desenvolvimento de úlcera por pressão no
pós-operatório de cirurgia cardíaca
Luciane Santos da Silva Oliveira, Juliana Aguiar Chencci, Aline
Menezes Pinheiro, Elaine Aparecida Silva de Morais, Caroline Guedes
de Oliveira, Alexandra Comarella Jacob, Mauro Sérgio Vieira Machado,
André Gasparoto

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Correlacionar o surgimento de úlcera por pressão
(UPP)comotempodepermanênciaemunidadedeterapiaintensiva (UTI), em pacientes adulto, submetidos à cirurgia cardíaca.
Métodos: Um estudo prospectivo de janeiro à março de 2013
foi conduzido. Foram investigados os casos de desenvolvimento
de UPP e correlacionados com o tempo de internação na UTI
adulto de um hospital geral filantrópico, de extra porte no Estado
de São Paulo. As variáveis analisadas foram: número e estágios das
UPPS e dias de pós-operatório (PO) de cirurgia cardíaca.
Resultados: Tivemos 1502 pacientes admitidos na UTI, 86
(5,7%), desenvolveram UPP durante a internação, todos com
escore total na escala de Braden menor ou igual à 16 pontos,
com média de 43 pacientes/dia com risco para desenvolver
UPP. A média de permanência na UTI, foi entre 2 e 3 dias
, houve prevalência de UPP estágio I (66 pacientes - 77%),
com relevância no pós operatório imediato (POI) 32 casos
(37%) das 86 UPP apresentadas.
Conclusão: Apesar do curto tempo de permanência na UTI, as
UPPs se fazem presente entre os pacientes, principalmente no período mais crítico (POI). Ainda que não indicado mudança de decúbito total aos pacientes em POI, devemos atentar para importância
da descompressão das proeminências ósseas, zonas de atrito e pressão. Com olhares atentos e comprometimento multiprofissional
podemos reduzir ou até mesmo excluir o problema.

PO-177
Relato de dor entre os pacientes internados em
terapia intensiva e submetidos à artroplastia primária
de quadril
Lorena Maria Santos Barcellos, Samya Emilia Mota Coutinho, Paola
Viana Souza Farias, Natalia Friedrich

Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: A ocorrência de dor no pós-operatório é tida
como uma das piores experiências vivenciadas pelos pacientes, segundo relatado em alguns trabalhos. O objetivo desse
trabalho foi avaliar a ocorrência de relatos de dor durante o
período pós-operatório imediato em uma unidade intensiva.
Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, com abordagem
quantitativa dos dados, realizado em uma unidade de alto
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risco de um hospital público especializado em reabilitação
do aparelho locomotor. Os dados foram coletados através de
um banco de dados e de revisão de prontuário. Os dados são
referentes aos pacientes submetidos à artroplastia primária
de quadril durante o ano de 2012, sendo que neste período
70 pacientes foram submetidos a esse procedimento.
Resultados: Dentre os 70 pacientes submetidos à artroplastia primária de quadril, 40% (n=28) relataram sentir dor no pós-operatório imediato. Foi observada pequena diferença entre os pacientes
com dor (n=28) submetidos à analgesia com morfina intratecal ou
com uso de analgesia peridural controlada pelo paciente (53,6%
vs. 46,4%). Entre os pacientes que não apresentaram queixa de
dor, 57,1% foram submetidos a analgesia com morfina intratecal e
42,9% à analgesia peridural controlada pelo paciente.
Conclusão: A avaliação e controle da dor é fator importante para qualidade de assistência ao paciente em período pós-operatório, sendo fundamental seu controle para
possibilidade de início do seu processo de reabilitação.

PO-178
Segurança em saúde: uso da simulação para
treinamento em cuidados intensivos
Gabriel Veiga de Oliveira Bispo, Cláudia Martins Vasconcellos Midão,
Patrícia Lefèvre Schmitz, Carolina de Menezes Rabello, Paul Joseph Jakobi

Faculdade de Medicina de Petrópolis - Petrópolis (RJ), Brasil; Faculdade
Evangélica do Paraná - Curitiba (PR), Brasil; Instituto Nacional de Câncer
- Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar a melhoria da qualidade e segurança da
assistência prestada pelos alunos aos pacientes, em situações
de parada cardiorrespiratória (PCR), através da simulação.
Métodos: Foram realizadas duas etapas de simulações em
Suporte Avançado de Vida Cardiovascular, em cenários de
terapia intensiva. Em cada etapa, 5 grupos de 6 alunos de graduação em medicina e enfermagem, com papéis assistenciais
definidos por curso, participaram do atendimento à vítima de
PCR. Foi apresentado entre elas um vídeo-caso para debriefing coletivo. Durante as atividades foram aplicados Checklist’s
no formato static parallel, contendo 21 quesitos.
Resultados: Nos 21 quesitos avaliados, a primeira etapa
obteve 40,95% de acertos, comparado com 76,19% da
segunda, uma melhora global de 86,05%. A realização adequada das ventilações evoluiu de 60 para 83,33%, avanço
que não foi observado na qualidade das compressões torácicas, que se manteve em 60%. No primeiro encontro houve
um correto manuseio do desfibrilador em 60% dos casos,
evoluindo para 83,33%. O diagnóstico eletrocardiográfico
correto evoluiu de 40% para 83,33%. A gasometria arterial
durante a PCR foi requisitada apenas em 20% das primeiras
simulações, atingindo 100% nas segundas.
Conclusão: A atuação multiprofissional se mostrou positiva
ao grupo, tornando a simulação mais realística e modificadora dos cenários de urgência/emergência, enfatizando a importância da qualificação de toda a equipe de assistência para
um bom resultado. O método de simulação tem se mostrado
uma ferramenta poderosa para progressão do aprendizado.
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PO-179
Uso de opioides em uma UTI geral de um hospital
universitário do Maranhão antes e após implantação
do quinto sinal da dor
Daniel de Almeida Carvalho, Raymara Oliveira Lima, Thiara Rejanne do
Nascimento Oliveira, Francisco de Assis Neves Everton Junior, Larissa
Carla Ribeiro Rodas, Gysllene de Melo Coêlho Brito, Iara Antônia
Lustosa Nogueira, Wanderly Barbosa Silva

Hospital Universitário Presidente Dutra, Universidade Federal do Maranhão
- São Luís (MA), Brasil

Objetivo: Levantar o consumo de opioides após a implantação do quinto sinal da dor na unidade de terapia intensiva
de um hospital universitário do Maranhão.
Métodos: Levantamento do consumo de opioides, através
do relatório de consumo, durante o período de maio de
2012 a abril de 2013, sendo que este intervalo incluiu o mês
de outubro de 2012 no qual foi implantado o quinto sinal
da dor. Os resultados foram tabulados no Excel®.
Resultados: Percebeu-se que após a implantação do quinto
sinal da dor houve aumento no consumo médio de opioides
dispensados pela farmácia em relação ao período anterior, principalmente tramadol 26,8% (87), Morfina 53,2% (67) e Metadona 29,4% (3), com exceção do Fentanil (redução do uso
em 19%). Esse aumento da dispensação de opióides se deve a
um maior cuidado no atendimento ao paciente, tomando a dor
como um sinal a ser mensurado rotineiramente na UTI.
Conclusão: O aumento no consumo de opioides indicou uma
maior preocupação com a dor e a utilização de uma escala
para medi-la melhora a assistência e, consequentemente, a
evolução clínica do paciente.

PO-180
Análise comparativa dos custos diretos de internação
relacionados ao tipo cirúrgico em uma unidade de
terapia intensiva neurocirúrgica de um hospital de
referência do Sistema Único de Saúde
Camila Armond Isoni, Lucas Timm Pisoler, Cláudio Dornas de Oliveira,
Mara Rúbia de Moura, Patrícia Eliza Miranda Dupim, Camila Adriana
Barbosa Costa, Márcia Regina Ferreira Lopes, Juliana de Vasconcelos
Carvalho

Hospital Santa Casa de Belo Horizonte - Belo Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: Este estudo visa comparar e avaliar o custo médio
dos pacientes admitidos em uma UTI de pós-operatório neurológico adulto e correlacionar o APACHE II com a média de
internação hospitalar.
Métodos: Estudo retrospectivo e observacional. Utilizamos
um banco de dados de admissões na UTI neurológica no período de julho a dezembro de 2012. Análise de custo foi realizada através do programa de gestão de custos da instituição.
Resultados: Avaliamos 284 pacientes sendo a idade média
de admissão 50 anos, em sua maioria mulheres (50,7%) com
média de APACHE II de 12. O principal evento que motivou
admissão foi o pós-operatório de exérese de lesão intracraniana
expansiva 18% (51) seguida de hemorragia subaracnóidea espontânea 8,45% (24), pós-operatório de artrodese 4,22% (12),
pós-operatório de drenagem de hematoma subdural 3,87%
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

(11), pós-operatório de clipagem de aneurisma 3,87% (11)
e pós-operatório de embolização de aneurisma 2,11% (6%).
Observamos que a embolização de aneurisma associou-se com
maior custo médio seguido da hemorragia subaracnóidea espontânea e pós-operatório de artrodese. Houve uma correlação positiva entre o escore de APACHE II e a média de internação hospitalar sendo esta maior entre o grupo de pacientes
com APACHE II médio de 21.
Conclusão: O tratamento com patologias vasculares representou um custo maior em relação aos pacientes oncológicos,
porém devemos considerar que a média de permanência tem
impacto neste custo.

PO-181
Análise quantitativa dos registros de enfermagem de
um hospital terciário em Fortaleza-CE
Laércia Ferreira Martins, Mariana Augusta de Sá, Ana Meire Batista,
Palloma de Araújo Oliveira, Adriana Kelly Almeida Ferreira, Raquel
Oliveira Piancó, Isabelle Cordeiro de Nojosa Sombra

Hospital Fernandes Távora - Fortaleza (CE), Brasil; Universidade Estadual
do Ceará - UECE - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Há uma correlação positiva e direta entre os registros e a qualidade do cuidado prestado. Pode-se avaliar o trabalho de enfermagem através dos registros, os quais refletem a
qualidade da assistência prestada. Este estudo objetiva avaliar
quantitativamente os registros da categoria de enfermagem em
relação a toda equipe multiprofissional que assiste o doente.
Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo, documental com
abordagem quantitativa e analítica das anotações executadas
pela equipe multiprofissional, composta por nutricionista,
fisioterapeuta, enfermeiro, técnico enfermagem, acadêmico enfermagem, médico, acadêmico medicina; que assiste
o doente em um hospital terciário de Fortaleza-CE. Foram
coletados dados dos meses março e setembro/2012 em formulário próprio, contabilizando-se todos os registros feitos
por todos os profissionais assistentes.
Resultados: Foram analisados 44 prontuários e contabilizados
um de total de 1835 registros. Destes, 3,3% foram realizados
por fisioterapeutas; 14,9% por médicos; 0,5% acadêmicos
medicina. Não foram observados registros dos nutricionistas
(0%). Foram encontrados 1493 registros de enfermagem que
corresponde a 81,4% do total. Os enfermeiros respondem por
21,5%, técnicos por 78,5% e acadêmicos 0% destes registros.
Conclusão: O estudo ratificou a ideia de que a enfermagem
é a categoria que mais registra no prontuário, uma vez que
assiste o doente diuturnamente. Na categoria enfermagem,
os registros são realizados em maioria absoluta pelo técnico.
Necessita-se pensar estratégias para fazer o enfermeiro registrar mais, uma vez que é o profissional melhor capacitado
técnico-cientificamente para o cuidado do paciente.

PO-182
Avaliação de indicadores de desempenho em unidade
de cuidados intensivos
João Andrade Leal Sales Jr, Cesar Teixeira Victorino

Hospital de Clínicas Padre Miguel - Rio de Janeiro (RJ), Brasil
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Objetivo: Avaliação dos indicadores de desempenho em
uma unidade de cuidados intensivos (UCI) e o que poderíamos identificar como oportunidades de melhoria.
Métodos: Avaliação retrospectiva de janeiro de 2012 a junho
de 2013 dos pacientes admitidos. Avaliamos os parâmetros
habituais, mortalidade (SAPS 3), tempo de internação, taxas
de infecção, taxas de eventos sentinela, taxas de reinternação
em 24 horas, avaliação dos óbitos, reunião com familiares.
A UCI possui 17 leitos. Os dados foram obtidos pelo Sistema Epimed, Sistema WPD e Dados da CCIH do hospital.
Avaliação da abordagem da sepse é feita pelo ILAS (Instituto
Latino Americano de Sepse).
Resultados: Foram admitidos 1396 pacientes. A mortalidade
foi de 10,3% (esperada pelo SAPS 3 padrão=12,1%). O tempo
médio de internação correspondeu a 5,8 dias. As internações
clínicas foram identificadas em 90,2% dos casos. A reinternação em até 24 horas ocorreu com 06 pacientes. A avaliação
crítica dos óbitos ocorreu em 60% dos casos. A incidência de
PAVM foi de 6/1000 dias de VM. A ICS correspondeu a 0,49
casos/1000 cateteres/dia. A ITU ocorreu na incidência de 0,56
por 1000 cateteres/dia. Eventos sentinela e adversos ocorreram
em 106 pacientes (7,59%). Realizamos reuniões quinzenais
com os familiares. A avaliação de qualidade percebida pelo
cliente externo foi considerada muito boa ou excelente, dependendo do trimestre analisado. Na avaliação pelo ILAS estamos
melhorando trimestralmente a adesão ao pacote de 06 horas.
Conclusão: A rotina de avaliação e gerenciamento da UCI
contempla indicadores que propiciam uma avaliação crítica e
identificação de oportunidades de melhoria. Dentre estas temos
como meta a avaliação de 100% dos óbitos e das reinternações.

PO-183
Avaliação do custo de infecção hospitalar com foco
em investimento na prevenção em uma unidade de
terapia intensiva (UTI) pós-operatório neurológico
adulto de Belo Horizonte
Mara Rúbia de Moura, Cláudio Dornas de Oliveira, Camila Armond Isoni,
Lucas Timm Pisoler, Juliana de Fátima Pires Monteiro, Marcia Voieta
Ribeiro, Camila Adriana Barbosa Costa, Andressa Siuves Gonçalves
Moreira

Hospital Santa Casa de Belo Horizonte - Belo Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: As infecções hospitalares estão relacionadas com o
aumento das taxas de morbimortalidade, no tempo de permanência e na elevação dos custos assistenciais. Com isso,
temos o objetivo de analisar o custo de internação dos pacientes que desenvolveram infecção associada à assistência
hospitalar comparados com os que não desenvolveram.
Métodos: Estudo retrospectivo, quantitativo e observacional. Utilizamos um banco de dados de admissões na UTI
de pós-operatório neurológico adulto no período de julho a
dezembro de 2012. Análise de custo foi realizada através do
programa de gestão de custos da instituição.
Resultados: Avaliamos 284 pacientes sendo a idade média de admissão 50 anos, em sua maioria mulheres (50,7%) com média
de apache II de 12. Dentre os pacientes, 2,4% desenvolveram
infecção, representando 9,5% dos gastos gerais. A média de
custo dos pacientes que não desenvolveram infecção foi de
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R$4.402,24, enquanto daqueles que desenvolveram infecção foi
de R$18.490,83. Em relação à permanência os pacientes que desenvolveram infecção tiveram uma média de permanência de 18
dias e os que não desenvolveram de 5 dias. As principais causas de
infecção foram pneumonia (14,5%), infecção de trato urinário
(10,5%), infecção relacionada a cateteres venosos centrais (28%).
Conclusão: Esses dados evidenciam a necessidade em investir na prevenção das infecções haja vista os benefícios tanto
para os pacientes quanto para o financeiro da instituição.

PO-184
Cuidados intensivos e semi-intensivos em unidades
de internação
Lucia Aparecida de Souza, Ana Angélica Rodrigues de Paula, Maria
Elizabete Fernandes Affonso, Irene Duarte de Souza

Hospital Universitário, Universidade Federal de Juiz de Fora - HU/UFJF - Juiz
de Fora (MG), Brasil

Objetivo: Classificar os pacientes internados utilizando-se o
sistema de classificação de Fugulin e analisar o perfil assistencial dos pacientes quanto à complexidade do cuidado.
Métodos: Estudo exploratório, transversal, de abordagem
quantitativa realizado nos setores de clinica medica de um
hospital de ensino. Utilizou-se um instrumento validado
para classificação de pacientes segundo Fugulin et al. Os pacientes internados foram classificados diariamente no período de 3 de maio a 3 de junho de 2012 pelas pesquisadoras
após aprovação no Comitê de Ética em pesquisa da instituição. Foram aplicados, no total, 1263 instrumentos. Os
dados obtidos foram organizados em planilhas, no programa
Microsoft Excel® e processados estatisticamente pelo PASWR
Statistics® (SPSS 18.0 for Windows).
Resultados: O estudo demonstrou que na clínica feminina os percentuais médios da complexidade assistencial dos
pacientes com cuidados semi-intensivos e cuidados intensivos foram respectivamente 8,3% e 7,4%; e na clinica masculina 10,4% cuidados semi-intensivos e 6,8% cuidados
intensivos. Estes resultados podem representar a carência de
vagas em unidade de tratamento intensivo (UTI) na região
na qual se localiza a instituição.
Conclusão: A pesquisa traz à tona a questão real da assistência aos pacientes com cuidados intensivos e semi-intensivos
na instituição em unidades de clinica médica e possibilita
reflexões oportunas quanto as perspectivas dos cuidados
de enfermagem e o dimensionamento da equipe, frente à
mudança do perfil epidemiológico dos pacientes, o aumento
da expectativa de vida da população e a disponibilidades de
leitos em UTI na região.

PO-185
Escala de sonolência de Epworth: otimizando o
processo de trabalho em enfermagem
Patrícia de Souza Correa, Jociely de Paiva Matos, Gisele Simas dos Santos

Faculdade Redentor - Itaperuna (RJ), Brasil

Objetivo: Identificar o perfil de sonolência dos profissionais
de enfermagem, visando aperfeiçoar o planejamento de escala
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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de serviço. Refletindo os seguintes objetivos específicos: investigar o perfil dos profissionais de enfermagem de acordo com
a escala de sonolência de Epworth; traçar o perfil cronobiológico da equipe de enfermagem que participou do estudo.
Métodos: Estudo descritivo que utilizou da abordagem quantitativa e qualitativa. A população alvo foram os profissionais de enfermagem do Hospital São José do Avaí, que trabalham no plantão noturno e diurno do referido nosocômio. Os dados foram
coletados através de entrevista, mediante a escala de sonolência
de Epworth, participaram deste estudo 27 profissionais de enfermagem, 6 enfermeiros, 17 técnicos e 4 auxiliares de enfermagem.
Resultados: Entre os entrevistados 37% receberam a
classificação de normal na escala de sonolência. Na situação de
limite de sonolência foram registrados 26%. Já 30% dos entrevistados apresentaram o índice de sonolência leve. Na classificação sonolência moderada temos 7% dos profissionais.
Conclusão: 63% dos profissionais entrevistados encontram-se em condições satisfatórias de acordo com a escala de trabalho da instituição pesquisada. Os outros 37% entrevistados
estão em uma categoria onde se registra a redução na eficiência do processo cognitivo e algumas vezes podendo levar a
comportamentos anormais, como prejuízo da memória, irritabilidade e cansaço que não chegam a comprometer a qualidade dos procedimentos realizados no setor, assegurando a
assistência sem risco aos pacientes/clientes sob seus cuidados.
A instituição se encontra em um nível considerado satisfatório.

PO-186
Existe diferença entre a gravidade de pacientes críticos
avaliada pelo SAPS (Simplified Acute Physiology Score)
3 e o tipo de seguro saúde?
Renato Vieira Gomes, Pedro Miguel Mattos Nogueira, Alexandre Rouge
Felipe, Maria Luisa Azevedo Toscano Cunha, Marco Antonio de Mattos,
Marcelo Heitor Vieira Assad, Wolney de Andrade Martins, Luiz Antonio
de Almeida Campos

Hospital Unimed Rio - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar o impacto do tipo de plano de saúde no
valor do SAPS 3 e na mortalidade, tempo de permanência
hospitalar e em UTI.
Métodos: De 3 Janeiro a 3 abril de 2013, foram analisadas retrospectivamente, 240 pts internados nas UTI de um hospital
terciário; divididos em três grupos, quanto ao tipo de plano A (alto
custo), B (custo intermediário) e C (baixo custo). Feita uma análise
estatística pelo teste de qui quadrado Pearson e exato te Fisher para
avaliar diferenças para as variáveis categóricas, óbito, internação clínica ou cirúrgica, presença de comodidades. Para avaliar as variáveis
numéricas; Anova e análise pos hoc de Bonferroni distribuição normal (SAPS 3) e Kruskal-Wallis, SOFA (Sequential Organ Failure
Assessment score), Idade, Tempo de UTI (TUTI) e de Internação
hospitalar (THOSP) para não paramétricas.
Resultados: O Score SAPS 3 (preenchido em 170 pts) foi
significativamente diferente entre os grupos A, B e C (=0,004)
c , o teste de Bonferroni demonstrou que a diferença era significativa entre B e C (p=0,004) e entre A e C (p=0,03), entre as
demais variáveis numéricas (SOFA, Idade, TUTI e THOSP
não havia diferença significativa. Dentre as variáveis categóricas os pacientes do grupo C eram significativamente mais
cirúrgicos (p=0,013), tinham menor mortalidade (p=0,029),
não diferindo quando a presença de comorbidades.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Conclusão: Os pacientes dos planos de saúde de baixo custo, tem
o SAPS 3 da primeira hora significativamente menor, explicado
parcialmente pela maior quantidade de pacientes cirúrgicos.

PO-187
Intervenções farmacêuticas sobre as perdas de
sonda enteral por obstrução em unidade de terapia
intensiva neurológica
Elaine Aparecida Silva de Morais, Salomon Soriano Ordinola Rojas, Viviane
Cordeiro Veiga, Natália Nunes Felix, Roberta Teixeira Tallarico, Luciana Souza
Freitas, Maria Eduarda Pedroso, Lígia Maria Coscrato Junqueira Silva

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar o impacto da intervenção do farmacêutico
clínico na prevenção de perda de sonda enteral por obstrução.
Métodos: Os dados foram obtidos durante as análises das
prescrições médicas, discussão durante a visita multidisciplinar e por acompanhamento dos pacientes no período de
janeiro de 2012 a dezembro de 2012.
Resultados: Foram analisadas 90% das prescrições médicas realizadas no período de 11 meses. As intervenções para adequação
da apresentação dos medicamentos ocorreram durante as visitas
multidisciplinares com concordância do médico plantonista,
médico diarista, enfermeiro e farmacêutico. As alterações sugeridas pelo farmacêutico clínico foram aceitas em 100% dos casos.
Houve redução de 32,5% de perda de sonda enteral por obstrução no período analisado. Os principais medicamentos responsáveis pela obstrução foram omeprazol, amiodarona e Sorcal®.
Conclusão: Atuação do farmacêutico clínico tem como o
objetivo auxiliar a equipe multidisciplinar, adequar as formas farmacêuticas e melhorar os resultados terapêuticos dos
pacientes. Essas ações têm impacto direto sobre a qualidade
do atendimento.

PO-188
Lesões de pele relacionadas ao uso de meia elástica
e bota pneumática de compressão intermitente em
unidade de terapia intensiva neurológica
Natália Nunes Felix, Luciana Souza Freitas, Salomon Soriano Ordinola
Rojas, Viviane Cordeiro Veiga, Roberta Teixeira Tallarico, Luís Enrique
Campodónico Amaya, Júlio César de Carvalho, Elaine Aparecida Silva
de Morais

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Identificar e analisar a prevalência de úlcera por pressão
(UPP) em unidade de terapia intensiva neurológica (UTIN).
Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo e
quantitativo. Os dados foram coletados por meio das notificações de UPP abertas pelos enfermeiros da UTIN, no
período de janeiro de 2013 a junho de 2013.
Resultados: No período foram internados 905 pacientes,
destes 15 foram notificados quanto a presença de UPP
adquirida na UTIN. Não houve diferença entre os gêneros quanto a presença de lesões. Segundo a classificação
de Braden, a média desses pacientes equivaleu a 10, o que
evidencia alto risco de desenvolver úlcera por pressão. A
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distribuição de ocorrência durante os meses não se modificou. Prevaleceram as lesões de grau II em 66% dos casos,
grau I em 26% e grau III em 6,66%. Não foi identificada
lesão grau IV.
Conclusão: A incidência de UPP foi de 1,65%, em pacientes estratificados com risco de desenvolver lesões de
pele. Os pacientes que apresentaram lesões eram os com
maior risco de acordo com a escala de Braden, porém as
lesões prevalentes foram as de menor gravidade, grau I e
II, equivalendo a 92%.

PO-189
Lesões de pele relacionadas ao uso de meia elástica e
bota pneumática em pacientes internados na unidade
de terapia intensiva neurológica
Natália Nunes Felix, Luciana Souza Freitas, Salomon Soriano Ordinola
Rojas, Viviane Cordeiro Veiga, Luis Enrique Campodónico Amaya, Roberta
Teixeira Tallarico, Júlio César de Carvalho, Alessandra de Assis Miura

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Identificar casos de lesões de pele por uso de meia
elástica e bota pneumática dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva (UTI) neurológica.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo,
em que foram utilizados para coleta de dados os prontuários
dos pacientes e as fichas de notificação institucional.
Resultados: Analisados 346 pacientes neurológicos que utilizaram meias elásticas e botas pneumáticas como profilaxia para
TEV. Foram identificados 2 casos (0,57%) de lesão de pele relacionado ao uso dos dispositivos citados. As lesões encontradas
foram classificadas como grau II (perda parcial da pele que envolve a epiderme). Nestes casos, assim que detectada a lesão foi
suspenso o uso da bota e meia elástica e discutido com equipe
multidisciplinar qual melhor profilaxia para este paciente.
Conclusão: Existe o risco para desenvolvimento de lesões de
pele relacionados ao uso de meias elásticas e botas pneumáticas
na UTI. Apesar de corresponder a menos de 1% dos casos fica
claro a necessidade de vigilância continua para prevenção.

PO-190
Mapeamento dos diagnósticos de enfermagem de
pacientes internados em uma unidade de terapia
intensiva clínico-cirúrgica de um hospital privado
de Belo Horizonte
Aline Patricia Rodrigues da Silva, Alessandra Fonseca da Cruz, Sandra
Natalino, Bruna Graziele

Faculdade Pitágoras - Betim (MG), Brasil; Faculdade Pitágoras - Belo
Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: Mapear os diagnósticos de enfermagem, segundo
domínio e classes pertencentes, de acordo com a Taxonomia
II da NANDA; dos pacientes internados em uma UTI
clínica cirúrgico de um hospital privado de BH-MG.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório
com abordagem quantitativa. O campo de estudo é a unidade de cuidados intensivos clinico cirúrgica do CTI de um
hospital privado de grande porte, localizado no município
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de Belo Horizonte. A amostra constou com 88 pacientes. O
período de realização foi o período de 29 de agosto de 2012
a 31de outubro de 2012, totalizando 65 dias. A coleta de
dados foi realizada três vez por semana, pelas próprias pesquisadoras, às segundas feiras, devido padrão de reavaliação
dos diagnósticos instituído pelo setor. Os dados foram
coletados a partir de consulta ao Prontuário Eletrônico e
aos documentos referentes aos impressos de admissão do
enfermeiro, evolução e diagnósticos de enfermagem.
Resultados: Foram identificados 2326 diagnósticos de
enfermagem. Deste total foram encontrados 1607 diagnósticos de enfermagem reais, e 719 diagnósticos de risco.
Obtendo-se 25 diferentes títulos diagnósticos. De acordo
com a taxonomia da NANDA-I, os di diagnósticos maior
prevalência foram: Risco de infecção, Interação social
prejudicada, Ventilação espontânea prejudicada, Risco
de constipação, Integridade da pele prejudicada, Padrão
Respiratório Ineficaz, Mobilidade no leito prejudicada.
Conclusão: A construção correta dos diagnósticos de
enfermagem proporciona a base para as intervenções de
enfermagem, contribuindo na qualidade da assistência e
prevenindo agravos à saúde.

PO-191
Medida dos níveis de pressão do balonete após
intubação orotraqueal em pacientes admitidos em
uma unidade avançada de emergências clínicas
Luciana Vieira Tavernard de Oliveira Urache, Rodrigo de Freitas
Garbero, Joana Darc Teles Castro, Erica Hanzen Pereira, Alexandre
Curvelo Caldas, Mateus da Silva Borges, Ludmilla Figueiredo de Lima

Centro Neurocardiovascular, Hospital de Base do Distrito Federal Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Verificar e ajustar as pressões intrabalonete das
próteses endotraqueais imediatamente após intubação em
pacientes internados em um serviço avançado de emergências clínicas de um hospital público terciário.
Métodos: Estudo prospectivo e descritivo realizado no
período de setembro de 2012 a junho de 2013. A amostra foi constituída por todos os pacientes submetidos a
assistência ventilatória mecânica invasiva por tubo orotraqueal. Após intubação e enchimento do balonete com
seringa, a pressão foi mensurada e ajustada ao nível desejado. A pressão do balonete foi mensurada utilizando
um aparelho manual, com graduação de 0 a 120cmH2O,
que conectado ao balonete permitiu a sua insuflação ou
desinsuflação. Os valores de referência foram mantidos
entre 20 e 30cmH2O. Os dados estão apresentados como
média±desvio padrão.
Resultados: No período estudado, foram avaliados 353
pacientes. As pressões mensuradas oscilaram entre um mínimo de 12cmH2O e um máximo de 333cmH2O, com
média de 91,21±74,32cmH2O. Apenas 56 (16%) medidas
foram classificadas como regulares (dentro dos parâmetros de referência), com 21 (6%) medidas abaixo do limite
mínimo (menor que 20cmH2O) e 276 (78%) acima do
limite máximo (maior que 30cmH2O).
Conclusão: A média das pressões de balonete mensuradas encontra-se bem acima do recomendado pela
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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literatura, aumentando o risco de lesões da parede traqueal e complicações relacionadas à ventilação mecânica. Tais resultados reforçam a necessidade de treinamento da equipe e mensuração da pressão do balonete
imediatamente após intubação.

PO-192
O retorno financeiro das atividades realizadas pela
enfermagem em uma unidade de terapia intensiva
Renata Valeria Longo Teixeira, Valéria Castilho

Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Levantar o valor do faturamento gerado pelos procedimentos de enfermagem mediante análise das prescrições
médica e de enfermagem.
Métodos: Estudo de caso exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em uma UTI de um hospital
geral filantrópico na cidade de São Paulo. A amostra total
calculada para 3 meses foi de 168 pacientes.
Resultados: O faturamento médio gerado pelas prescrições de
enfermagem e médica foi de R$773,98, sendo que R$333,06
corresponderam à prescrição de enfermagem e R$440,92, à
prescrição médica. A perda média estimada foi de R$480,65
por paciente da amostra. A estimativa média de perda para
a amostra estudada foi de R$81.263,65. A projeção de perda média de faturamento, para o período dos 3 meses do
estudo, para a amostra selecionada, foi de R$153.391,15. A
extrapolação da estimativa de perda média para o período de
um ano, para a amostra selecionada, foi de R$613.564,60.
Do faturamento total da amostra selecionada, as atividades de
enfermagem contribuíram com 1,7% do faturamento.
Conclusão: O baixo faturamento gerado pela enfermagem
deve-se ao não pagamento das atividades executadas e às baixas taxas negociadas entre o hospital e as operadoras de saúde. Além disso, existem atividades que são realizadas e que
estão “embutidas” na diária do paciente, diminuindo a geração de receita pela enfermagem. Assim, novos estudos devem
ser realizados para que os resultados possam ser medidos e
comparados entre hospitais de diferentes naturezas jurídicas.

PO-193
Perfil clínico dos pacientes admitidos em uma
unidade de terapia intensiva de um hospital terciário
de Salvador-BA, regulados pela Central Estadual de
Regulação do Estado da Bahia
João Pedro Lins Mendes de Carvalho, Marcel Leal Ribeiro, Ricardo Pires
Alvim, Marcos Burgos Morgade Cortizo, Sydney Agareno de Souza Filho

Liga Acadêmica de Medicina Intensiva da Bahia - LAMIB - Salvador
(BA), Brasil; Unidade de Cuidados Intensivos, Hospital da Cidade - HC Salvador (BA), Brasil

Objetivo: Descrever o perfil clínico dos pacientes admitidos
na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital terciário de
Salvador, Bahia, através da análise dos dados demográficos,
assim como relacionados à admissão e desfecho na unidade.
Esta parceria com o Estado é uma nova realidade para a referida unidade, devido ao perfil clínico peculiar desses pacientes.
Métodos: Dados obtidos após análise retrospectiva dos
prontuários dos pacientes admitidos via Central Estadual de
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Regulação da Secretária Estadual de Saúde da Bahia do período de novembro de 2012 até maio de 2013.
Resultados: Foram admitidos 57 pacientes, idade média de
59,7 anos, 53% do sexo masculino. A mediana do APACHE
II foi 16 e do SAPS II, 48. Aproximadamente um terço dos
pacientes (29%) tinham Hipertensão Arterial e Diabetes
Mellitus e 9% dos pacientes tinham Acidente Vascular Cerebral (AVC) prévio. Os principais motivos de internamento
foram rebaixamento do nível de consciência (26%) seguido
por insuficiência respiratória aguda (30%). Ao analisar as
causas do rebaixamento do nível de consciência observa-se
34% secundário a AVC isquêmico e 40% sem causa identificada à admissão. As causas da insuficiência respiratória
aguda foram 35% secundário a sepse ou choque séptico de
origem não-respiratória e 18% por infecção do trato respiratório. A taxa de óbito nas primeiras 48 horas foi de 11%.
Conclusão: Os pacientes apresentaram gravidade intermediária no momento da admissão e uma importante prevalência de
AVC prévio. Os dados apresentados são de grande valia para o
gerenciamento e gestão da unidade.

PO-194
Principais eventos adversos em terapia intensiva
Firmino Haag Ferreira Junior, Melissa da Cunha Mattos Garcez, Marcelo
Reginato, Antonio Fernando Costa Filho, Edésio Vieira da Silva Filho,
Lívia Sabbag, Lucidalva Santos

Hospital Geral de São Mateus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Apontar os principais eventos adversos em UTI,
para definir medidas de prevenção desses e que minimizem
seus efeitos.
Métodos: Análise retrospectiva e temporal através de estudo
de Banco de Dados de 2010 à 2012.
Resultados: Dos 780 pacientes internados na UTI do Hospital
Geral de São Mateus em 2010 a 2012 0,64% foram de UPP,
0,12% de flebite, 0,64% de perda de SNE e 0,25% de extubação acidental. Dos 725 pacientes internados em 2011, 2,34%
foram de UPP, 0,13% de flebite, 2,06% de perda de SNE e
1,37% de extubação acidental. Dos 722 pacientes internados
em 2012, 3,32% foram de UPP, 0,13% de flebite, 2,35% de
perda de SNE e 1,52% de extubação acidental. O número de
flebites se manteve baixo, porém houve aumento de UPP, perda
de SNE e extubação acidental. O primeiro pela piora da gravidade da clínica de internação, o segundo pela qualidade do
material disposto ao serviço e ao tamanho da SNE, e o terceiro
pela agitação do paciente no despertar diário.
Conclusão: Os eventos adversos estudados são motivo de
aumento da taxa de permanência, tendo sido tomadas ações
para minimizá-los. Foi reavaliado a melhoria dos materiais
utilizados, bem como a instituição de protocolos clínicos gerenciados, no intuito de diminuir a incidências desses eventos.

PO-195
Redução do tempo de internação no pós-operatório
de cirurgia cardíaca
Viviane A Fernandes, Denise Louzada Ramos, Nilza Sandra Lasta, Pedro
Gabriel Melo Barros e Silva, Beatriz Akinaga Izidoro, Mariana Yumi Okada,
Antônio Claudio do Amaral Baruzzi, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil
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Objetivo: Reduzir o tempo de permanência e reinternações
em unidade de terapia intensiva nos pacientes submetidos a
cirurgia de revascularização do miocárdio (RM).
Métodos: Analisado dados do período de 2010 a 2012, e
comparados com resultados obtidos através do banco de dados do STS. A partir destas comparações foram realizadas
intervenções educativas com as equipe médicas. Foram mensurados tempo de internação pós-procedimento em UTI e
reinternações em UTI e em até 30 dias após a alta hospitalar.
Resultados: Em 2010 tivemos 333 cirurgias de RM, em 2011
326 e 2012 foram 368. Em relação as horas de Internação em
UTI (média) foram 69,6 em 2010, 67,2 e 63,4 horas de internação em 2011 e 2012 respectivamente. No banco de dados do
STS as horas de Internação em UTI (média) eram de 69,6 em
2010, 67,6 e 66,3 em 2011 e 2012 respectivamente. Reinternação em UTI 24 (7,2%) 18 (5,5%) 19 (5,2%). Reinternação
Hospitalar <30 dias 45 (13,5%) 46 (14,0%) 48 (13,2%).
Conclusão: Observamos redução de 6,17 horas de permanência em UTI, o que se traduz em uma economia anual de 94
diárias de UTI no ano de 2012. Analisando o impacto da queda do tempo de hospitalização com reinternação hospitalar em
até 30 dias da alta manteve-se estável nos últimos 3 anos. Já
quando observamos a redução no tempo de internação em UTI
encontramos uma redução nas taxas de reinternação neste setor.

Epidemiologia
PO-196
Características e mortalidades de pacientes idosos
internados em uma UTI
Felipe Pfuetzenreiter, Marina Borges Wageck Horner, Rodrigo de Brito
Cordeiro, Glauco Adrieno Westphal

Hospital Municipal São José - HMSJ - Joinville (SC), Brasil

Objetivo: Conhecer as características da população de
idosos admitida na (UTI).
Métodos: Estudo retrospectivo realizado na UTI Geral do
Hospital Municipal São José/SC, compreendendo o período de
setembro de 2011 a agosto de 2012. Os pacientes foram divididos em dois grupos etários: 65-74 anos e acima de 75 anos.
Resultados: Das 210 admissões, foram incluídos 45 pacientes (20%). A média de idade foi de 73,48? 6,33 anos, com
predomínio do sexo masculino (68%). A maior parte dos
pacientes idosos (n=25; 56%) tinha entre 65-74 anos e 44%
(n=20) tinha mais de 75 anos. Não houve diferença entre
os dois grupos quanto ao sexo, escore APACHE II, período
de internação que antecedeu a admissão na UTI; tempo de
internação na UTI; tempo de ventilação mecânica; causa da
internação na UTI e número de comorbidades. No entanto,
houve diferença quanto à mortalidade (Grupo 65-74 anos:
11/25; 44% versus Grupo >75 anos: 14/20; 70% - p<0,01).
Conclusão: A proporção de idosos do total das admissões na
UTI é alta. A idade avançada especialmente para pacientes
com mais de 75 anos parece ser configurar um fator de risco
independente para a mortalidade.
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PO-197
Caracterização das infecções relacionadas à assistência à
saúde em pacientes vítimas de trauma
Érika Mitiyo Watanabe, Eleine Aparecida Penha Martins, Gilselena
Kerbauy Lopes, Mariélli Terassi, Danieli Juliani Garbuio

Hospital Universitário de Londrina, Universidade Estadual de Londrina Londrina (PR), Brasil

Objetivo: Caracterizar os principais fatores relacionados
com as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS)
em pacientes traumatizados internados na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) e Unidade de Terapia Intensiva de
Queimados (UTQ) de um hospital escola.
Métodos: Estudo epidemiológico, retrospectivo, realizada
com todos os pacientes adultos (idade=18 anos), diagnosticados com IRAS (Centers for Diseases Control and Prevention-CDC) e trauma (CID-10, capitulo XIX) internados
na UTI e UTQ em dezembro de 2009 a janeiro de 2011.
Os dados foram coletados dos prontuários dos pacientes e
das fichas de notificação de IRAS e analisados pelo software
SPSS versão 19. Responde com Certificado de Apresentação
para Apreciação Ética (CAAE) número 0015.0.268.000-11.
Resultados: No período estudado foram admitidos 1380
pacientes vitimas de trauma, desse total, 215 (15,6%)
adquiriram pelo menos uma infecção durante a internação,
sendo (23,7%, n=51) internados na UTI e UTQ, representando a população do estudo. Ao caracterizar a população,
o sexo masculino predominou (86,2%) e 43,1% com 18 a
40 anos. A permanência hospitalar média foi de 27 dias. O
tipo de trauma mais frequente foi a queimadura (49,0%), e o
trauma fechado (47,0%). Foram diagnosticados 93 infecções,
sendo mais frequente a pneumonia (51,6%) e a infecção do
trato urinário (26,8%). A sepse esteve presente na maioria dos
pacientes, 82,3%. Os óbitos ocorreram em 86,2%, e a infecção contribuiu de alguma forma para 95,4% das mortes.
Conclusão: O estudo constatou o impacto da IRAS nos
traumatizados, principalmente contribuindo significativamente para o óbito.

PO-198
Caracterização epidemiológica de uma unidade de
terapia intensiva pediátrica pioneira no estado de
Sergipe
Marco Antonio Valadares Oliveira, Ana Paula Scardovelli Gomes Pinheiro,
Anne Karoline Silveira Moura, Mirna Santos dos Anjos, Nayanne Macieira
Ramos, Marina Santana Bastos Barroso, Cleovansosthenes Leal Freitas,
Renata Barretto Roriz

Universidade Federal de Sergipe - Aracaju (SE), Brasil

Objetivo: Caracterizar a população pediátrica internada
em uma unidade de terapia intensiva pioneira no estado de
Sergipe ao longo dos 29 meses desde sua inauguração.
Métodos: Foi realizado um estudo transversal observacional
descritivo, com os dados sendo colhidos de forma retrospectiva. Após a definição das variáveis a serem observadas, os
dados foram compilados em planilha do Excel Microsoft (R),
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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com os resultados sendo expressos em frequências simples
ou médias e desvio-padrão.
Resultados: Foram admitidos 186 pacientes na UTI pediátrica desde a sua inauguração, sendo 05 pacientes excluídos por
falta de dados. Destes 181 pacientes, 50,83% eram do sexo
masculino. Com relação à idade, houve uma predominância
dos pacientes entre 01 e 05 anos, com 49,17%; os menores
de 01 ano tiveram uma frequência de 19,34% e os maiores de
05 anos de 31,49%. A maior parte dos pacientes internados
teve o diagnóstico principal incluído no grupo das “síndromes infecciosas” (57,46%). O PRISM médio calculado foi de
15,47%, tendo sido demonstrada boa acurácia, discriminação
e calibração(teste de ajuste de Hosmer-Lemeshow). O tempo
médio de internação foi de 9,6 dias. Desfecho alta ocorreu em
91,16%; óbito em 8,84%.
Conclusão: A unidade de terapia intensiva pioneira na internação de pacientes pediátricos no setor privado em Sergipe mostrou sua justificativa como referência no estado,
que ainda possui uma carência de leitos de terapia intensiva
pediátrica, com uma taxa de 1 leito para cerca de 130 mil
habitantes; muito inferior ao preconizado pela Organização
Mundial de Saúde.

PO-199
Estudo da mortalidade neonatal de recém-nascidos
em uma maternidade do sertão paraibano
Paulo Sérgio Franca de Athayde, Paulo Sérgio Franca de Athayde Júnior,
Lavoisier Morais de Medeiros, Hevenny Nóbrega Quinho Carvalho

FAMENE - João Pessoa (PB), Brasil; Universidade Federal da Paraíba João Pessoa (PB), Brasil

Objetivo: Conhecer as causas e variáveis relacionadas
com o óbito de recém-nascidos (RN) de uma
maternidade de referência na região Nordeste do Brasil.
Métodos: Estudo descritivo envolvendo 907 RN acompanhados até a alta. Foram analisadas variáveis maternas, do
RN e variáveis da gestação, parto e atendimento. Foi utilizada a análise univariada e a regressão logística múltipla para
relacionar as variáveis estudadas com o óbito.
Resultados: Ocorreram 33 óbitos, com uma letalidade de
3,63%. A mortalidade dos RN com peso < abaixo de 1.000g
foi de 18,19%, sendo de 48,48% de 1.000g a <1.500g e
33,33% acima de 1.500g. Os RN com baixo peso e os prematuros apresentaram um risco de morrer quatro vezes maior
do que os RN com peso >2.500g ou a termo. As variáveis
relacionadas ao óbito foram o peso <2.000 gramas, o Apgar
no 5’<4, a ausência de pré-natal, a necessidade de reanimação
em sala de parto e a ventilação mecânica durante a internação.
Conclusão: A maioria das mortes ocorreu por problemas
relacionados à assistência pré-natal, com um número significativo de gestantes não realizando nenhuma consulta durante a gestação ou iniciando tardiamente o acompanhamento
pré-natal. Reduzir as mortes evitáveis no período neonatal é
um desafio que precisa ser enfrentado pelos neonatologistas,
obstetras e pelo setor público, através de políticas públicas
voltadas para essa faixa etária.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

PO-200
Existem diferenças entre homens e mulheres em
terapia intensiva?
Aureo do Carmo Filho, Ana Carolina Andorinho de Freitas Ferreira,
Samira Almeida Maia, Vanessa Lima Farnezi, Victor Jinichi Nishiyama
Alves, Carolina Barbato Pereira de Assunção, Felipe de Oliveira Pinto,
Gabriel Amorelli

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar possíveis diferenças epidemiológicas e de
morbi-mortalidade entre homens e mulheres internados em
nossa unidade de terapia intensiva (UTI).
Métodos: Estudo prospectivo, quantitativo, analítico, com
pacientes consecutivamente internados em nossa UTI
de maio/2010 a abril/2013. Utilizou-se o Teste Exato de
Fisher na comparação de variáveis categóricas e o Teste de
Mann-Whitney para comparação de variáveis numéricas
entre os grupos (G.I=mulheres e G.II=homens).
Resultados: Analisamos 638 pacientes, sendo 332 mulheres
(52,04%). No G.I a idade foi de 60,7±17,2anos e no G.II de
59,6±17,0anos. Em relação às comorbidades, etilismo (1,5 x
12,5% p=0,00001), obesidade (11,7x4,3% p=0,0001) e tabagismo (12,7x24,9% p=0,001) apresentaram diferença significativa de frequência entre os grupos. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos na ocorrência de sepse, insuficiência renal aguda, insuficiência respiratória aguda,
pneumonia associada a ventilação mecânica, falhas de desmame
ventilatória, tempo de internação em UTI e mortalidade.
Conclusão: Observamos somente diferenças epidemiológicas em relação a ocorrência de algumas comorbidades;
etilismo e tabagismo apresentaram frequência maior entre os
homens e obesidade entre as mulheres. Não houve diferença
relacionada a morbi-mortalidade entre os grupos.

PO-201
Perfil de sensibilidade das culturas do CTI da
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto
Reila Silva Pereira Aires, Marinês Cantareli Lino, Mônica Regina
da Costa Azevedo, Lívia Mara Ferrari Magri, Fátima Aparecida
Magro Ostini, Paulo Antoniazzi, Paulo César Sadala Ferreira,
Frederico Luiz Magalhães Mancini

Centro de Terapia Intensiva, Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão
Preto - Ribeirão Preto (SP), Brasil; Centro Universitário Barão de Mauá Ribeirão Preto (SP), Brasil

Objetivo: Diante de surgimento de germes multiresistentes,
fizemos um levantamento do perfil de sensibilidade das culturas coletadas no centro de terapia intensiva (CTI) da Santa
Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto.
Métodos: Foram avaliadas culturas automatizadas - hemocultura, urocultura e miscelâneas (lavado broncoalveolar,
ponta de cateter, líquor, swab, secreção de ferida operatória,
líquido pleural e ascítico) - coletadas de pacientes internados
no CTI no período de maio de 2012 a maio de 2013.
Resultados: O número total de culturas de pacientes internados
no hospital soma-se onze mil novecentos e setenta e cinco
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(11.975), sendo três mil e sessenta (3.070) hemoculturas, sete
mil e trezentos e trinta e quatro (7.334) uroculturas e um mil e
quinhentos e setenta e um (1.571) miscelâneas. Dos pacientes
do CTI, observamos-se seiscentos e oitenta e oito (688)
hemoculturas, trezentos e noventa e sete (397) uroculturas
e duzentos e vinte e quatro (224) miscelâneas. Obtivemos
um índice de positividade de 10% para as uroculturas (40
amostras), 3% para as hemoculturas (21 amostras) e 20%
para miscelâneas (45 amostras). Os germes mais prevalentes
nas hemoculturas foram: Staphylococcus coagulase negativo
(23,80%), Klebsiella pneumoniae (23,80%), Pseudomonas sp
(14,28%) e Acinetobacter sp (14,28%). Nas uroculturas, houve
predomínio de leveduras (42,50%), seguidos por Klebsiella
pneumoniae (25,00%) e Escherichia coli (17,50%). Nas
miscelâneas, os mais encontrados foram Klebsiella pneumoniae
(28,88%), Acinetobacter sp (20,00%) e Staphylococcus aureus
(15,55%).
Conclusão: O perfil de sensibilidade das culturas do CTI,
cuja positividade foi pequena, mostra o surgimento de germes multiresistentes como Acinetobacter sp sensível predominantemente à polimixina e tigecilina.

PO-202
Perfil dos pacientes com fraqueza muscular que
tiveram alta da UTI
José Aires de Araújo Neto, Fernando Beserra Lima, Roberta Fernandes
Bomfim, João Ricardo Amorim da Silva, Fernanda Maia Passos Garrido,
Aline Carvalho Gouveia, Fábio Ferreira Amorim, Marcelo de Oliveira Maia

Hospital Santa Luzia - HSL - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Caracterizar o perfil dos pacientes com fraqueza muscular que tiveram alta da unidade de terapia intensiva (UTI).
Métodos: Trata-se de um estudo analítico e retrospectivo realizado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa
Luzia em Brasília-DF, no período de janeiro a março de 2013.
Foram avaliados os dados contidos em prontuário de pacientes que estiveram internados na UTI e receberam alta. A fraqueza muscular foi classificada como fraqueza leve (MRC 48
a 59), fraqueza significativa (MRC 36 a 47), fraqueza severa
(MRC <36) e força muscular normal (MRC 60) através da
mensuração de força muscular (Medical Research Council).
Resultados: Foram analisados 185 pacientes admitidos entre
janeiro e março de 2013, que receberam alta da UTI. A idade média da população analisada foi de 59,9±19,1 anos, escore
APACHE II de 8,9±6,1, escore SAPS II de 27,1±11,9 e tempo
de internação na UTI de 5,6±6,7 dias. A faqueza muscular teve
prevalência em 76,5% dos pacientes que tiveram alta da UTI,
sendo que 52,9% (n=44) foi considerada fraqueza leve, 15,5%
(n=29) fraqueza significativa e 8% (n=15) fraqueza severa.
Conclusão: A prevalência de fraqueza muscular em pacientes que tiveram alta após internação em UTI foi de
76,5%. Faz-se necessário conhecer o perfil dos pacientes que
sobrevivem à internação na UTI e avaliar o status funcional destes pacientes com o objetivo de planejar ações para
prevenção deste tipo de morbidade.
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PO-203
Perfil dos pacientes idosos internados em terapia
intensiva de hospital público
Firmino Haag Ferreira Junior, Antonio Fernando Costa Filho,
Marcelo Reginato, Melissa da Cunha Mattos Garcez, Regina Airoldi
Canzi, Edésio Vieira da Silva Filho, Livia Maria dos Santos Sabbag

Hospital Geral de São Mateus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar o perfil dos pacientes idosos internados em
unidade de terapia intensiva.
Métodos: Estudo retrospectivo do tipo coorte analisando os
registros dos pacientes idosos internados em UTI no período de 2008 a 2012. Foram avaliados o total de pacientes
idosos internados neste período, o perfil nosológico, sexo,
tempo médio de internação, média de idade, total de óbitos
entre os idosos e a população geral.
Resultados: Foram avaliados 1357 registros do banco de
dados da UTI Adulto. Destes, 55,12% Homens e 44,88%
Mulheres. A mediana de idade entre os idosos foi 72,24 anos.
O total de óbitos foi de 595 (taxa de óbito 43,84%) e entre
a população geral foi de 936 (taxa de óbito de 27,44%) no
mesmo período. O tempo médio de internação foi de 7,24
dias e 6,21 dias no global. O perfil nosológico foi de 38,61%
para doenças cardiovasculares 21,07% doenças respiratórias
15,03% patologias cirúrgicas,13,33% doenças neurológicas,
7,51% Renal-metabólico 4,02% Gastrointestinal e 0,43%
para Ginecologia.
Conclusão: Analisando-se pela mediana, consideramos
que a população de pacientes idosos constitui cada vez
mais um percentual expressivo de pacientes internados
em terapia intensiva, caracterizando uma necessidade
específica na formatação de protocolos e condutas com
foco neste grupo de pacientes.

PO-204
Perfil epidemiológico de pacientes com intoxicação
exógena atendidos em um hospital público de São
Luís-MA
Bruno Pereira Eufrásio, Raysa Hellen Assunção Costa, Hiago Sousa
Bastos, Artur Serra Neto, Danilo Everton Cunha Cavalcante

Centro Universitário do Maranhão - UNICEUMA - São Luís (MA),
Brasil; Hospital Universitário Presidente Dutra, Universidade Federal do
Maranhão - São Luís (MA), Brasil

Objetivo: Avaliar o perfil epidemiológico de pacientes
atendidos por intoxicação exógena.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e
observacional, no qual foram coletados dados do portuário
de pacientes atendidos no hospital, no período de janeiro de
2011 a janeiro de 2013. As variáveis coletadas foram: idade,
sexo, procedência, classificação do toxicante e desfecho. Como
critério de exclusão, os prontuários com dados insuficientes.
Resultados: Foram detectados 66 casos de intoxicação exógena. Associada ao sexo, verificamos que no sexo masculino
foi mais prevalente (63,6%) contra 36,4% do feminino. Relacionado à faixa etária a maioria ocorreu entre 15-30 anos
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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(47%), seguido de 30-45 anos (24,2%), maiores de 45 anos
(19,6%) e em minoria, de 0-15 anos (9,2%). Relacionado
à procedência 81,8% eram da capital e 18,2% oriundos do
interior do Estado. Referente à classificação do toxicante,
predominou a intoxicação por carbamato/”chumbinho”
(34,8%), seguida de intoxicação medicamentosa (19,6%),
acidente ofídico (15,1%), intoxicação alcoólica (12,1%),
soda cáustica (10,6%), crack (4,5%) e cocaína (3,3%). Destes casos 92,4% foram atendidos pela clínica médica, 4,6%
pela cirurgia geral e 3% internados em UTI. Com relação
ao desfecho, a maioria (77,3%) teve alta hospitalar, 4,5% de
evasão hospitalar e 18,2% de óbito.
Conclusão: Pelo estudo foi possível caracterizar o perfil epidemiológico da clientela atendida e dos toxicantes envolvidos nos acidentes. As informações geradas podem auxiliar
na elaboração de programas preventivos e na melhoria da
assistência médica desses casos.

PO-205
Perfil epidemiológico de pacientes internados em CTI
oncológico e impacto da infecção no seu desfecho
Isabela Ribeiro Simões de Castro, José Jorge Soares Netto, Rodolfo
Eduardo de Andrade Espinoza, Wlademir Gonzalez, Celso Dias Coelho

Instituto Nacional do Câncer - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar perfil dos pacientes internados em CTI
oncológico nas áreas de ginecologia e tecidos moles e
osteo-articulares e o impacto das infecções no desfecho.
Métodos: Avaliação retrospectiva das internações no
ano de 2012 (dados foram colocados de forma prospectiva em banco de dados).
Resultados: 331 pacientes foram internados no CTI.
Apresentavam: imunossupressão 57%, tumor metastático
26,5%; obesidade 20%; diabetes 17% e 8% doença tromboembólica. 48% tinham infecção sistêmica, 33% sepse
grave ou choque séptico. Comprovação microbiológica
ocorreu em 47% dos eventos. Patógenos multirresistentes: 5,3%. Identificação de fungos: 5%. Focos infecciosos
foram: 19% peritonites, 17% pneumonias, 15,5% infecções urinárias, 13% foco indefinido, 10% sitio cirúrgico.
Respectivamente no grupo total e de infectados: mortalidade 17,5 e 36,5% na unidade e 24 e 48,5% no hospital
(p<0,001). Letalidade - SAPS 3 - CTI 0,73 e 0,81; ajuste
América Latina 0,59 e 0,67. No hospital 1,01 e 1,09; ajustada 0,81 e 0,89. APACHE II 0,73 em ambos os grupos
no CTI e 1,01 no hospital. Pacientes infectados usaram
mais ventilação mecânica, aminas, terapia dialítica, nutrição parenteral e hemocomponentes. Mais de 20% foram
considerados como necessitando de cuidados paliativos e
em 15% essa decisão foi tomada no primeiro dia no CTI.
Conclusão: Pacientes oncológicos são graves, têm inúmeras comorbidades, utilizam largamente recursos próprios
de CTI e têm alta mortalidade. Infecção gera riscos ainda
maiores. Há utilização indevida de recursos de CTI quando
há necessidade de cuidados paliativos.
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PO-206
Plaquetopenia como fator preditor de mortalidade
em pacientes críticos com neoplasias não
hematológicas
Fábio Ferreira Amorim, Pedro Henrique Gomes Rocha, Jaqueline Lima de
Souza, Kátia Crys Moura Ogliari, Fernanda Vilas Bôas Araújo, Pedro Nery
Ferreira Junior, Rodrigo Santos Biondi, Rubens Antonio Bento Ribeiro

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil;
Liga Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal - LIGAMISOBRAMI - Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
Hospital Anchieta - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Avaliar plaquetopenia como preditor de
mortalidade em pacientes críticos com neoplasias não
hematológicas.
Métodos: Estudo coorte retrospectivo realizado em pacientes
internados na UTI do Hospital Anchieta no período de
3 anos. Pacientes foram divididos em dois grupos: grupo
com plaquetopenia (GPB) e sem plaquetopenia (GPN).
Plaquetopenia foi definida com contagem de plaquetas
<150.000/mm3.
Resultados: Incluídos 267 pacientes. Idade: 64±15 anos e
APACHE II: 18±8. Mortalidade em 4 dias: 16% (N=43),
em 28 dias: 17% (N=45) e hospitalar: 28% (N=77). GPB
apresentou maior APACHE II (24±9 vs. 17±8, p=0,00) e
SAPS3 (35±28 vs. 26±20, p=0,00). GPB apresentou maior
mortalidade em 4 dias (34% vs. 11%, p=0,00), em 28 dias
(36% vs. 12%, p=0,00) e hospitalar (51% vs. 23%, p=0,00).
GIB associou-se a maior necessidade de vasopressores (51%
vs. 16%, p=0,00) e ventilação mecânica invasiva (46% vs.
27%, p=0,01) durante internação na UTI. Para mortalidade
em 4 dias, risco relativo da presença de plaquetopenia foi
de 3,7 (IC 95%: 2,2-6,3), especificidade: 88% (IC 95%:
84-92%) e sensibilidade: 41% (IC 95%: 28-57%). Para
mortalidade em 28 dias, risco relativo foi de 3,8 (IC
95%: 2,2-6,2), especificidade: 89% (IC 95%: 84-92%) e
sensibilidade: 41% (IC 95%:28-57%). Para mortalidade
hospitalar, risco relativo foi de 2,8 (IC 95%: 2,0-4,0),
especificidade: 91% (IC 95%: 86-94%) e sensibilidade:
35% (IC 95%: 25-46%).
Conclusão: Plaquetopenia esteve associada a maior
mortalidade em 7 dias, 28 dias e hospitalar em pacientes
críticos com neoplasias não hematológicas.
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Preditores de internação prolongada em uma
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Vasconcelos da Silva Paiva, Jacqueline Rodrigues de Carvalho, José
Aires de Araújo Neto, Edmilson Bastos de Moura, Fábio Ferreira Amorim,
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Hospital Santa Luzia - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Avaliar variáveis preditoras de internação prolongada em pacientes admitidos em uma UTI.

Apresentação pôster
Métodos: Estudo de caso controle realizado na UTI do Hospital
Santa Luzia, Brasília, DF, durante 6 meses. Os pacientes foram
divididos de acordo com o tempo de internação na UTI (>14dias
ou >=14 dias) e avaliados os preditores de internação prolongada.
Resultados: 555 pacientes foram incluídos. A idade média
dos pacientes foi 61±19 anos, tempo de internação na UTI
6±10 dias, SAPS 3 46±15, 34,8% eram cirúrgicos. A mortalidade em 4 dias foi de 4,1% (N=23), em 28 dias 6,3%
(N=35) e hospitalar de 12,6% (N=70). Estiveram significativamente associados a tempo de permanência maior que
14 dias: idade (p=0,04), SAPS 3 (p=0,00), , falha da VMNI
(p=0,00), necessidade de diálise (p=0,00), DPOC (p=0,04),
escala de coma de Glasgow <10 (p=0,00), internação clínica
(p=0,00) e choque séptico (p=0,00) e necessidade de vasopressor (p=0,01) e VMI (p=0,00) ou VMNI (p=0,00) na
primeira hora de internação. Após realização de regressão
logística, necessidade de diálise (p=0,02) e escala de coma de
Glasgow <10 (p=0,00) foram os únicos fatores independentemente associados a necessidade de internação prolongada.
Conclusão: Necessidade de diálise e escala de coma de Glasgow
<10 foram os únicos fatores que estiveram independentemente
associados à necessidade de internação prolongada em UTI.

PO-208
Profilaxia de úlcera de estresse em unidade de
terapia intensiva pediátrica no norte do país: uso
abusivo?
Patrícia Barbosa de Carvalho, Mary Lucy Ferraz Maia, Adriana Brito,
Luciano Faial, Valéria Atalaia

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - Belém (PA), Brasil

Objetivo: Avaliar a utilização de profilaxia de úlcera de estresse em pacientes internados na UTI pediátrica de um hospital terciário em Belém, nos últimos quatro meses.
Métodos: Estudo retrospectivo, observacional, onde foram
avaliados os prontuários dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva pediátrica, no período de março
a junho do corrente ano, excluindo-se os que apresentavam
hemorragia digestiva alta na admissão. Foram avaliados idade, gênero, diagnóstico na admissão, uso de profilaxia para
úlcera de estresse, bem como, sua justificativa, além do medicamento utilizado para tal.
Resultados: Foram avaliados 102 pacientes, 53% do sexo
feminino, sendo 70% lactentes,17% pré-escolares, 3% escolares e 10% adolescentes. O tempo médio de internação
foi de 4,5 dias, sendo a principal causa de internação a septicemia com acometimento respiratório em 48% dos casos;
destes, 67% necessitaram de ventilação mecânica. O uso de
profilaxia aconteceu em 82% dos pacientes internados no
período, sendo a ventilação mecânica a principal justificativa
para seu uso (68%), e, a droga mais utilizada como profilaxia
foi o inibidor da bomba de prótons, em 87,5% dos casos.
Ocorrência de PRISM >10 foi observado em 13%, coagulopatia em 8% e protocolo do serviço em 11% dos casos.
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Conclusão: O uso de profilaxia para úlcera de estresse foi
largamente utilizado na uti em questão, sendo a ventilação
mecânica a principal justificativa para tal e, o omeprazol a
principal droga usada. A utilização baseada na literatura foi
usada em 21% dos casos, evidenciando a necessidade de
protocolos estritos para a profilaxia em questão.

PO-209
Identificação do perfil epidemiológico de uma UTI
geral em um hospital privado de São Paulo
Nilza Sandra Lasta, Gustavo Cortez Sacramento, Viviane A Fernandes,
Beatriz Akinaga Izidoro, Valter Furlan, Antônio Claudio do Amaral
Baruzzi, Denise Louzada Ramos, Damiana Vieira dos Santos Rinaldi

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Identificar o perfil epidemiológico de uma UTI
geral em um hospital cardiológico de São Paulo.
Métodos: Estudo retrospectivo, com caráter descritivo e abordagem quantitativa. Realizado levantamento de dados no ano
de 2012, através de um banco de dados (Epimed) e tabela excel. A amostra foi composta por 2.165 pacientes, sendo 1.376
(64%) pacientes clínicos e 779 cirúrgicos (36%).
Resultados: A média de idade desta população é de 62 anos,
sendo 61% do sexo masculino. Observado escore SAPS3probabilidade de óbito, com média de 15,59%. A procedência da maioria foi via pronto atendimento. Os principais diagnósticos de internação: Revascularização miocárdica, infarto
sem supra de ST, angina instável, infarto com supra de ST e
insuficiência cardíaca congestiva. As principais comorbidades:
HAS, DM e ICC e principais medidas de suporte: Ventilação
mecânica, aminas vasoativas e ventilação não invasiva. O tempo médio de internação na unidade foi de 2,92 dias e taxa de
óbito 4,18%. A taxa de ocupação foi de 91,18%.
Conclusão: Concluiu-se que, a maioria das internações foram
do gênero masculino, com media de idade de 62 anos, sendo
o pronto atendimento a principal fonte de internação. O tempo de permanência de 2,92 dias está dentro da média mundial
e a taxa de ocupação manteve-se acima de 90%. Com uma
taxa de óbito de 4,18%, este, se comparado ao escore SAPS3
está corroborando para um índice muito inferior ao esperado.

PO-210
A avaliação da dor na unidade de terapia intensiva
do Hospital Universitário Presidente Dutra
Murilo Caetano de Jesus, Nildany Reis e Brito, Aryane Lima de Oliveira,
Luciana Oliveira Sousa, Dalyane Cristina Martins Machado, Vanise
Barros Rodrigues da Mota, João Batista Santos Garcia

Universidade Federal do Maranhão - UFMA - São Luís (MA), Brasil

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo caracterizar
a forma de avaliação da dor feita pela equipe de saúde da
unidade de terapia intensiva geral do Hospital Universitário Presidente Dutra sobre dor. Esta avaliação é ampla
e depende do paciente envolvido, da sua capacidade de
comunicação e das habilidades destes profissionais.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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Métodos: Estudo transversal quantitativo onde foi utilizado
um questionário com questões abertas. Amostra caracterizada por fisioterapeutas, médicos, enfermeiros e auxiliares/
técnicos de enfermagem. Análise feita a partir da exposição
dos resultados no Microsoft Excel®.
Resultados: Participaram do estudo 44 profissionais, dos
quais 90,9% avaliavam a dor nos pacientes e 9,1% não avaliavam. Dentre os que avaliam a dor, 7,5% faziam isso de
acordo com a rotina do hospital, 90% não avaliam corretamente e 2,5% não responderam/não avaliaram. 54,54% utilizam algum instrumento para esta avaliação e 45,46% não.
Dentre os instrumentos usados, a escala numérica foi a mais
utilizada (37,5%), seguida da escala facial (25%), descritores
(12,5%), sinais vitais (8,3%), outras escalas (8,3%) e não
souberam responder (8,3%). Quanto às características da
dor, 84,1% às avaliam e 15,9% não avaliam. Dentre os que
avaliam as características da dor, nenhum profissional avalia
todas as características; 97,3% o fazem de forma incompleta.
Conclusão: Apesar de a maioria dos profissionais avaliar a dor
nos pacientes, esta é feita insatisfatoriamente. Poucos avaliam a
dor de forma completa e correta. Apesar de muitos instrumentos serem utilizados, alguns entrevistados acreditam, equivocadamente, que os sinais vitais são instrumentos para avaliação,
isso demonstra a inadequada avaliação da dor na UTI.

PO-211
A função motora do idoso na terapia intensiva
Fernanda Ramos Ferreira Vilela, Fábio Fajardo Canto, Ezequiel Mânica
Pianezzola, Patrícia Vieira Fernandes

Hospital Rios D’Or - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Evidenciar de forma quantitativa a redução da
função motora de idosos hospitalizados em um centro de
terapia intensiva (CTI).
Métodos: Foram selecionados 442 pacientes internados no
CTI do Hospital Rios D´or, entre dezembro de 2012 e
abril de 2013, separados em dois grupos: idoso, 213 pacientes e adultos, 229 pacientes. Ambos foram avaliados
com relação a sua função motora na internação no CTI
e na alta deste. Para tal avaliação foi utilizada a escala
Medical Research Council (MRC).
Resultados: A média de idade dos pacientes idosos foi
78,24 anos (±1,10) e dos adultos foi 44,9 anos (±0,52).
A média dos valores de MRC de entrada do grupo idoso
foi 45,69 (±1,78) e do grupo adulto 51,88 (±0,85). O valore de saída de MRC do grupo idoso foi 49,1 (±1,11) e
de 56,22 (±1,21) no grupo adulto. Em ambos os grupos
os pacientes recebem alta do CTI com uma função motora melhor do que a de entrada, sendo 5,68% melhor no
grupo idoso e 7,24% no grupo adulto.
Conclusão: Os dados mostram que os grupos idoso e adulto
apresentam diferentes valores de função motora. Mesmo após
a alta do CTI e, com a recuperação da função motora do idoso,
esta diferença se mantém possivelmente associada ao processo
de envelhecimento. Ambos os grupos foram acompanhados
pela equipe de fisioterapia com 2 a 3 atendimentos diários.
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PO-212
AIDS em terapia intensiva: dados epidemiológicos
de um centro de referência
Aureo do Carmo Filho, Ana Carolina Andorinho de Freitas Ferreira

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Descrever o desfecho de pacientes com AIDS internados na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital universitário público de referência do Rio de Janeiro.
Métodos: Estudo descritivo retrospectivo observacional com
todos os pacientes com diagnóstico de AIDS internados na
unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Gafrée e Guinle entre abril de 2004 e maio de 2013.
Resultados: Nossa amostra foi composta por 164 pacientes
com idade variando de 13 a 77 anos de idade (40,9±13,1
anos), sendo 54 do sexo feminino (32,9%). A mortalidade
global foi de 74,5% e o tempo de internação (tCTI) foi de
9,6±11,7 dias. De acordo com as causas de internação no CTI
e suas respectivas letalidades, observamos: infecciosas respiratórias (70,1%/78,3%), neuroinfecção (17,1%/71,4%), gastrointestinais (10,4%/58,8%), hematológicas (9,1%/80,0%),
cardiovasculares (4,3%/57,1%) e nefrológicas (6,7%/54,5%).
Conclusão: Nossos pacientes apresentaram 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-213
Análise comparativa do desfecho de pacientes que
desenvolveram pneumonia associada à ventilação
mecânica precoce e tardia em UTI adulto geral do Pará
Leila Rezegue de Moraes Rego, Nelma de Jesus Nogueira Machado,
Adilon Passinho Koury, Mauricio Soares Caneiro, Sandra Regina Carboni
de Oliveira, Karina Kuhl Zoghbi, Irna Carla do Rosário Souza Carneiro,
José Miguel Alves Junior

Hospital Saúde da Mulher - Belém (PA), Brasil

Objetivo: Este trabalho objetiva conhecer a mortalidade
da população que desenvolveu pneumonia associada à
ventilação (PAV) precoce e tardia em unidade de terapia intensiva adulto geral.
Métodos: Análise retrospectiva e observacional dos prontuários de 163 pacientes que evoluíram a óbito e apresentaram
PAV nas UTIs do Hospital Saúde da Mulher, Belém, Pará
no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012. Foi
definido como PAV precoce a de aparecimento menor que
5 dias e tardia a de aparecimento maior ou igual a 5 dias.
A fonte de dados foi fornecida pelo SCIH e o APACHE 2
(Acute Physiology and Chronic Health Evalution) calculado
na admissão nas UTIs. Os dados coletados foram tabulados
pelo “software” Excell e aplicado o Teste do Qui-Quadrado.
Resultados: Na distribuição da mortalidade entre PAV precoce
e tardia observa-se a taxa de 35,4% e 64,6% respectivamente
sendo este resultado significativo para um p=0,00002.

Apresentação pôster
A média anual do APACHE 2 dos pacientes no período analisado foi 26,25 com p>0,5 não sendo significativo.
Conclusão: Durante o período do estudo os pacientes que
desenvolveram PAV tardia tiveram desfecho desfavorável
em 64,6% da população, não tendo o Apache 2 da amostra
modificado ao longo do intervalo de tempo.

PO-214
Análise da síndrome de Burnout em profissionais
de terapia intensiva em hospital privado
Thais Helena Nogueira de Aguiar, Rosilene Giusti, Giovana Casarini,
Wilson Rodrigues Lima Junior, Daniela Vieira Baldini Batista, Adriana
Oliveira Salustiano, Firmino Haag Ferreira Junior

Hospital Cruz Azul de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar a incidência da Síndrome de Burnout em equipe multiprofissional do centro de terapia intensiva, verificando se
existe relação entre a síndrome e a rotina do profissional estudado.
Métodos: A pesquisa contou com a participação de 60 profissionais de diferentes turnos que atuam no CTI adulto. Destes profissionais, 6,7% são médicos, 13,3% são enfermeiros,
46,6% são auxiliares de enfermagem, 16,6% técnicos de enfermagem, 11,7% são fisioterapeutas, 1,7% nutricionistas,
1,7% são fonoaudiólogos e 1,7% são farmacêuticos. Todos
responderam ao questionário MBI-HSS (Maslach Burnout
Inventory-Human Services Survey) integralmente
Resultados: Diante do questionário de identificação da Síndrome de Burnout, 43% da equipe analisada apresentou
possibilidade de desenvolver a Síndrome. 38% esta na fase
inicial, 15% já tem evidência de instalação da Síndrome e 4%
se encontra em fase considerável da Síndrome de Burnout.
73% da população analisada era do sexo feminino e 38%
trabalham em 2 ou mais hospitais. Dentro das profissões,
destacou-se por maior pontuação enfermeiros, com média de
59 pontos, seguidos dos fisioterapeutas (51 pontos), técnicos
de enfermagem (46 pontos), farmacêuticos (44 pontos),
médicos (43 pontos), auxiliares de enfermagem (41 pontos),
nutricionistas (39 pontos) e fonoaudiólogas (35 pontos).
Conclusão: A incidência da Síndrome de Burnout não se
mostrou influenciada por rotinas específicas, e nem por atuação em mais de um grupo específico, porém o ambiente de
trabalho demonstrou-se influente para o desenvolvimento
da síndrome nos indivíduos estudados.

PO-215
Análise epidemiológica de pacientes com sepse e sem
sepse internados na unidade de terapia intensiva
por traumas
Caroline Covatti, Sandy Nogueira Teixeira, Nicolle Lamberti Costa,
Francieli do Nascimento Czapievski, Jaqueline Albert, Amaury Cezar
Jorge, Erica Fernanda Osaku, Claudia Rejane Lima de Macedo Costa

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel (PR), Brasil

Objetivo: Comparar dados epidemiológicos e ventilatórios
de pacientes admitidos em uma unidade de terapia intensiva
com sepse e sem sepse devido a traumas.
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Métodos: Os dados foram coletados a partir do controle
ventilatório da equipe de fisioterapia da unidade de terapia
intensiva (UTI) do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). Foram escolhidos aleatoriamente 30 pacientes
com sepse e 30 sem sepse que ficaram internados na UTI no
período de agosto a dezembro de 2012. Foram registrados
dados como: tempo de VM, tempo de UTI, tempo de desmame ventilatório, APACHE II, SOFA, idade, frequência
respiratória (FR), Pimáx, Pemáx, tobin, relação PaO2/FiO2 e
foco da sepse. Para análise estatística foi utilizado o teste t de
Student e um p<0,05 foi considerado significativo.
Resultados: Foi significativo entre os grupos sepse e não
sepse o tempo de UTI (p=0,001), tempo de VM em horas
(p=0,0005), tempo de desmame (p=0,03) e FR (p=0,01).
Conclusão: Pacientes com sepse apresentaram maior tempo
de VM, tempo de internação na UTI, desmame ventilatório
e maior FR. Em contrapartida, Pimáx/Pemáx, tobin, relação
PaO2/FiO2, APACHE II, SOFA, idade, não tiveram diferença
significativa quando comparado com pacientes sem sepse. O
foco de sepse mais predominante neste estudo foi o pulmonar.

PO-216
Análise na morbi-mortalidade de pacientes
portadores de doença arterial coronariana sob
protocolos gerenciados em unidade de terapia
intensiva
Amanda Quental Mariano, Maurício Tossato, Wilson Rodrigues Lima
Junior, Lina Sanae Abechain, Rosilene Giusti, Flavio Arias Rodrigues,
Firmino Haag Ferreira Junior

Hospital Cruz Azul de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Monitoramento da morbi-mortalidade dos
pacientes sob protocolos gerenciados em unidade de terapia
intensiva.
Métodos: Análise retrospectiva com levantamento de dados de janeiro a dezembro de 2011, através de protocolos gerenciados sob a abordagem na assistência de infarto
agudo do miocárdio (IAM), revascularização do miocárdio
(RM) e desmame ventilatório precoce (Fast track).
Resultados: No ano de 2011, foram avaliados 146 portadores de síndrome coronariana aguda, sendo 89 pacientes
com diagnóstico de IAM, 49 com supra ST e 40 sem
supra ST. 57 pacientes com quadro de angina instável.
Deste grupo, 69 pacientes foram submetidos a tratamento clínico, 37 submetidos à angioplastia e 16 submetidos
à RM. A média do tempo de permanência foi de 03 dias,
com mortalidade de 11 pacientes. Dos pacientes submetidos à RM, o tempo de ventilação mecânica foi de 1,79
dias com mediana de 01 dia (tempo de permanência 4
dias), sendo todos submetidos ao protocolo de desmame
ventilatório precoce (Fast track).
Conclusão: Podemos observar que os resultados da
morbi-mortalidade esta diretamente relacionada com
o gerenciamento de protocolos multiprofissionais em
Unidades de Terapia Intensiva.

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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PO-217
Aspectos clínico-epidemiológicos de vítima
hospitalizada por trauma no Estado do Amazonas
Jacqueline de Almeida Gonçalves Sachett, Selma B. Perdomo, Sibila
Lilian Osis, Rebeca Magalhães Pereira, Francisca Anne de Souza
Resutto, Larissa Helena Botelho Avelino Câmara

Universidade do Estado do Amazonas - Manaus (AM), Brasil

Objetivo: Avaliar os aspectos clínico-epidemiológicos das vítimas hospitalizadas por trauma na cidade de Manaus/AM.
Métodos: O estudo foi retrospectivo, exploratório e descritivo
com análise documental de prontuários de vítimas de trauma
atendidas em um Hospital na cidade de Manaus/AM, com
referência em neurologia no período de janeiro a março de
2012. A amostra foi de 244 pacientes de trauma que realizou
cirurgia e/ou necessitou de internação em UTI. A análise dos
dados foi realizada por meio de testes estatísticos.
Resultados: A idade média foi de 34,4 anos; 85,66% do gênero masculino. 79,92% eram procedentes do município de
Manaus; o transporte até a unidade hospitalar foi pelo SAMU
em 25,41% dos casos e não informado em 67,21%; apenas
0,82% apresentaram relatório de atendimento pré-hospitalar;
na descrição do tipo de trauma, 17,62% ocorreu por ferimento
por arma branca, 17,62% acidente de motocicleta, 17,21% Ferimento por arma de fogo. 17,21% ocorreram na rua/avenida,
2,87% no trabalho e 76,23% não registraram essa informação;
25,41% tiveram diagnóstico de traumatismo crânio encefálico; como desfecho do trauma, 83,20% tiveram alta hospitalar,
7,79% foram a óbito e 7,38% foram transferidos para outros
hospitais. O sistema do corpo mais afetado foi o Esquelético
52,46%, seguido pelo Neurológico 36,07%. 92,62% dos pacientes tiveram indicação cirúrgica; 20,29% foram transferidos
para a Unidade de Terapia Intensiva.
Conclusão: Estes dados reforçam a necessidade de intervenções imediatas para ferimento por arma branca.

PO-218
Avaliação da função motora de pacientes internados
em terapia intensiva
Fernanda Ramos Ferreira Vilela, Ezequiel Mânica Pianezzola, Fábio Fajardo
Canto, Patrícia Vieira Fernandes

Hospital Rios D’Or - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar a função motora de pacientes internados
em um centro de terapia intensiva (CTI), sob assistência
da equipe de fisioterapia.
Métodos: Foram utilizados o índice Katz e a escala Medical
Research Council (MRC), aplicados à 441 pacientes do CTI
adulto do Hospital Rios D’Or, entre dezembro de 2012 e abril
de 2013. A aferição inicial foi realizada durante a primeira
avaliação deste paciente no CTI. Esta aferição foi repetida no
momento da alta do CTI, sempre pela equipe de fisioterapia.
Resultados: A amostra dos 441 pacientes obteve uma média de
MRC de entrada de 49,76 (±0,81) e uma média do MRC de
saída de 52,82 (±1,34). Para o índice KATZ a média de entrada
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foi 2,54 (±0,17) e a de saída foi 1,64 (±0,16). A média do MRC
de saída foi 5,1% superior ao de entrada, enquanto que a média
de saída do índice KATZ foi 15% inferior ao de entrada.
Conclusão: Os resultados evidenciam melhora quantitativa
da função motora dos pacientes. Tais resultados atribuem-se
à resolução do evento causal da internação, entretanto, a melhora da função motora também pode associar-se à intervenção fisioterapêutica. Os pacientes internados realizaram 2 ou
3 atendimentos diários de fisioterapia motora. Fazem-se necessários mais estudos que correlacionem de forma objetiva
a intervenção motora no CTI e a melhora da função motora.

PO-219
Avaliação do conhecimento de uma equipe de saúde
de unidade de terapia intensiva sobre cuidados com
a saúde bucal
Camila Maria de Sousa Simas, Danielly de Fátima Castro Leite, Luana
Carneiro da Silva Diniz, Natália de Castro Corrêa, Maurício Pereira
Macedo, Marcelo Feitosa de Sousa, Vanise Barros Rodrigues da Motta,
Cláudia Maria Coelho Alves

Hospital Universitário Presidente Dutra, Universidade Federal do
Maranhão - São Luís (MA), Brasil; Universidade Federal do Maranhão
- UFMA - São Luís (MA), Brasil

Objetivo: Avaliar o conhecimento de uma equipe de
saúde sobre os cuidados bucais necessários aos pacientes
internados em unidade de terapia intensiva (UTI).
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo transversal
que foi realizado na UTI Geral do Hospital Universitário
Presidente Dutra da Universidade Federal do Maranhão
(HUPD/UFMA). A amostra foi composta por médicos,
fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermagem
do setor totalizando 62 profissionais. A coleta de dados
foi realizada através da aplicação de um questionário
com questões fechadas, com perguntas sobre a categoria
profissional, tempo de serviço na UTI e conhecimento
sobre higiene bucal.
Resultados: A maioria dos profissionais era composta por
técnicos de enfermagem (61,29%). Em relação ao tempo
de serviço em UTI, 27,42% responderam que trabalhavam
no setor entre 5 e 9 anos. Quando perguntados sobre a
importância da higiene bucal em pacientes internados em
UTI, 77,42% relacionaram essa importância ao conforto e
redução dos microorganismos. A maioria dos profissionais
acredita que infecções bucais podem prejudicar a saúde do
corpo (98,39%) e que existe algum tipo de relação entre a
falta de higiene bucal e a pneumonia associada à ventilação
mecânica (96,77%). Quanto à realização da higiene bucal,
87,10% responderam que ela deve ser realizada 3 vezes
ou mais por dia e 59,68% apontaram a clorexidina como
antisséptico de escolha.
Conclusão: A equipe de saúde da UTI Geral possui
nível de conhecimento satisfatório acerca de odontologia
preventiva e recursos específicos de higiene bucal o que
permitiu resultados expressivos sobre os cuidados com a
saúde bucal.
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PO-220
Causas de internação em UTI pediátrica: reflexos da
rede de atenção infantil norte-riograndense
Hercilla Nara Confessor Ferreira de Farias, Haryelle Naryma Confessor
Ferreira, Nubia Maria Lima de Sousa, Izaura Luzia Silvério Freire

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN - Natal (RN), Brasil

Objetivo: Identificar as causas de internação em Unidade de
Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP).
Métodos: Estudo exploratório descritivo, abordagem quantitativa e dados retrospectivos, realizado na UTIP de Hospital de referência em trauma e emergência, em Natal-RN. Os
dados foram obtidos em banco de dados da própria unidade
no período de janeiro a dezembro/2012. Classificou-se a
população de acordo com idade, sexo, diagnóstico, tempo
de internamento e evolução clínica. Agruparam-se os diagnósticos de acordo com a Classificação Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 10).
Resultados: No período do estudo se internaram 175
crianças, dessas, 59,0% eram do sexo masculino; com média
de idades de 5,4 anos e média de tempo de internação de
8,9 dias; os principais diagnósticos observados foram: lesões, envenenamento e causas externas (29,7%); doenças
do aparelho respiratório (18,9%); doenças do sistema nervoso (14,9%) e doenças infecciosas e parasitárias (12,0%). A
mortalidade foi de 17,7%. Apesar desta UTIP ser referência
em atendimento às crianças vítimas de trauma, essas causas
representaram menos de 1/3 das internações.
Conclusão: Os resultados refletem o déficit na equidade da
distribuição dos leitos de UTIP na região, estes ocupados
por outros agravos distintos daqueles a que tal instituição
se destina a servir. Na área de terapia intensiva infantil vigoram as desigualdades regionais com escassez de profissionais
especializados, sendo o acesso limitado e a qualidade dos
serviços prestados contrastante, denunciando a fragilidade
atual da rede de cuidado intensivo pediátrico.

PO-221
Comparação dos aspectos demográficos e desfechos
de pacientes com peso normal, sobrepeso e
obesidade em uma unidade de terapia intensiva
Lucila de Jesus Almeida, Mariana Pinheiro Barbosa de Araújo, Adriell
Ramalho Santana, Alcinete Marques Coelho, Rubia Márcia Carvalho,
Fábio Ferreira Amorim, Pedro Nery Ferreira Junior, Clayton Barbieri de
Carvalho

Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS - Brasília (DF), Brasil; Liga
Acadêmica de Medicina Intensiva do Distrito Federal - Ligami-Sobrami
- Brasília (DF), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva Adulto, Hospital
Regional de Samambaia - HRSam - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Comparar aspectos demográficos e desfechos de
pacientes admitidos com peso normal, sobrepeso e obesidade classificados conforme o índice de massa corpórea (IMC)
em uma unidade de terapia intensiva.
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Métodos: Estudo coorte prospectivo realizado na UTI adulto
do Hospital Regional de Samambaia no período de 4 meses
Pacientes foram divididos conforme o IMC em 3 grupos: peso
normal - IMC <18,5Kg/m2 (GN), sobrepeso - IMC >=18,524,99Kg/m2 (GS) e obeso - IMC >=25Kg/m2. Pacientes
procedentes ou transferidos para outra UTI foram excluídos,
assim como pacientes com IMC <18,5Kg/m2 (desnutrição).
Resultados: Foram incluídos 123 pacientes: 59 no GN
(48%), 40 no GS (32%) e 24 no GO(20%). Idade média
foi de 52±21 anos, 63 eram masculinos (51%). Mortalidade na UTI foi de 38% (N=47). Não houve diferença entre
os grupos em relação a idade (GN: 50±20, GS: 53±21 e
GO: 56±21 anos, p=0,51). Também não foi observada diferença entre os grupos em relação tempo de internação na
UTI (GN: 14±18, GS: 14±72 e GO: 23±43 dias, p=0,69)
e mortalidade (GN: 36%, GS: 45% e GO: 33%, p=0,55).
Conclusão: Sobrepeso e obesidade não influenciaram o tempo
de internação na UTI e mortalidade na população estudada.

PO-222
Dados demográficos de uma UTI geral
Cesar Minelli, Daniela Sousa Moreira Granero, Ivan Borges Monteiro,
Flávio Antonio Borsetti Neto

Hospital Carlos Fernando Malzoni - Matão (SP), Brasil; Unidade de
Terapia Intensiva, Hospital e Maternidade São Domingos - Uberaba
(MG), Brasil

Objetivo: Determinar as características demográficas em
uma UTI geral para identificar os fatores que possam influir
em mortalidade e morbidade.
Métodos: durante o período de um ano, 760 pacientes admitidos na UTI geral de dez leitos, do Hospital e Maternidade São Domingos, Uberaba, MG, tiveram seus dados
avaliados com relação a idade, sexo, grupo diagnóstico,
índice APACHE II admissional, dias de permanência, taxa
de mortalidade, presença de ventilação mecânica, acesso
central e sonda vesical de demora.
Resultados: Quanto a distribuição por faixa etária,
66,4% pacientes apresentavam idade maior que 60 anos,
45,7% eram masculinos. Com relação ao diagnóstico a
admissão, 36,8% eram cirúrgicos, 26,3% estavam em
sepse grave/choque séptico e 18,7% cardiopatas. Quanto
ao APACHE II, 20,8% estavam na faixa entre 0 e 10,
40,5% entre 11 e 20 e 38,7% acima de 21 pontos. A taxa
de mortalidade foi de 17,13%. Ventilação mecânica foi
utilizada em 26,8% pacientes, acesso central em 42% e
sonda vesical de demora em 46,9%.
Conclusão: Nossos dados mostram que a maioria dos pacientes são idosos, cirúrgicos ou com quadros infecciosos,
gravidade moderada a severa e com mortalidade dentro
dos padrões relatados na literatura. A alta taxa de realização de procedimentos invasivos pode estar associada
a maior gravidade. Estes dados contribuem para a identificação de fatores que possam reduzir a mortalidade e
morbidade durante o período de internação na UTI.
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PO-223
Ensaio clínico corneal prevention: resultados
preliminares
Andreza Werli-Alvarenga, Fernando Antônio Botoni, Tânia Couto
Machado Chianca

Hospital Risoleta Tolentino Neves - Belo Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: Realizar ensaio clínico, randomizado, controlado, para
verificar a intervenção mais eficaz para a prevenção do risco para
lesão na córnea, entre as disponíveis no mercado: pomada, colírio
e filme de polietileno; Determinar o melhor cuidado para a prevenção do risco para lesão na córnea entre os pacientes.
Métodos: Trata-se de um ensaio clínico, randomizado, controlado para avaliar qual o melhor cuidado para a prevenção
de lesão na córnea em pacientes criticamente enfermos, adultos, em uma UTI. Neste estudo foram quatro grupos: um
controle, um pomada, um colírio e um filme de polietileno.
Resultados: Foram incluídos 24 pacientes ao final do estudo.
A média de idade do grupo estudado é 67 anos, sendo que a
média de tempo de internação foi de 10 dias, os pacientes apresentavam risco para lesão na córnea, uma vez que a maioria
apresentava exposição do globo ocular, piscar de olhos menor
que cinco vezes por minuto, rebaixamento do nível de consciência e elevado perfil de gravidade (APACHE II médio=29,8).
Conclusão: Nesta primeira etapa o filme de polietileno e colírio lubrificantes mostraram-se superiores para a prevenção
de lesão na córnea em pacientes criticamente enfermos.

PO-224
Estudo clínico epidemiológico de distúrbios
ácido-base em uma unidade de terapia intensiva
Renan Gomes Mendes Diniz, João Mendes Vasconcelos, Lucas Machado
Gomes de Pinho Pessoa, Hayssa Falcão de Oliveira, Alexandre Braga
Libório, Sônia Leite da Silva, Elizabeth de Francesco Daher

Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará - Fortaleza (CE),
Brasil; Universidade Estadual do Ceará -Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Realizar análise clínica-epidemiológica dos distúrbios ácido-base (DAB) em pacientes em terapia intensiva.
Métodos: Estudo prospectivo com pacientes admitidos na
UTI do Hospital Geral de Fortaleza entre fevereiro e maio
de 2013. Foram avaliados dados epidemiológicos gerais, diagnóstico, distúrbios primários, prognóstico e função renal. A
análise estatística foi realizada pelo programa SSPS 19.0.
Resultados: Foram incluídos 60 pacientes com média de idade
de 53,5±16,7 anos, 56,7% do sexo feminino. Exames da admissão mostraram pH 7,39±0,14, HCO3 22,2±5,4, PaCO2
35,3±12,7mmHg. Na admissão, 83% dos pacientes apresentaram DAB, sendo os principais, acidose metabólica com alcalose respiratória (21,7%), acidose metabólica (18,3%), alcalose
respiratória (11,7%), alcalose mista (10%), alcalose metabólica
(10%) e acidose mista (5%). Dentre os 11 pacientes admitidos
sem DAB, 72% apresentaram durante a internação, principalmente alcalose e acidose mistas. Lesão Renal Aguda (LRA)
ocorreu em 48,3%, desses 90% necessitaram de hemodiálise.
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Óbito ocorreu em 21(35%). A mortalidade foi maior naqueles
com acidose metabólica à admissão (71,4%, p=0,003) e com
LRA (58,6%, p=0,04). Bicarbonato na admissão foi menor nos
óbitos (19,92±4,6 vs. 23,45±5,4, p=0,011), assim como pH
(7,34±0,13 vs. 7,43±0,14, p=0,019).
Conclusão: O estudo mostrou importante relação entre
DAB e prognóstico. Acidose metabólica relacionou-se com
LRA e mortalidade, portanto necessitando de intervenção
mais eficiente nesses casos.

PO-225
Fatores prognósticos associados à mortalidade
em uma UTI geral
Cesar Minelli, Daniela Sousa Moreira Granero, Ivan Borges Monteiro,
Flávio Antonio Borsetti Neto

Hospital Carlos Fernando Malzoni - Matão (SP), Brasil; Unidade de Terapia
Intensiva, Hospital e Maternidade São Domingos - Uberaba (MG), Brasil

Objetivo: Determinar os fatores prognósticos relacionados a
mortalidade durante internação em uma UTI geral.
Métodos: durante o período de um ano foram seguidos os
paciente admitidos na UTI geral, com dez leitos, do Hospital e Maternidade São Domingos, Uberaba, MG. A variável
independente foi mortalidade durante internação na UTI e
as variáveis independentes foram sexo, faixa etária, paciente
cirúrgico ou clínico, diagnóstico na internação, gravidade
aferida pelo índice APACHE II, presença de ventilação mecânica, acesso central e sonda vesical.
Resultados: 760 pacientes foram admitidos no período.
Com exceção da variável sexo, todas as demais mostraram significância estatística com relação à mortalidade na
análise univariada (p<0,001). Na análise multivariada os
fatores prognósticos independentes de mortalidade foram
APACHE II=21 (Odds ratio=3,50; IC 95%: 2,18-5,61),
presença de ventilação mecânica (Odds ratio=11,73; IC
95%: 6,87-20,02) e faixa de permanência acima de 10
dias (Odds ratio=0,64; IC 95%:2,18-5,61).
Conclusão: Nossos dados, além de estarem de acordo com
a literatura, mostram que o índice APACHE II se mostrou
como um importante preditivo de mortalidade. Ventilação
mecânica e aumento de tempo de permanência podem ser
apenas uma associação com a gravidade à admissão, porém
não se descarta que complicações associadas aos procedimentos invasivos os tornem como preditores de mortalidade.

PO-226
Fatores relacionados à mortalidade por sepse em
hospital terciário de Recife no ano de 2011
Aarão Gonçalves de Oliveira Barreto, Liane Schechtman Tandeitnik,
Paulo Sérgio Ramos de Araújo

Hospital Agamenon Magalhães - Recife (PE), Brasil; Hospital das Clínicas,
Universidade Federal de Pernambuco - Recife (PE), Brasil

Objetivo: Avaliar a mortalidade por sepse em um
hospital público terciário.
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Métodos: Estudo de corte transversal e retrospectivo. Foram
analisados dados de todas as Declarações de Óbito (DO)
emitidas pelo Hospital Agamenon Magalhães (HAM) de
janeiro a dezembro de 2011, cuja causa de óbito foi sepse,
totalizando 473 mortes. Foram avaliados idade, sexo, unidade de internamento hospitalar que emitiu a DO, causas
associadas a morte e comorbidades relacionadas.
Resultados: O sexo predominante foi o feminino para todas as faixas etárias(58,8%) e maior mortalidade ocorreu
nos pacientes acima de 60 anos de idade (72,1%). As causas
associadas mais frequentes foram as Doenças do Aparelho
Respiratório (40,9%). As Doenças Cardiovasculares foram
as comorbidades associadas mais frequentes (41,5%). A
Emergência Geral foi unidade de internamento com maior
número absoluto de óbitos (262). As unidades de internamento com maior mortalidade proporcional por sepse foram UTI Geral (71,53%) e UTI Coronariana (34,86%).
Conclusão: A mortalidade por sepse tem como principais
fatores relacionados o sexo feminino, idade maior que 60
anos, doenças do aparelho respiratório, sendo maior nas
UTI e de maior frequência na Emergência Geral.

PO-227
Funcionalidade de idosos pós-alta da unidade de
terapia intensiva
Fernanda Machado Kutchak, Idianes da Silva Costa

Universidade do Vale dos Sinos - UNISINOS - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: Comparar o nível de funcionalidade dos pacientes
idosos pré-internação e após a alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), correlacionar a funcionalidade pós-alta com
a doença de base, o tempo de permanência na UTI e de
utilização de ventilação mecânica.
Métodos: Estudo observacional transversal, realizado com
pacientes idosos que internaram na Unidade de Terapia
Intensiva de um hospital particular, em Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, entre os meses de dezembro a março de
2013. A avaliação da funcionalidade foi realizada através da
Medida de Independência Funcional.
Resultados: Participaram do estudo 43 pacientes, divididos
em cinco grupos G1 (cirurgia abdominal), G2 (acidente
vascular encefálico), G3 (doenças cardiovasculares), G4 (doenças do sistema respiratório) e G5 (doenças com menor
incidência). Houve prevalência de homens (55,5%), a média de idade foi de 76,02? 8,42. O tempo de permanência
na UTI teve como mediana 6 dias (P25-75 4-3). Quando
comparados individualmente na MIF total todos os grupos
pré e pós-internação apresentaram diferença significativa
(p<0,001). A comparação intergrupos mostrou diferença
significativa apenas no componente cognitivo. Houve correlação negativa da MIF total com o tempo de permanência
na UTI e tempo de ventilação mecânica na amostra total e
nos grupos 1, 2 e 5.
Conclusão: Conclui-se que o paciente idoso internado
em Unidade de Terapia Intensiva tem importante perda
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funcional no componente motor após a alta, independente da doença de base e que pacientes com AVE apresentam
maior perda neuropsicológica quando comparados com os
demais pacientes.

PO-228
Idosos em terapia intensiva: perfil epidemiológico e
morbimortalidade
Áureo do Carmo Filho, Ana Carolina Andorinho de Freitas Ferreira,
Hanna Vasconcelos Sena de Carvalho, Isabella Maria Albuquerque
Salgado, João Felipe Pinheiro Sales, Lívia Gomes Muratori, Luiz Felipe
Azeredo Bastos Leão Vieira, Mariana Serri Morais

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico e a morbi-mortalidade de pacientes com idade=60 anos internados em
nossa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e comparar estes
dados com os de uma população do mesmo local e mesma
época, com idade <60 anos.
Métodos: Estudo prospectivo, quantitativo, analítico, com
pacientes consecutivamente internados em nossa UTI de
maio/2010 a abril/2013. Utilizou-se o Teste Exato de Fisher
na comparação de variáveis categóricas e Mann-Whitney
para comparação de variáveis numéricas entre os grupos
(G.I=Idade=60 anos e G.II <60 anos).
Resultados: Analisamos 638 pacientes, sendo 313 idosos
(49,1%). No G.I a idade foi de 72,4±8,7anos x 44,9±12,0anos
no G.II. Entre as comorbidades, HAS (59,4x22,8%
p=0,00001), DM (18,8x7,2% p=0,0002), DPOC
(11,5x4,0% p=0,001), HIV (2,9x20,0% p=0,00001), insuficiência renal crônica (6,7x2,9% p=0,025), doença cérebro-vascular (8,0x3,2% p=0,012) e demência (3,8x0,4%
p=0,005) apresentaram diferença significativa entre os
grupos. Não houve diferença na mortalidade e/ou tempo de
internação no CTI. O G.I apresentou maiores escores no
APACHE II (19,3±10,5x16,3±11,1 pontos).
Conclusão: Comorbidades foram mais frequentemente observadas na população idosa, com a exceção da ocorrência de
infecção pelo HIV. A morbimortalidade não diferiu entre os
grupos apesar de APACHEII maior no G.I.

PO-229
Impacto das comorbidades no desfecho dos
pacientes admitidos à unidade de terapia intensiva
Carlos Augusto Ramos Feijó, Natália Linhares Ponte Aragão, Marina
Parente Albuquerque, Érica de Castro Vieira, Vitor Nogueira Araújo,
Iara Serra Azul Machado Bezerra, Stephanie Wilkes da Silva, Francisco
Albano de Meneses

Centro de Terapia Intensiva, Hospital Geral de Fortaleza - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Avaliar se a ausência de comorbidades, à admissão
na Unidade de Terapia Intensiva, se correlaciona com menor
gravidade e melhor desfecho para os pacientes.
Métodos: Estudo retrospectivo e analítico dos pacientes admitidos ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Geral de
Fortaleza - SESA, no período de janeiro a maio de 2013.
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Resultados: Dos 115 pacientes admitidos no período (52,2%
do sexo masculino, mediana de idade de 57 anos), 40 (34,8%)
não apresentavam comorbidades. Observou-se mediana de
idade significativamente inferior neste grupo (40,0 versus 64,0
anos; p<0,05). Apesar de não ter sido verificada diferença (sem
versus com) quanto ao número médio de disfunções (1,97
versus 1,90; p=0,807) e à mediana do APACHE II da admissão
(16,0 versus 18,0 pontos; p=0,208), a mediana de mortalidade
prevista por este escore foi maior no grupo com comorbidades
(28,5% versus 25,6%; p<0,05). Entretanto, não houve diferença (sem versus com) quanto ao desfecho real (alta: 62,7% versus
62,5%; óbito: 37,3% versus 37,5%; p=0,909) e ao tempo de
permanência no CTI (10,00 versus 7,0 dias; p=0,393).
Conclusão: A despeito da maior taxa de mortalidade prevista entre os pacientes portando comorbidades, tê-las de fato
não culminou, na nossa casuística, com piores desfechos
reais (mortalidade e tempo de permanência maiores).

PO-230
Incidência de infecção do trato urinário na UTI do
Hospital Regional do Paranoá - Brasília, DF
Daniel Ferreira Rodrigues, Fernanda Ferro Sousa Braga

Secretaria de Saúde do Distrito Federal - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Levantar dados sobre a incidência de infecção do
trato urinário (ITU) associado ao cateterismo vesical de demora (CVD) nos pacientes internados na UTI adulto do
Hospital Regional do Paranoá.
Métodos: Os dados foram colhidos pela SCIRAS semanalmente através de formulário próprio existente naquela unidade. A UTI em questão é composta por 10 leitos, sendo 8
deles regulados e 2 leitos eletivos, os quais são ocupados em
sua maioria por pacientes idosos que ocupam os leitos por
um período superior a 30 dias.
Resultados: Durante o ano de 2012 pode ser percebido uma
variação da taxa de Infecção do Trato Urinário entre 0% e
8,4% infecções por 1000 cateteres vesical-dia.
Conclusão: A taxa de ITU relacionada ao CVD na UTI do
Hospital Regional do Paranoá encontra-se, quando comparado ao percentil 90 do NHSN de 2011 para UTIs com
menos de 15 leitos (3,5), oscilando acima e abaixo do valor estabelecido. Pode ser concluído, através dos dados
estatísticos, que quanto maior o tempo de permanência da
SVD, maior a incidência de ITU.

PO-231
Independência funcional de pacientes na alta da
unidade de terapia intensiva
Caroline Covatti, Sandy Nogueira Teixeira, Beatriz Fernandes Toccolini,
Nicolle Lamberti Costa, Suely Mariko Ogasawara, Maria Fernanda
Candia, Claudia Rejane Lima de Macedo Costa, Erica Fernanda Osaku

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel (PR), Brasil

Objetivo: Analisar o grau de independência funcional dos
pacientes na alta da UTI.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Métodos: Os dados foram coletados do preenchimento dos
questionários medida de independência funcional (MIF),
Índice de Barthel realizados na alta da UTI. A força muscular (FM) foi coletada do controle motor realizada uma
vez ao dia, antes do primeiro atendimento. A escala Medical
Research Council foi utilizada para graduar força em 10 grupos musculares bilateralmente. O MIF é dividido em quatro subescores: 18 pontos: dependência completa; 19-60:
dependência modificada (assistência de até 50%); 61-103:
dependência modificada (assistência de até 25%); 104-126:
independência completa. O Índice de Barthel é classificado de acordo com a pontuação em: severa dependência <45
pontos, grave dependência: 45-49, moderada dependência:
60 a 80, leve dependência: 80-100 pontos.
Resultados: Nos meses de maio a junho de 2013, 43 pacientes
foram avaliados com questionários de independência funcional
e FM. Os pacientes apresentaram um glasgow de 14±2,1, a média do MIF de 66±36,3, o índice de Barthel 37±33,8. A média
da FM para MMSS foi de 4±0,1 e para MMII de 3,9±0,1.
Conclusão: Os pacientes apresentaram uma classificação
no MIF de dependência modificada (assistência de 25%).
Pelo Barthel classificados como severamente dependentes.
Sabe-se que a fraqueza adquirida na UTI é multifatorial,
e em nossos pacientes principalmente nos MMII onde o
grau de FM foi de apenas 3,9. Por ser uma UTI referência
em traumas muitos pacientes recebem alta com um glasgow
menor, impossibilitando assim a independência funcional.

PO-232
Levantamento das doenças oportunistas em
pacientes com HIV/AIDS internados em unidade
de terapia intensiva de doenças infecciosas
Elizabeth Mesquita Melo, Antoniele Sampaio de Oliveira Freitas,
Lourivânia da Ponte Portela, Rita Mônica Borges Studart, Julyana
Gomes Freitas, Tiana da Ponte Portela, Isabel Cristina Veras Aguiar,
Verônica Maria Souza Silva

Curso de Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, Universidade de
Fortaleza - UNIFOR - Fortaleza (CE), Brasil; Hospital São José de Doenças
Infecciosas - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Analisar as doenças oportunistas apresentadas por
pacientes portadores de HIV/AIDS internados em unidade
de terapia intensiva (UTI) de doenças infecciosas.
Métodos: Estudo exploratório descritivo, prospectivo, quantitativo, realizado com 42 pacientes internados na UTI de
um hospital público especializado em doenças infecciosas,
em Fortaleza-Ceará. Os dados foram coletados no período
de novembro de 2012 a abril de 2013, com um roteiro
semi-estruturado, através da consulta ao prontuário do
paciente durante sua permanência na UTI. Os resultados
foram organizados em um banco de dados e submetidos à
análise estatística, sendo expostos em figuras e tabelas. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição
com parecer nº 212.235.
Resultados: A maioria dos pacientes era do sexo masculino, procedente da capital, com média de idade de 39,9
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anos, predominando o estado civil solteiro. Não foram
identificadas comorbidades em 78,6%; 66,7% não usavam
drogas ilícitas. Os sinais e sintomas mais prevalentes durante a admissão na UTI foram: desconforto respiratório,
insuficiência respiratória e rebaixamento do sensório. As
principais doenças oportunistas associadas ao HIV/AIDS
incluíram: Tb pulmonar (26,1%); histoplasmose e neurotoxoplasmose (NTX), com 23,8% cada; monilíase oral
(9,5%); e pneumocistose (9,5%). A maioria dos pacientes
(71,4%) evoluiu para óbito e 28,6% tiveram transferência
intra-hospitalar (IH).
Conclusão: O conhecimento do perfil do paciente portador
de HIV/AIDS internado em UTI e das doenças oportunistas associadas é essencial, a fim de direcionar a assistência a
essa clientela, reduzindo as complicações.

PO-233
O paciente idoso na unidade de terapia intensiva:
avaliação de fatores prognósticos
Cintia Magalhães Carvalho Grion, Lucienne Tibery Queiroz Cardoso,
Cláudia Maria Dantas de Maio Carrilho, Jean Gabriel Vieira Coutinho,
Julia Izadora da Silva Martins, Lourenzo Bezerra de Sá Zanluchi, Lucas
Navarro Sanches, Pedro Augusto Rossato

Hospital Universitário, Universidade Estadual de Londrina - Londrina
(PR), Brasil

Objetivo: Avaliar o perfil epidemiológico do paciente idoso
internado em unidade de terapia intensiva de hospital universitário público e os fatores de risco para morte.
Métodos: Estudo longitudinal prospectivo que incluiu
pacientes adultos admitidos no período de março a dezembro de 2008. Foram coletados dados demográficos,
de diagnóstico, escores APACHE II e SOFA, tempo de
internação e desfecho da UTI. Os pacientes foram divididos em idosos (=65 anos de idade) e não idosos (<65
anos de idade).
Resultados: Um total de 798 pacientes foi avaliado e 313
(39,2%) eram idosos. A média de idade do grupo de idosos foi 75,3±7,5 anos, sendo 58,1% homens e o grupo de
não idosos tinha média de idade 43,5±14,4 anos e 53,1%
de pacientes do sexo masculino. Os pacientes idosos apresentaram maior média do escore APACHE II comparado
aos não idosos (24,3±8,9 e 17,7±9,7 respectivamente,
p<0,001) e maior média do escore SOFA (7,6±4,3
e 5,9±4,5 respectivamente, p<0,001). O tempo de
permanência da UTI não diferiu entre os idosos (8,5±11,0
dias) e não idosos (7,3±18,9 dias, p=0,33). A mortalidade
foi significativamente maior no grupo de idosos (59,6%)
comparado aos não idosos (32,8%, p<0,001).
Conclusão: Um terço dos pacientes admitidos na UTI
eram idosos e se apresentaram com maior grau de disfunção orgânica, mensurado pelo escore SOFA e apresentaram
maior taxa de mortalidade.
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PO-234
O perfil epidemiológico da meningite no município
de Olinda-PE
Nayana Pereira Pôrto, Maria Eduarda Cavalcanti Malta Pessoa, Rodrigo
Cesar Abreu de Aquino, Adriana Carla Luna Ribeiro, Bruna Thaisa de
Oliveira Malta

Fundação de Ensino Superior de Olinda - FUNESO - Olinda (PE), Brasil

Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo de traçar
o perfil epidemiológico da meningite no município de
Olinda - PE. Investigando as etiologias, a procedência dos sinais
e sintomas, a idade, os desfechos e a letalidade dos casos confirmados de meningites no município de Olinda - PE, localizados
na região Metropolitana do Recife no período de 2007 a 2011.
Métodos: Estudo do tipo transversal, de campo, exploratório,
numa abordagem quantitativa, desenvolvido na Diretoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Olinda,
por conter a realidade de investigação do objetivo da pesquisa no
qual a população pesquisada será composta por todos os casos
notificados para meningite nos anos de 2007 a 2011.
Resultados: Foram avaliados 964 casos no período de 2007
á 2011. O ano com maior número de casos entre os anos
estudados foi 2007 por meningite viral com 269 casos,
seguido de 2008 com 231 casos.
Conclusão: A meningite está na Lista Nacional de Doenças
de Notificação Compulsória, sendo responsabilidade do
serviço de saúde notificar todo caso suspeito às autoridades
municipais de saúde, que por sua vez devem providenciar
imediata investigação epidemiológica e avaliar a necessidade de adoção das medidas de controle pertinentes. Todos os
profissionais de saúde, sejam privados ou particulares, são
responsáveis pela notificação e as unidades de vigilância epidemiológica nos hospitais são fundamentais para a vigilância
epidemiológica.

PO-235
Perfil da infecção hospitalar em unidade de terapia
intensiva em um hospital universitário no norte do
Paraná
Danieli Juliani Garbuio, Amanda Beraldo, Érika Mitiyo Watanabe,
Mariélli Terassi, Natália Eirão Zulin, Renata Vicentini Fukahori, Andréia
Bendine Gastaldi, Meiry Tsuda

Hospital Universitário de Londrina, Universidade Estadual de Londrina Londrina (PR), Brasil

Objetivo: Verificar a taxa de incidência de infecções hospitalares na UTI e os principais patógenos associados.
Métodos: Estudo epidemiológico, retrospectivo e documental das taxas de infecções hospitalares de uma Unidade de
Terapia Intensiva Adulto de um Hospital Universitário no
Norte do Paraná. Os dados foram obtidos através do registro
mensal do banco de informações da Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar (CCIH), referente aos meses de
janeiro a dezembro de 2012.

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Apresentação pôster

S126

Resultados: Dos 965 pacientes, 192 (19,8%) apresentaram
infecções hospitalares (IH) diagnosticadas dentro do ambiente da terapia intensiva ao longo de todo o ano, apresentando uma média de 16 (3,16%) ao mês. De todas as IH, a
mais prevalente foi aquela relacionada ao trato respiratório,
com uma taxa de incidência de 113 casos (58,8%), seguida
pelas infecções de trato urinário com 47 casos (24,4%), e
menos frequente, as de corrente sanguínea, com 9 casos
(4,6%). Os principais agentes foram: Staphylococcus aureus,
Estafilococos coagulase negativa, Enterococcus, Acinetobacter
spp, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae. Os
dados revelam que a UTI deste hospital está em concordância com a literatura em relação aos tipos mais frequentes de IH, bem como a prevalência da infecção relacionada
ao trato respiratório.
Conclusão: A taxa de IH, no geral, encontra-se dentro
do esperado, de acordo com alguns autores, bem como a
taxa de ITU e de corrente sanguínea. Porém, o numero
das infecções de trato respiratório encontram-se acima da
média. Os microorganismos mais frequentes também foram
demonstrados em outros estudos.

PO-236
Perfil das infecções por Acinetobacter baumannii
em um hospital público em Joinville - SC
Michel de Sousa, Graziela de Alcântara Riemenschneider, Miriam Cristine
Machado Bartz, Raquel Wanzuita

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - Joinville (SC), Brasil

Objetivo: Identificar os fatores associados e perfil de sensibilidade aos antimicrobianos nas infecções causadas por
Acinetobacter baumannii (AB) em um hospital escola.
Métodos: Estudo retrospectivo, observacional, em pacientes
clínicos e cirúrgicos de um hospital geral. Coleta de dados e
revisão de prontuário de todos os pacientes que apresentaram
cultura positiva para AB entre fevereiro/2010 a junho/2012.
Resultados: Foram identificados 38 pacientes com culturas
positivas para AB (14 homens e 24 mulheres) com idade média de 59,7 anos. Pacientes internados na Unidade de Terapia
intensiva (UTI) corresponderam a 74% destes casos, sendo
que 71% destas culturas foram de secreção respiratória e
21% da corrente sanguínea. Uso prévio de antimicrobianos
(piperacilina-tazobactan, levofloxacina, cefepime, imipenem e
meropenem) ocorreu em 74% dos casos. Houve predomínio
de pacientes clínicos (66%). Uso de sonda vesical de demora,
cateter venoso central e hemodiálise estiveram presente em,
respectivamente, 95%, 86% e 29% dos pacientes. Ventilação
mecânica invasiva foi utilizada em 97% do total da amostra.
Quanto ao perfil de sensibilidade aos antimicrobianos 85%
foi resistente a carbapenêmicos e amicacina. A sensibilidade a
tigeciclina e polimixina B foi 94% e 100% respectivamente.
Conclusão: Concordando com a literatura, houve maior incidência de infecção por AB em pacientes internados em UTI e
os sítios mais comuns foram respiratório e corrente sanguínea.
Houve grande resistência à carbapenêmicos, ficando como alternativa polimixina B para tratamento de infecções nestes sítios.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

PO-237
Perfil de pacientes idosos e cirúrgicos em UTI
pós-operatória de hospital privado no Rio de
Janeiro - RJ. Análise preliminar de 12 meses
Ana Paula Gomes dos Santos, Monic Manfredi de Sant’Ana, Maria Teresa
Coelho Saint-Martin, William Nascimento Viana

Hospital Copa D’Or - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Descrever o perfil de pacientes cirúrgicos acima
de 60 anos em uma UTI pós-operatória (PO) de hospital
privado no RJ e contextualizar com os dados da literatura.
Métodos: Análise descritiva dos pacientes com mais de 60
anos internados entre maio/2012 e abril/2013, com perfil
clínico, de gravidade e desfecho. Dados extraídos do banco
de dados Epimed® padronizado no hospital.
Resultados: 911 internações cirúrgicas, 70% tinha >60
anos, dos quais 35% era muito idosa (>80 anos). Os
principais procedimentos cirúrgicos foram os abdominais, ortopédicos, vasculares e cardíacos. Mais de 80%
deste grupo foram considerados pacientes cirúrgicos de
alto risco. 18% permaneceu internado mais que 7 dias
na TI. 84% apresentavam o índice SAPS 3 >35 e 6%
>62 (probabilidade de óbito maior que 5,3% e 52,9%,
respectivamente). A taxa de letalidade foi de 14,3%. Em
apenas 3,8% dos casos os pacientes foram considerados
como cuidados paliativos baseado em suas comorbidades.
Conclusão: O envelhecimento da população justifica o
número crescente de pacientes idosos admitidos em TI.
Estudos publicados revelam alta taxa de letalidade nesta
população, contudo ainda não estão estabelecidos critérios sobre investimento nesses pacientes. Na nossa unidade, os números corroboram a tendência de pacientes idosos em TI, bem como revela taxas de letalidade similares.
Baseado em aspectos éticos devem ser realizadas discussões
multidisciplinares e com as famílias avaliando critérios de
admissão e capacidade de prognóstico, não evitando esforços
ou recursos baseado apenas na idade, bem como critérios
para estabelecer indicação de cuidados paliativos.

PO-238
Perfil dos idosos admitidos em unidade de terapia
intensiva de um hospital público em Feira de
Santana-BA
Reinilza Nunes da Gama, Rayanderson Nunes da Gama, Vanessa Arata
Figueiredo, Wagner Guimarães Fogagnoli, Davi Félix Martins Junior,
Dalton de Souza Barros, Ricardo Gassmann Figueiredo

Departamento de Ciências da Vida, Universidade do Estado da Bahia UNEB - Salvador (BA), Brasil; Instituto do Coração - INCOR - São Paulo
(SP), Brasil; Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS - Feira
de Santana (BA), Brasil

Objetivo: Estabelecer o perfil dos idosos admitidos
na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital
Geral Clériston Andrade (HCGA) na cidade de Feira
de Santana - BA e identificar fatores associados à
mortalidade hospitalar.
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Métodos: Estudo retrospectivo longitudinal envolvendo todos pacientes com idade=60 anos admitidos na UTI geral de
janeiro a dezembro de 2012. A coleta de dados foi efetuada
em revisão prontuários através de formulário padronizado.
Utilizou-se análise estatística padrão para avaliar fatores de
risco associados ao desfecho primário e p<0,05 para significância estatística.
Resultados: A população estudada totalizou 73 pacientes
com APACHE médio de 21,45±7,31, observando-se uma
mortalidade na UTI de 52,1% e hospitalar de 63%. Na
composição da amostra, 47,9% eram sexagenários, 30,1%
septuagenários, 19,2% octagenários e 2,1% nonagenários,
com predomínio do sexo masculino (54,8%). As cidades circunvizinhas contribuíram com 42,47% das admissões. As origens mais comuns foram a cirurgia (46,6%) e
a emergência clínica (38,4%), sendo causas neurológicas as
mais frequentes (20,93%), seguidas por afecções do trato
digestivo (20%), cardiovasculares (18,6%) e respiratórias
(16,27%). Terapia dialítica (OR=1,74), uso de vasopressores
(OR=2,20) e benzodiazepínicos (OR=1,85) foram variáveis
associadas a mortalidade hospitalar.
Conclusão: Pacientes idosos que necessitam suporte intensivo apresentam alta mortalidade hospitalar. Em nossa amostra, a maior parte dos pacientes foram cirúrgicos e acometidos por emergências clínicas. Necessidade de vasopressores,
diálise e uso de benzodiazepínicos foram fatores associados
ao aumento da mortalidade.

PO-239
Perfil dos pacientes internados nas unidades de
tratamento intensivo da cidade do Rio Grande - RS
William Graupner Pereira, Luana Barboza Carloto, Camilla Rabuske
Kaczan, Fernando Moraes de Moura, Leonardo Alves

Universidade Federal do Rio Grande - FURG - Rio Grande (RS), Brasil

Objetivo: O estudo objetivou avaliar as principais patologias
e traçar o perfil dos pacientes internados nas Unidades de
Terapia Intensiva adulta da cidade do Rio Grande - RS
Métodos: Estudo de caráter descritivo avaliou quatro unidades de terapia intensiva no período compreendido entre
março a junho do ano de 2011. As unidades de terapia intensiva (UTI) analisadas foram a UTI Geral adulta do Hospital Universitário (HU) Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior, a
UTI Geral adulta do Hospital Santa Casa do Rio Grande
(SCRG), a UTI e Pós-Operatória e a Unidade Coronariana, essas duas últimas localizadas no Hospital de Cardiologia Pedro Bertoni. Os pacientes foram separados em dois
grandes grupos: A) pacientes admitidos nas UTIs Gerais do
HU e do Hospital SCRG; e B) pacientes admitidos nas duas
unidades do Hospital de Cardiologia. Os dados coletados,
por meio de formulário próprio, foram a idade, sexo, etnia
e causa de admissão. A análise estatística foi estratificada por
grupos (A e B) e conduzida no programa Stata 12.0.
Resultados: Os resultados demonstram que a população
é predominantemente do sexo masculino nos dois grupos
(52,73% grupo A e 54,17% grupo B), maioria na faixa
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etária 45-64 anos (45,45% A e 42,71% B) e de etnia branca
(72,22% A e 91,67% B). No Grupo A, sepse foi a principal
causa de admissão (52,72%); no grupo B o pós-operatório de
cirurgia cardíaca foi a principal causa de internação (48,95%).
Conclusão: É fundamental otimizar os métodos de trabalho e de
cuidados nas UTIs avaliando o perfil dos pacientes admitidos.

PO-240
Perfil dos pacientes oncológicos internados na UTI
de um hospital universitário
Natalia Rodrigues Abrantes, Shirley de Azevedo Morais, Juliana
Gerhardt Soares Fortunato, Gabriela Paloquino de Oliveira, Luana
Ferreira de Almeida, Márcia Vitor Ribeiro Martins, Gilvana Jéssica de
Oliveira, Priscila da Silva Nascimento

Hospital Universitário Pedro Ernesto - UERJ - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Analisar o perfil dos pacientes oncológicos internados em uma Unidade de Cuidados Intensivos de um hospital universitário, localizado no Rio de Janeiro.
Métodos: Foi aplicado um formulário pré-elaborado contendo 8 itens relacionados ao tema, preenchidos com base
nos registros de enfermagem contidos nos livros de admissão
e alta da referida unidade no ano de 2012.
Resultados: Foram preenchidos e analisados 265 formulários.
Destes, 18% dos pacientes apresentavam alguma neoplasia,
sendo em 79% dos casos, o principal motivo de internação. A maioria era do sexo masculino (63%), na faixa etária
entre 50-70 anos (24%). Os tipos de neoplasia apresentaram grande variação, com predominância dos que atingem
o trato respiratório (19%), sistema hematológico (13%) e
próstata (5%). O número de pacientes que evoluíram para
o óbito (44%) foi semelhante ao número de transferências
(46%) para outros setores, os demais casos corresponderam
aos sem registro (8%) e alta para residência (2%).
Conclusão: A internação de pacientes oncológicos na UTI é
uma realidade cada vez mais frequente. Chama a atenção o fato
de não ser uma temática muito debatida na terapia intensiva,
mesmo com o aumento progressivo dos casos. Estudos que
possibilitem melhorar a assistência a estes pacientes devem ser
estimulados, pois o câncer corresponde a uma patologia que
suscita a discussão de diversas temáticas, como a terminalidade,
cuidados paliativos e requer conhecimentos que não são conhecidos em unidades não especializadas neste tipo de clientela.

PO-241
Perfil dos pacientes participantes de programa
de cuidados clínicos portadores de insuficiência
cardíaca que internaram em uma UTI de um
hospital especializado
Damiana Vieira dos Santos Rinaldi, Denise Louzada Ramos, Douglas
José Ribeiro, Pedro G. M. Barros e Silva, Andressa Motta Aurich,
Viviane Aparecida Fernandes, Beatriz Akinaga Izidoro, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil
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Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico de uma população
com Insuficiência Cardíaca internada em uma UTI.
Métodos: Levantamento de dados, no período de janeiro a
dezembro de 2012, analisando prontuário de pacientes portadores de IC, inseridos no programa de cuidados clínicos.
Resultados: A média de idade encontrada foi 70 anos, sendo
que 80% destes pacientes encontram-se acima de 60 anos,
com prevalência do sexo masculino (55%). A insuficiência cardíaca sistólica foi observada em 82% dos pacientes,
houve maior incidência do perfil hemodinâmico B (64%)
e etiologia isquêmica (51%). Dentre os pacientes com disfunção ventricular esquerda a média de fração de ejeção foi
de 34%. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi a comorbidade de maior prevalência (65%), seguida de diabetes
(35%), disfunção renal (32%), fibrilação atrial (24%), infarto agudo do miocárdio (11%), hipotireoidismo (11%) e
DPOC (10%). A insuficiência cardíaca descompensada foi
a causa primária de internação em 60% dos casos, sendo
a infecção o principal fator de descompensação (37,2%),
outros fatores também foram encontrados dentre eles, evolução da doença (20%), má adesão ao tratamento (19%),
arritmias (11%) e crise hipertensiva (5%). A mortalidade
intra-hospitalar foi de 8% no período.
Conclusão: Diversas variáveis demográficas e clínicas foram coletadas para uma melhor caracterização do perfil
dos pacientes. A população é predominantemente idosa
(70 anos),sexo masculino e portadora de IC sistólica. Hipertensão arterial é a principal comorbidade e quadros
infecciosos foram a principal causa de descompensação da
IC e consequente internação.

PO-242
Perfil dos pacientes submetidos à artroplastia de
quadril primária em um hospital especializado em
reabilitação
Paola Viana Souza Farias, Lorena Maria Santos Barcellos, Natalia
Friedrich, Samya Emilia Mota Coutinho

Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Caracterizar os pacientes submetidos a artroplastia primária de quadril em um hospital especializado em reabilitação do aparelho locomotor e neurorreabilitação.
Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, com abordagem
quantitativa dos dados, realizado em uma unidade de alto
risco de um hospital público especializado em reabilitação
do aparelho locomotor. Os dados foram coletados através de
um banco de dados e de revisão de prontuário. Os dados são
referentes aos paciente submetidos à artroplastia primária de
quadril durante o ano de 2012, sendo que neste período
houve um total de 70.
Resultados: Os pacientes admitidos em terapia intensiva e que
foram submetidos a artroplastia total de quadril foram, em
sua maioria do sexo masculino (75,5%), com idade entre 29
e 90 anos. A maior parte dos pacientes apresentava diagnóstico pré-operatório de coxartrose (75,7%), seguido de necrose
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avascular de cabeça do fêmur (10%). Dentre as comorbidades,
48,6% dos pacientes eram hipertensos, 37,1% eram obesos,
28,6% dislipidêmicos, 12,8% eram diabéticos e 10% eram
tabagistas. Segundo critérios de Lee de avaliação de risco de
eventos cardiovasculares, apenas um paciente apresentava risco intermediário, sendo os outros pacientes (n=69) baixo risco
para esses eventos. Todos os pacientes foram avaliados com alto
risco de desenvolvimento de eventos tromboembólicos, sendo
indicado início de profilaxia antes do procedimento cirúrgico.
Conclusão: O conhecimento do perfil dos pacientes que
passarão por procedimento cirúrgico de artroplastia do
quadril nos dá subsídios para melhor atendimento em
unidade intensiva e facilita o preparo da equipe para possíveis intercorrências durante o período perioperatório.

PO-243
Perfil epidemiológico de acidentes com animais
peçonhentos em um hospital público de
São Luís - MA
Hiago Sousa Bastos, Danilo Everton Cunha Cavalcante, Tiago Rodrigues
Cavalcante, Mayara Madalena Silva Serejo, Lucas Akira Costa Hirai,
Luciana Sousa Silva, Mônica Oliveira Batista, Carolina Soares Gomes

Centro Universitário do Maranhão - UNICEUMA - São Luís (MA),
Brasil; Hospital Universitário Presidente Dutra, Universidade Federal do
Maranhão - São Luís (MA), Brasil; Internato em Medicina Intensiva, Curso
de Medicina, Universidade Gama Filho - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico de atendimentos por acidentes com animais peçonhentos entre janeiro de
2009 e maio de 2013.
Métodos: Consiste de um estudo transversal, retrospectivo e
observacional, com base nos prontuários de pacientes atendidos no Hospital Municipal Djalma Marques entre janeiro
de 2009 e maio de 2013. As variáveis coletadas foram: idade,
sexo, procedência, período de internação, tipo de animal envolvido, parte do corpo envolvida e desfecho clínico.
Resultados: Foram registrados 38 casos de pacientes admitidos por acidente com animais peçonhentos durante o período
estudado. Quanto ao sexo, 24 pacientes do sexo masculino
(63,2%) e 14 do feminino (36,8%). Quanto à idade, 8 pacientes acima de 50 anos (21,1%). Quanto à procedência,
19 pacientes são vindos da capital (50%) e 19 do interior do
estado. Quanto ao animal envolvido, as cobras respondem
com 24 casos (63,2%), seguidas pelos escorpiões com 5 casos (13,2%). Quanto ao local acometido, 19 pacientes (50%)
não possuíam especificação no prontuário, seguidos por lesão
dos membros inferiores com 14 casos (36,9%). Quanto ao
período de internação, a maioria necessitara de período inferior a 6 dias, respondendo com 22 casos (57,9%). Quanto
ao desfecho clínico, 27 pacientes receberam alta hospitalar
(71%), com 3 registros de óbito (7,9%).
Conclusão: O estudo permitiu caracterizar o perfil epidemiológico da clientela atendida. As informações geradas
podem auxiliar na elaboração de programas preventivos,
assim como, na melhoria da assistência médica desses casos.

Apresentação pôster
PO-244
Perfil
epidemiológico
de
pacientes
em
neurointensivismo no Hospital Djalma Marques
entre janeiro de 2012 e maio de 2013
Hiago Sousa Bastos, Danilo Everton Cunha Cavalcante, Mônica Oliveira
Batista, Luciana Sousa Silva, Mayara Madalena Silva Serejo, Carolina
Soares Gomes, Cristiane Alves Silva, Meirielle de Sousa Moura

Centro Universitário do Maranhão - UNICEUMA - São Luís (MA),
Brasil; Hospital Universitário Presidente Dutra, Universidade Federal do
Maranhão - São Luís (MA), Brasil; Internato em Medicina Intensiva, Curso
de Medicina, Universidade Gama Filho - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Realizar um estudo epidemiológico de pacientes
admitidos em UTI recebendo cuidados neurointensivos,
levando em consideração a idade, o sexo, a procedência, o
tempo de permanência hospitalar, causa da lesão, tipo de
lesão, o tipo de tratamento recebido e desfecho clínico.
Métodos: Estudo observacional, descritivo e retrospectivo
feito por análise de 11.210 prontuários de pacientes admitidos no Hospital Djalma Marques, onde 57 destes necessitaram de cuidados neurointensivos entre janeiro de 2012 e
maio de 2013, em São Luís - MA.
Resultados: Foram analisados 57 pacientes dos quais 70,2%
pertencem ao sexo masculino e 28,8% do sexo feminino;
54,4% são procedentes da capital e 45,6% do interior do estado; 36,8% estão na faixa etária de 16-30 anos e 21% entre
31-45 anos; 36,8% necessitaram de um período de internação
inferior a 15 dias; 77,2% tiveram como causa da lesão o trauma cranio-encefálico, onde 45,5% destes causados por acidentes com motocicletas e 13,6% destes apresentando lesões
múltiplas; 54,4% dos pacientes receberam tratamento clínico
exclusivo e 56,2% evoluíram para o óbito intra-hospitalar.
Conclusão: O estudo em questão mostra que os pacientes
em neurointensivismo são em sua maioria homens entre
16-30 anos, procedentes da capital, com período de internação inferior a 15 das, com o TCE por moto como causa
principal associado à lesões múltiplas, recebendo tratamento
clínico exclusivo e evoluindo para o óbito.

PO-245
Perfil micológico em uma unidade particular de
terapia intensiva no norte fluminense do estado do
Rio de Janeiro no período de um ano
Joel Tavares Passos, Larissa Freitas Peixoto, Décio Miranda Macedo
Netto, Bruno D Ávila, Paulo Henrique Rodrigues Pires da Luz, Sergio L. F.
Curvelo Jr, Bruna Noronha Passos

Hospital Unimed Costa do Sol - Macaé (RJ), Brasil

Objetivo: Traçar o perfil micológico em uma unidade particular de terapia intensiva no norte fluminense do estado do
Rio de Janeiro no período de um ano.
Métodos: Estudo retrospectivo, no qual se levantaram resultados de culturas em um determinado período de uma
unidade particular de terapia intensiva no norte fluminense
do estado do Rio de Janeiro com dez leitos.
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Resultados: Neste período foram realizadas 367 culturas,
dentre as quais 10 (2,7%) apresentaram positividade para
Candida spp. Destas, 50% foram recuperadas em amostras
de hemocultura, 20% em amostras de cultura de ponta de
cateter, 20% em amostras de urinocultura, 10% em amostras
de cultura de fragmento de tecido. Não houve positividade
para amostras de cultura de líquor no período analisado.
Conclusão: O gênero Candida spp é responsável por cerca de
80% das infecções fúngicas no ambiente hospitalar e constitui um dos principais patógenos causadores de infecção na
corrente sanguínea. A mortalidade geral de fungemias por
Candida spp é da ordem de 40 a 60%, tornado esta complicação infecciosa um grande desafio para os intensivistas.
Apesar de possuir grande importância, a identificação da
espécie da Candida não é realizada em nosso serviço.

PO-246
Perfil nosológico dos pacientes na unidade de
terapia intensiva do Hospital Universitário
Professor Edgard Santos
Juliana CS Martins, Ricardo Zantieff, Felipe Amoedo Luedy, João Pedro
Lins Mendes de Carvalho, Arnóbio Santos Pereira Filho, Luis Augusto
Souza de Carvalho, Bruno Pondé, Dimitri Gusmao Flôres

Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia - FMBUFBA - Salvador (BA), Brasil; Unidade de Terapia Intensiva, Hospital
Universitário Professor Edgard Santos - HUPES - Salvador (BA), Brasil

Objetivo: Definir o perfil nosológico, com ênfase nas patologias infeciosas, da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Professor Edgard Santos, Salvador, Bahia.
Métodos: Estudo retrospectivo a partir dos dados do Sistema Epimed Monitor da unidade no período de Maio a
Novembro de 2012. Foram feitas análises descritivas com
as variáveis de interesse: Dados demográficos; Motivo de
internamento; Tempo de Internamento; Gravidade, foco e
etiologia da infecção; Antimicrobiano utilizado; Desfecho.
Resultados: Durante este período, 203 pacientes foram admitidos na unidade, com mediana de idade de 54,58 anos. A mediana de dias de internação foi de 8,83, a taxa de mortalidade
de 28,91% (61) e o principal motivo de internamento foi clínico 61,08% (124). 29,06% dos pacientes utilizaram ventilação mecânica, 10,84% (22) foram submetidos à hemodiálise
e 19,70% (40) necessitaram de drogas vaso ativas. A taxa de
infecção foi de 79,80% (162), sendo 25,92% (42) infecções
comunitárias e 74,08% (120) infecções nosocomiais. 50,61%
(82) dos pacientes desenvolveram sepse, 27,16% (44) sepse
grave e 14,81% (24) choque séptico. Em 43,82% (71) dos casos, os patógenos foram classificados como multirresistentes.
O principal foco encontrado foi pulmonar 22,83% (37).
Conclusão: Apesar de suas limitações metodológicas, este
estudo é de grande valia para a unidade. O conhecimento do perfil e das especificidades da unidade ajuda no direcionamento da terapia empírica, diminuindo assim a
falha terapêutica e a indução da resistência. Mais estudos
são necessários para melhor análise dos dados encontrados e
comparação com aqueles descritos na literatura.
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PO-247
Prevalência dos principais fatores de risco que
influenciam na mortalidade neonatal, na unidade
de terapia intensiva
Nayana Pereira Pôrto, Bruna Thaisa de Oliveira Malta, Maria Eduarda
Cavalcanti Malta Pessoa, Renata Guedes de Menezes, Maria Anunciada
Cavalcanti Coutinho

Fundação de Ensino Superior de Olinda - FUNESO - Olinda (PE), Brasil

Objetivo: O presente estudo tem objetivo de identificar os
principais fatores de risco que influenciam na mortalidade
neonatal na unidade de terapia intensiva (UTI).
Métodos: Estudo de caráter exploratório, de campo, descritivo, quantitativo. Estudo realizado na unidade de terapia intensiva pediátrica no Hospital Agamenon Magalhães - HAM.
Resultados: Foram internados 287 recém-nascido na UTI
do Hospital Agamenon Magalhães, deste total 86% nasceu
na própria maternidade do hospital. Deste total 37 foram a
óbito. Os principais fatores de risco de acordo com o estudo
que favoreceram a mortalidade neonatal: baixo peso, idade
gestacional, condições de nascimento, idade materna, condições socioeconômicas e patologias de base.
Conclusão: O presente estudo demostra que todos os fatores
relacionados a gestação e ao parto associaram-se estatisticamente ao óbito neonatal, são estes: menos de sete consultas
no pré natal, idade gestacional inferior a 37 semanas, índice
de apgar menor que sete, peso inferior a 2500g. Deste modo
é possível considerar que a mortalidade neonatal esteve associada ao perfil sociodemográfico de forma indireta, tendo
este perfil influencia sobre as demais variáveis. O controle dos
principais fatores de riscos relacionados com a mortalidade
poderá mudar o prognósticos diagnosticado neste estudo.

PO-248
Prognóstico em unidade de terapia intensiva
(UTI): quais são as variáveis relacionadas a maior
mortalidade?
Áureo do Carmo Filho, Ana Carolina Andorinho de Freitas Ferreira, Lívia
Gomes Muratori, Luiz Felipe Azeredo Bastos Leão Vieira, Mariana Serri
Morais, Rafael Lopes de Freitas, Renata Pereira Teodoro, Rosália Dias
de Carvalho

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Verificar a mortalidade em uma população de pacientes críticos e avaliar possíveis associações e correlações de
variáveis demográficas e biomédicas com a ocorrência de óbito.
Métodos: Estudo prospectivo, quantitativo, analítico, com
pacientes consecutivamente internados em uma unidade
de terapia intensiva mista de Hospital Universitário público do Rio de Janeiro no período de maio de 2010 a maio
de 2013. Foram coletados dados de importância clínica e a
amostra foi separada em 2 grupos, de acordo com a ocorrência (G.I) ou não (G.II) de óbito. Utilizou-se o Teste Exato
de Fisher na comparação de variáveis categóricas e o Teste
de Mann-Whitney para comparação de variáveis numéricas
entre os grupos.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Resultados: Nossa amostra foi composta por 638 pacientes,
com a ocorrência de 217 óbitos (34,0%). Idade, sexo e tempo de internação em UTI foram semelhantes entre os grupos
e o escore pelo APACHE II foi significativamente maior no
G.I (26,0±9,6x13,4±8,6 p=0,000001). Dentre as comorbidades, a presença de infeção pelo HIV e insuficiência renal
crônica foram significativamente maiores entre os pacientes
do G.I. Pacientes que evoluíram na UTI com sepse, sepse
grave, insuficiência renal aguda e insuficiência respiratória
aguda apresentaram maior mortalidade.
Conclusão: Infeção pelo HIV e insuficiência renal crônica
relacionaram-se a maior mortalidade. A ocorrência de sepse,
sepse grave, insuficiência renal aguda e insuficiência respiratória aguda também se relacionaram a um pior prognóstico.

PO-249
Aspectos epidemiológicos dos pacientes internados
em uma unidade de terapia intensiva adulto de um
hospital de referência do Sistema Único de Saúde
Camila Armond Isoni, Washington Silveira Pinto Lima Junior, Sergio
Luiz Ramos Pimenta, Mara Rúbia de Moura, Cláudio Dornas de Oliveira,
Luiza Alves Romano, Juliana de Fátima Pires Monteiro, Vitor Sana de
Camargos Mariano

Hospital Santa Casa de Belo Horizonte - Belo Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: Revisar os dados epidemiológicos de pacientes internados em uma UTI adulto. Descrever suas características,
incluindo prevalência de doenças, escore de apache II, causa
de admissão, mortalidade esperada e observada.
Métodos: Consiste em um estudo retrospectivo observacional. Utilizamos um banco de dados de admissões na UTI
Clínica no período de dezembro a janeiro de 2012.
Resultados: Selecionamos 482 pacientes sendo a idade média de admissão 52 anos, em sua maioria mulheres (56%).
A média de apache II foi 22 e a sepse foi o principal evento
que motivou admissão (52%). A mortalidade esperada foi
de 41,8% e a observada 24%. Dentre os pacientes com sepse
a média de APACHE II foi 24,7 e a mortalidade esperada de
53,51%. Entretanto, a mortalidade constatada foi 33,86%.
Os pacientes admitidos por outras causas obtiveram um
APACHE II de 19 com uma mortalidade esperada de 29,1%
sendo a observada de 26,7%.
Conclusão: O levantamento epidemiológico evidenciou que
a sepse é a principal causa de admissão e esta associada a
maior mortalidade e APACHE II.

PO-250
Avaliação epidemiológica e clínica das úlceras sacras
por pressão em pacientes internados na unidade de
terapia intensiva
Isabella Cristine Perdigão Nunes, Ana Carolina Pimentel E Vianna,
Bárbara Neffá Lapa E Silva

Fundação Técnico Educacional Souza Marques - Rio de Janeiro (RJ),
Brasil; Universidade Estácio de Sá - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Apresentação pôster
Objetivo: O presente trabalho busca caracterizar o perfil
dos pacientes portadores de úlcera sacra internados em
unidade de terapia intensiva.
Métodos: Estudo prospectivo com abordagem quantitativa, realizado no centro de terapia intensiva do Hospital Procordis, em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Baseado
na avaliação de todos os portadores de úlcera por pressão
(UP), internados no período de 01 de abril a 01 de julho
de 2013. Sendo utilizado questionário que contém dados
demográficos, clínicos e classificação da UP.
Resultados: Foram internados 232 pacientes, sendo 36 portadores de UP, 83,3% com idade acima de 70 anos, e média de 76. A média de tempo de internação foi de 21 dias.
A principal causa de internação foi doença cardiovascular,
sendo observado que 91,6% dos portadores de UP eram hipertensos. Na classificação das UPs, todos os estágios foram
encontrados na região sacral, sendo 5 (13,8%) grau I, 10
(27,8%) grau II, 19 (52,8%) grau III e 2 (0,55%) grau IV.
A maioria dos pacientes internados em estado crítico apresentava como comorbidade hipertensão arterial sistêmica associada a alguma outra desordem do sistema cardiovascular.
Observamos que tais pacientes apresentavam pouca ou nenhuma mobilidade, sendo este um importante fator de risco
para o surgimento da UP.
Conclusão: Conclui-se então, que uma amostra com risco elevado de desenvolver UP, tem como principais fatores
de risco a idade avançada, o longo período de internação,
a imobilidade e a hipertensão arterial, sendo necessário
adotar medidas adequadas para prevenção e tratamento,
principalmente durante o período de hospitalização.

PO-251
Incidência de traqueostomia em pacientes
internados na unidade de terapia intensiva de um
hospital universitário
Alessandra Madalena Garcia, Beatriz Fernandes Toccolini, Amanda
Zagui Mendes, Jaqueline Albert, Francieli do Nascimento Czapievski,
Amaury Cezar Jorge, Claudia Rejane Lima de Macedo Costa, Erica
Fernanda Osaku

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Cascavel (PR), Brasil

Objetivo: Identificar a incidência de Traqueostomia (TQT)
em pacientes internados na unidade de terapia intensiva
(UTI) de um hospital universitário.
Métodos: Análise retrospectiva dos dados ventilatórios
dos pacientes traqueostomizados da UTI no período de
janeiro a dezembro de 2012.
Resultados: Foram traqueostomizados 108 pacientes, porém 10 foram excluídos do estudo (04 por ter tempo de internação superior a 50 dias, 05 por serem traqueostomizados
antes do internamento na UTI e 01 por não ter sido submetido à ventilação mecânica - VM). Destes, 98 participaram
da amostra do estudo, sendo 67 do sexo masculino. A idade
média dos pacientes foi de 49±13 anos. A maior causa de ad-
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missão neste período foi devido a trauma (45 pacientes), seguido de causas respiratórias (19 pacientes). O tempo médio
de permanência na UTI foi de 22 dias, sendo que dos 98
pacientes 22 evoluíram a óbito e 76 tiveram alta da UTI. O
tempo médio de VM antes do procedimento da TQT foi de
238 horas. Após a TQT o paciente permaneceu em média
149 horas na VM e durante este processo realizava tentativas
de respiração espontânea em média 4±2 vezes, totalizando
uma média de 136 horas de ventilação espontânea até a alta.
Conclusão: Os pacientes que foram traqueostomizados mostraram maior eficácia no desmame da ventilação
mecânica seguido de alta da UTI em 76 dos 98 casos.

PO-252
Nível de conhecimento dos profissionais de unidade
de terapia intensiva sobre a dor de seus pacientes
Aryane Lima de Oliveira, Murilo Caetano de Jesus, Nildany Reis E Brito,
Dalyane Cristina Martins Machado, Luciana Oliveira Sousa, Vanise
Barros Rodrigues da Mota, João Batista Santos Garcia

Universidade Federal do Maranhão - UFMA - São Luís (MA), Brasil

Objetivo: Este trabalho pretende caracterizar a forma e a visão
que diferentes profissionais de saúde possuem ao avaliar a dor
em pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva,
pois se trata de um dever dos profissionais de saúde, um direito dos pacientes e um passo importante para a humanização
das Unidades de Saúde.
Métodos: Estudo transversal quantitativo para avaliar o nível de conhecimento da equipe de saúde da CTI do Hospital
Universitário Unidade Presidente Dutra sobre dor. Foi utilizado um questionário com perguntas abertas para tanto. A
amostra foi caracterizada por fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. As respostas
foram analisadas após exposição no Microsoft Excel®.
Resultados: Dos 44 entrevistados, 88,6% não souberam
definir satisfatoriamente a dor e suas características e 9,1%
dos mesmos optaram por não responder. 90,9% responderam que avaliam a dos seus pacientes, porém apenas 6,2%
o faziam seguindo a rotina do hospital ou de acordo com
a necessidade do paciente. Perguntados sobre instrumentos
para avaliação, 54,5% responderam que usam instrumentos, sendo os mais utilizados a Escala Numérica (37,5%) e
a Escala Facial (25%). Apesar de 84,1% dos profissionais
afirmarem que avaliam as a dor, nenhum avalia de maneira
satisfatória. 31,8% respondeu de forma completa e esperada
aos questionamentos realizados, destes, 66,7% fisioterapeutas, 60% enfermeiros, 38,4% médicos e 5,5% técnicos ou
auxiliares de enfermagem.
Conclusão: Verificou-se um déficit acentuado quanto ao
nível de conhecimento dos profissionais sobre o fenômeno da dor assim como na sua avaliação e caracterização em
pacientes internados em UTI.
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PO-253
Perfil epidemiológico de centro de terapia
intensiva em hospital privado de grande porte no
Estado de São Paulo
Firmino Haag Ferreira Junior, Luiz Carlos F. Leiro, Neusa Chaves,
Paulo Henrique Toledo Fernandes

Hospital Salvalus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Demonstrar o perfil epidemiológico em centro
de terapia intensiva de Hospital Privado de grande porte no
Estado de São Paulo.
Métodos: Estudo retrospectivo, temporal, por pesquisa de
banco de dados através de análise de indicadores mensais,
demonstrando as características da população estudada,
assim como análise das principais patologias, tempo médio
de permanência, morbidade e mortalidade.
Resultados: No período de maio de 2012 a maio de 2013, foram
internados em 47 leitos de unidade de terapia intensiva adulto
3.449 pacientes, com predomínio de pacientes clínicos. A taxa de
ocupação foi de 76,33%. Houve predominância de pacientes do
sexo Masculino (56%). As principais patologias encontradas foram
doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, neurológicas, gastrointestinais. A média de permanência foi de 3,91 dias o intervalo
de substituição de 0,81 e o índice de rotatividade de 5,91. O percentual de óbitos encontrados foi de 16,27% sendo esperado pelo
APACHE II de 30,12%. A taxa global de infecção foi de 3,7%.
Conclusão: De acordo com os dados obtidos, demonstramos
que o centro de terapia em questão atinge os valores de referência preconizados pela literatura, definindo-se como um serviço
de saúde de qualidade na assistência ao paciente crítico.

PO-254
Perfil epidemiológico de pacientes com meningite,
atendidos em um hospital público de São Luís - MA
Raysa Hellen Assunção Costa, Hiago Sousa Bastos, Rayanne Araujo Palácio
de Queiroz

Centro Universitário do Maranhão - UNICEUMA - São Luís (MA), Brasil

Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico de pacientes com meningite, atendidos em um hospital público de São Luís - MA.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e observacional do perfil epidemiológico dos pacientes diagnosticados com meningite atendidos no Hospital Municipal Djalma
Marques - Socorrão I, no período de janeiro de 2011 a janeiro
de 2013. Coletou-se do prontuário do pacientes, as seguintes
variáveis: sexo, idade, procedência e desfecho do paciente. Critério de exclusão foram prontuários com dados insuficientes.
Resultados: Foram identificados um total de 27 casos de
meningite, sendo que 63% pertenciam ao sexo masculino e
37% ao sexo feminino. Com relação à faixa etária, a maioria dos casos ocorreu entre 30-45 anos (33,3%), seguido de
15-30 anos (29,6%), de 0-15 anos (22,2%) e em menor
prevalência nos maiores de 45 anos (14,9%). Dos 27 casos
de meningite, 51,8% eram provenientes da capital e 48,2%
eram provenientes do interior do Estado. A maioria dos pa-
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cientes teve alta hospitalar (81,5%) enquanto que 18,5%
tiveram como desfecho o óbito.
Conclusão: Com a realização desse estudo foi possível caracterizar o perfil epidemiológico dos pacientes com meningite atendidos em um hospital público de São Luís - MA. A geração dessas informações são de fundamental importância para as autoridades da saúde na elaboração de programas preventivos focados
no controle dessa doença, que é um problema de saúde pública.

Terminalidade, Humanização e Ética
PO-255
A percepção de familiares acerca da humanização em
uma unidade de emergência e cuidados intensivos
Clayton Lima Melo, Raquel Batista Dantas, Ingrid Nayara Silva Oliveira,
Laura Roque Carrato Gurgel, Luciane Pereira Rosa Moreira, Tereza
Cristina Amaral Enis

Centro Universitário Uma - Belo Horizonte (MG), Brasil; Hospital
Municipal Odilon Behrens - Belo Horizonte (MG), Brasil

Objetivo: Compreender a percepção de familiares acerca da humanização em uma unidade de emergência e cuidados intensivos.
Métodos: Estudo de campo com abordagem qualitativa, desenvolvido em um hospital público de Belo Horizonte, Minas
Gerais, tendo como sujeitos 24 familiares de pacientes que se
encontravam internados na unidade de emergência. Os dados
foram coletados através de entrevista com roteiro semiestruturado após aprovação do comitê de ética da instituição, respeitando a resolução 196/96, e os dados foram analisados segundo pressupostos da análise descritiva e de conteúdo de Bardin.
Resultados: 95% dos entrevistados encontram-se satisfeitos
com o atendimento oferecido aos seus familiares, percebendo
humanização no atendimento e preocupação da equipe interdisciplinar com a satisfação dos usuários. Foram levantadas fragilidades do serviço ligadas à dificuldade de obtenção de informações e acolhimento pelos funcionários da recepção do hospital, assim como atrasos no horário de visitas. Questionou-se
ainda o fato da proibição da permanência de acompanhantes, o
que é uma prática comum nos serviços públicos de emergência.
Conclusão: É possível humanizar o atendimento e acolher os usuários e seus familiares, mesmo em unidades de
elevada complexidade e fluxo de pacientes como a unidade
de emergência. Para isto, é necessário que a equipe esteja
engajada neste processo e seja estimulada para desenvolver
práticas que humanizem o atendimento em saúde.

PO-256
Ansiedade pré-cateterismo cardíaco: do mito a falta de
informação. Um problema a ser cuidado
Andrea Nunes Barroso, Kadija Branquinho Ramos, Maria Luciana
Rotta, Paulo Henrique Jorge

Instituto do Coração de Presidente Prudente - Presidente Prudente (SP),
Brasil

Apresentação pôster
Objetivo: Avaliar o nível de conhecimento sobre o exame em
pacientes que realizarão cateterismo cardíaco pela primeira vez,
correlacionando com a existência de ansiedade. Mitos e histórias passadas de intercorrências e mortes ficaram no imaginário
gerando medo com falta de informações verdadeiras sobre o cateterismo cardíaco. Ansiedade é um estado emocional que pode
prejudicar o paciente antes, durante e depois do exame.
Métodos: A amostra constitui 50 pacientes que se submeteram
ao cateterismo pela primeira vez. Foi aplicada a Escala HADS
(Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão) antes do procedimento e um questionário semi estruturado para coletar informações sócio-demográficas e conceitos sobre o procedimento.
Resultados: 54% dos pacientes chegam para realizar o procedimento desconhecendo como o exame é realizado; 38% alegam saber mais ou menos e 8% conhecem. Da amostra total
apenas 4% obtiveram conhecimento do exame pelo médico;
26% por alguém que já o realizou, 4% por vizinho; 4% pela
internet e 8% por outros. Os mitos apresentados sobre como o
exame é realizado, foram: “Corta o punho e coloca uma mangueira”; “Faz um furinho e uma câmera é colocada no braço”;
“Coloca um líquido na veia”. Sobre os medos surgiram: medo
do diagnóstico; de morrer; de ficar inválido pelo exame; de
infarto durante o procedimento e de ter de realizar cirurgia,
etc. Do total, 58% apresentaram ansiedade pré-cateterismo e
42% não tinham sintomas ansiosos.
Conclusão: O paciente chega para a realização do exame
sem qualquer tipo de informação verídica e confiável, o que
acarreta na presença de sintomas ansiosos, comprometendo
o bem estar do paciente pré-cateterismo.

PO-257
Aspectos emocionais das mães de crianças com
a síndrome Werdnig-Hoffmann internadas em
uma unidade de terapia intensiva pediátrica do
Distrito Federal
Caroline Alves de Souza Ramos, Marcelle Passarinho Maia, Débora
Rodrigues Nunes Tessis, Marcelo de Oliveira Maia

Hospital Regional de Santa Maria - HRSM - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Conhecer o perfil e elucidar os aspectos emocionais
dos pais das crianças com a Síndrome Werdnig-Hoffmann internadas na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) do
Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) no Distrito Federal.
Métodos: Estudo retrospectivo quantitativo, descritivo e exploratório, no período de maio a outubro de 2012, numa
amostra aparentemente pequena, porém significativa dada
a raridade da síndrome. Utilizou-se como instrumentos o
Questionário Sociodemográfico adaptado e a Avaliação
Psicológica dos Pais durante a internação do filho em UTIP.
Resultados: Participaram da entrevista quatro mães. Sobre o item idéias sobre a doença, a causa e o motivo de
internação, 75% das mães acreditam que a ideia inicial em
relação a doença de seu filho sofreu modificações. 100%
apontaram como principais emoções a impotência e confiança no item reações quanto à aparência, comportamento
e emoções do filho. No aspecto comportamento durante a
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estadia com seu filho, 100% das mães responderam “apoiar
o filho”. E no item o sentimento no momento, 100% das
mães responderam “com fé em Deus”.
Conclusão: Compreender os aspectos emocionais das mães
durante a internação prolongada dos filhos com a síndrome
Werdnig-Hoffmann é de suma importância, pois esclarecem
e identificam o contexto social, a rede de apoio e os sentimentos e recursos de enfrentamento utilizados. Possibilitando assim, melhor adaptação tanto à hospitalização em UTIP
quanto a doença crônica progressiva.

PO-258
Avaliação do protocolo de visita estendida da família
em um centro de terapia intensiva do Distrito Federal
Marcelle Passarinho Maia, Brunna Lisita Chaves, Marcia Heller, Maritza
Luz Barbosa, Marcelo de Oliveira Maia

Hospital Regional de Santa Maria - HRSM - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Permitir através da visita estendida, que os familiares de
pacientes internados no centro de terapia intensiva (CTI), possam minimizar aspectos emocionais adjacentes a hospitalização.
Métodos: Estudo prospectivo e qualitativo do Protocolo de Visita Estendida, no período de janeiro a junho de 2013. Protocolo é
constituído por: 1) Avaliação dos critérios do paciente (ansiedade,
menor de 18 anos, maior de 70 anos, depressão, Transtorno Psiquiátrico, angústia existencial e/ou de morte, dependência (síndromes e/ou doenças crônicas), estar solicitante, delirium hipoativo e o paciente verbalizar a necessidade da presença do familiar)
e do familiar (disponibilidade Interna, compreensão das Normas
e Rotinas da Unidade, postura colaborativa, apoia o paciente, estabilidade emocional visível, compreende o adoecimento e necessidade de hospitalização em UTI); 2) Comunicação para equipe
médica e enfermagem sobre avaliação, necessidade e importância
da autorização de visita estendida; 3) Preenchimento Formulário
de Autorização Especial para Visita.
Resultados: Internaram 873 pacientes no CTI com média
de idade de 65,3±5,1 anos. Serviço de psicologia aplicou
protocolo e estendeu visita de familiares para 15 pacientes.
Destes 26,66%, possuíam doença crônica e ansiedade com
intensidade grave; 40% maior de 70 anos com depressão reativa ou patológica; 13,33% menor de 18 anos com ansiedade em intensidade grave e 20% apresentaram ansiedade e
depressão grave e solicitaram a presença da família.
Conclusão: A família é fonte de segurança, apoio e carinho
para o paciente, ajudando-o na recuperação e no enfrentamento positivo do adoecimento e da hospitalização na UTI.

PO-259
Características dos pacientes sob cuidados paliativos
em uma UTI geral
Felipe Pfuetzenreiter, Dailany Vollman, Marina Borges Wageck Horner,
Glauco Adrieno Westphal

Centro Hospitalar Unimed - CHU - Joinville (SC), Brasil

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Apresentação pôster

S134

Objetivo: Avaliar o efeito de um programa de cuidados
paliativos em pacientes graves internados na UTI.
Métodos: Estudo retrospectivo realizado numa UTI Geral
no período de julho de 2009 a março de 2013. Cinquenta e
dois pacientes foram incluídos e divididos em dois grupos:
Grupo Cuidados Paliativos (CP), em que os pacientes foram
acompanhados pelo Serviço de CP e o Grupo Controle que
não foi acompanhado pelo serviço.
Resultados: Trinta e oito pacientes integraram o grupo CP
e 14 fizeram parte do grupo controle. A principal causa de
mudança do foco terapêutico foi a insuficiência funcional.
Não houve diferença em relação à idade (CP: 78,7±12,9
anos Controle: 69,2±15,3 anos - p=0,11) e quanto ao
número de óbitos (CP: 17; 44% versus Controle: 8; 57% p=0,55). Por outro lado, observou-se diferença significativa
quanto ao tempo de permanência na UTI (CP: 6,7±14,7
dias versus Controle: 14,1±9,9 dias - p=0,004).
Conclusão: Os resultados demonstram que a inclusão de
pacientes sem perspectiva de cura no programa de cuidados
paliativos permitiu a redução do tempo de internação destes
pacientes na UTI.

PO-260
Diagnósticos de enfermagem em cuidadores
de crianças com fissuras orofaciais e anomalias
relacionadas internadas em unidade semi-intensiva
Armando dos Santos Trettene, Thaís de Oliveira Maximiano, Aline Godoi
Luiz, Ana Paula Ribeiro Razera, Cleide C. S. D. Mondini

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São
Paulo - Bauru (SP), Brasil

Objetivo: Identificar os diagnósticos de enfermagem em cuidadores de crianças com fissura orofaciais e anomalias relacionadas, internadas em unidade de cuidado semi-intensivo.
Métodos: Estudo prospectivo, realizado na unidade de terapia
semi-intensiva do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo, nos meses de maio e
junho de 2013. A amostra constou de 20 cuidadores. O critério de inclusão foi à adesão. Os participantes foram avaliados
em dois momentos distintos: na internação da criança e na alta
hospitalar. Os diagnósticos foram formalizados segundo a taxonomia da NANDA-Internacional, com enfoque psicossocial.
Resultados: A amostra foi composta exclusivamente por mães,
com idade média de 28,35 anos, ensino médio completo (60%),
classe social média (60%), com união estável (75%) e moradia
própria (75%). No momento da internação prevaleceram: o
domínio papéis e relacionamentos (22%); a classe papéis do
cuidador (85%), e os DE: tensão do papel de cuidador (100%),
ansiedade (100%), disposição para o conhecimento aumentado
(85%), disposição para controle aumentado do regime terapêutico (80%) e padrão de sono prejudicado (55%). No momento da alta prevaleceram: o domínio enfrentamento/tolerância
ao estresse (33%); a classe respostas de enfrentamento
(72%), e os DE: disposição para maternidade melhorada
(50%), disposição para enfrentamento aumentada (50%),
disposição para enfrentamento familiar aumentado (50%).
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Conclusão: Embora inicialmente os cuidadores tenham
apresentado estresse, possivelmente devido à necessidade
do aprendizado para a manutenção dos cuidados após a alta
hospitalar, evidenciou-se posteriormente uma progressão em
relação à aceitação situacional/enfrentamento.

PO-261
Dimensão ética implicada nas práticas de cuidado de
enfermagem na terapia intensiva
Rafael Celestino da Silva, Márcia de Assunção Ferreira, Marta
Sauthier, Thémis Apostolidis

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro (RJ), Brasil;
Université de Provence - Aix en Provence

Objetivo: Objetivou-se identificar e analisar as práticas de cuidar das enfermeiras de terapia intensiva sob a ótica da ética.
Métodos: Pesquisa qualitativa com participação de 21 enfermeiros de um hospital público. Realizou-se observação das
práticas, com descrição densa, e entrevista semi-estruturada,
cujos conteúdos foram submetidos à análise temática.
O referencial conceitual constitui-se dos valores éticos,
destacando-se que a estética do cuidado, nesta pesquisa, é
entendida como um valor e a ética do cuidado ampara-se
na ética das virtudes na qual se enfatiza a responsabilidade social. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em
Pesquisa do hospital lócus sob número de protocolo 35/10.
Resultados: As convergências temáticas oriundas das duas técnicas empregadas permitiram estruturar dois eixos orientadores
da análise: “Estilo de cuidar da enfermeira e suas interfaces
com a ética do cuidado”; “Singularidade do sujeito na terapia
intensiva analisada sob a perspectiva ética”. Tais resultados evidenciam práticas que comprometem os valores éticos e morais
da enfermagem, quando os enfermeiros estabelecem prioridades que não põem o paciente em primeiro plano de atenção.
Conclusão: Conclui-se que a formação e a educação permanente se aliam no reforço dos preceitos éticos, com estratégias que privilegiem a crítica reflexiva sobre o cuidado e os
conhecimentos que o fundamentam. Oportunizar espaços
que propiciem aos indivíduos o exercício da auto-reflexão
e re-significação de aspectos que trazem repercussões nas
condutas éticas são possibilidades que se apresentam.

PO-262
Escutando a família: a experiência da psicologia em
UTI
Lusanir de Sousa Carvalho, Marcia Cristina da Silva Simpson, Paula Guidone
Pereira Sobreira, Beatriz Lannes Villela, Carina Guidone Pereira, Mariana
Lauria de Oliveira Calvano

Hospital Geral de Nova Iguaçu - Nova Iguaçu (RJ), Brasil

Objetivo: Investigar a representação de familiares de pacientes de
uma UTI, visando contribuir para a humanização do cuidado.
Métodos: Foi desenvolvida uma pesquisa exploratória de
abordagem qualitativa com a participação voluntária de 10
familiares de pacientes internados em UTI de um Hospital

Apresentação pôster
de grande porte do Rio de Janeiro. Os dados foram obtidos
através de entrevistas semi dirigidas com roteiro pré-definido
com uso da análise de conteúdo para interpretação dos dados.
Resultados: A UTI foi representada pelos familiares como um
lugar de angústia, sofrimento e de difícil descrição por sentirem-se impotentes para auxiliar o seu ente querido. Notou-se
que o temor à morte é comum no momento da visita, por não
saberem o que irão encontrar. A espiritualidade também esteve
presente em alguns dos relatos. Os entrevistados relataram a importância da presença da psicologia, percebida como facilitadora por proporcionar aos familiares a expressão dos sentimentos
de medo, angústia, fantasia, raiva, culpa e ainda por oportunizar
a eles a sua própria escuta antes e durante a entrevista médica.
Conclusão: Este estudo possibilitou repensar acerca das práticas do cuidado humanizado na UTI. O atendimento qualificado às famílias permitiu reconhecer a sua subjetividade
e a importância no acompanhamento ao doente internado
neste setor, assim a presença do psicólogo é fundamental.

PO-263
Fatores limitantes ao processo de humanização em
uma unidade de terapia intensiva pediátrica sob a
ótica da equipe multidisciplinar
Marco Antonio Valadares Oliveira, Aretha Alves Machado de Souza,
Evelyne de Andrade Mota, Amalia Guimaraes Raimundo, Debora
Ribeiro Mendonça, Caio Barretto Anunciação, Lucas Silva Brito,
Anne Karoline Silveira Moura

União Metropolitana de Educação e Cultura - Lauro de Freitas (BA),
Brasil; Universidade Federal de Sergipe -Aracaju (SE), Brasil

Objetivo: Caracterizar a percepção da equipe multidisciplinar quanto à humanização em uma UTI pediátrica, identificando fatores limitantes e facilitadores para esse processo.
Métodos: Estudo transversal, de natureza qualiquantitativa, realizado na UTIP no maior hospital de Sergipe.
Aplicado um questionário semiestruturado a toda a equipe multidisciplinar da unidade que aceitasse participar
através do consentimento livre e esclarecido. Os dados
coletados foram armazenados em planilha do Excel (R),
com os resultados expressos em porcentagens ou médias
e desvio-padrão.
Resultados: Foram entrevistadas 37 pessoas, predominando o sexo feminino (86,5%) e formação de nível superior
(56,8%); idade média de 37,0±9,2 anos, tempo de trabalho na unidade de 7,0±6,1 anos e carga horária semanal de
36,0±12,7 horas. A nota média atribuída numa escala de 0
a 10 para estrutura de trabalho oferecida pelo hospital na
UTIP foi 5,0, relação entre os diversos profissionais 7,0 e
relação da equipe com os acompanhantes dos pacientes 8,0.
Apenas 8,0% dos entrevistados consideraram o tempo de
acompanhamento pelos pais atualmente disponível (4 horas)
como inferior ao ideal. A percepção do familiar com relação
ao quadro clínico da criança foi julgada como insatisfatória
ou muito ruim por 73,0%. Na admissão do funcionário o
sentimento mais frequente foi “medo” (35,1%), prevalecendo a “esperança” (44,4%) no momento atual.
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Conclusão: As limitações no processo de humanização parecem estar muito relacionadas à estrutura de trabalho da
unidade. Demonstra-se a necessidade da formação de um
plano que supra melhor as demandas da equipe.

PO-264
Impacto do espaço físico quanto à aceitação do
acompanhante em tempo integral no ambiente de
terapia intensiva em hospital privado
Thais Helena Nogueira de Aguiar, Rosilene Giusti, Lina Sanae Abechain,
Giovana Casarini, Wilson Rodrigues Lima Junior, Daniela Vieira Baldini
Batista, Firmino Haag Ferreira Junior

Hospital Cruz Azul de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar a aceitação dos clientes quanto a permanência em tempo integral diante do espaço físico adequado
do centro de terapia intensiva (CTI), verificando se existe
relação entre a adesão e o meio.
Métodos: Estudo retrospectivo e comparativo de dois períodos de 7 meses, analisando a taxa de aceitação dos familiares
quanto a permanência em tempo integral, visando os projetos de humanização institucionais, analisando a diferença na
aceitação na permanência no CTI antes e depois da reestruturação física com boxes individualizados, avaliados através
de questionário dirigido pela equipe multiprofissional.
Resultados: No primeiro semestre de 2012, no antigo CTI,
a taxa de adesão na permanência de familiares em tempo integral foi de 48,2%. Após a mudança física, a taxa de adesão
subiu para 70,89%, tendo aprovação de 95% de satisfação do
grupo de pacientes analisados.
Conclusão: Através dos dados analisados, concluiu-se que o espaço físico adequado favorece a adesão na permanência de familiares em tempo integral, devido promover maior privacidade e
conforto durante o período de internação em terapia intensiva.

PO-265
Implantação de serviço de cuidados paliativos em
uma UTI geral
Felipe Pfuetzenreiter, Dailany Vollman, Marina Borges Wageck Horner,
Glauco Adrieno Westphal

Centro Hospitalar Unimed - CHU - Joinville (SC), Brasil

Objetivo: Relato de experiência de implantação de serviço de
cuidados paliativos (CP) em hospital geral privado.
Métodos: Em jun/2009, iniciam-se discussões interdisciplinares para implantação de protocolo assistencial.
Foram triados na UTI pela Palliative Performance Scale
(PPS) com cutpoint de 20 pontos. Deste grupo, foram
identificados os critérios: doença crônica, evolutiva e
progressiva; tempo de vida supostamente encurtado a
meses ou ano; irresponsivo a tratamento modificador da
doença; impacto emocional relacionado à possibilidade
de morte. Com o grupo incluído foram realizadas conferências familiares, discutindo quadro clínico, mudança de
foco terapêutico e inserção no programa.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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Resultados: Avaliados 52 pacientes na UTI desde o início das
atividades. 38 do grupos Paliativo e 14 do grupo Controle.
Observou-se um do número de pacientes conforme a mudança cultural ocorreu. No grupo Paliativo houve a mudança
do foco terapêutico, em que foram realizadas, somente, medidas e ações que promovessem o conforto e bem-estar do
paciente e da sua família.
Conclusão: Verificou-se que para o bom funcionamento
do programa é essencial haver respaldo dos gestores da instituição e disponibilidade da equipe interdisciplinar para
atuação permanente com pacientes/familiares. Quando os
recursos são escassos, no início da implantação, é satisfatório
priorizar os pacientes com menor nível funcional. Tanto os
profissionais quanto os pacientes/familiares desconhecem as
práticas de CP, sendo comum o temor e a associação com a
eutanásia. Os registros detalhados em prontuário são fundamentais para a comunicação fluente e para o respaldo legal.

PO-266
Influência da fisioterapia no posicionamento
terapêutico em uma UTI neonatal
Juliana Campos Rodovalho, Aline Cristina da Silva Oliveira, Sheila Alves
Pereira

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Goiás - Goiânia (GO),
Brasil

Objetivo: Descrever a intervenção da fisioterapia no posicionamento terapêutico em uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal, tendo em vista os inúmeros estudos realizados
sobre as adaptações de respostas perceptuais, cognitivas ou
sensório-motoras do recém-nascido.
Métodos: Foram avaliados 49 neonatos, durante 05 meses.
As pesquisadoras fizeram uma avaliação prévia da rotina da
unidade quanto ao posicionamento dos neonatos e posteriormente realizaram palestras de educação continuada para
a equipe, com demonstração prática das posturas adotadas
pela técnica de humanização. As mudanças observadas foram registradas por fotografias e avaliação fisioterapêutica,
nas quais a identidade dos bebês foi resguardada.
Resultados: Os neonatos ficavam entre rolinhos em forma de U
e utilizavam um coxim sob os ombros. As mudanças de decúbito eram feitas periodicamente entre decúbito dorsal, ventral e
lateral, entretanto a postura predominante era a de “abandono”.
Após a intervenção fisioterapêutica os bebês foram aconchegados
dentro de “ninhos”, em posturas flexoras, facilitando o alcance da
linha média e com alinhamento de cervical, a fim de favorecer o
desenvolvimento neuropsicomotor e proporcionar conforto. Foram mantidas as alternâncias de decúbito, porém considerando
as condições clínicas do neonato. Os atendimentos fisioterapêuticos aconteceram prioritariamente após os procedimentos da enfermagem, a fim de reduzir o número de manipulações do bebê.
Foi observado que os bebês ficaram mais bem posicionados com
o decorrer do tempo e adesão gradual da equipe.
Conclusão: Conclui-se que a fisioterapia influenciou positivamente na adequação do posicionamento dos neonatos e consequentemente contribuiu com a humanização do atendimento.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

PO-267
O sono na unidade de cuidados intensivos: mudança
de cultura
Marcelo Elysio Lugarinho, Leonardo José Pereira Peixoto

Hospital de Clínicas Mario Lioni - Duque de Caxias (RJ), Brasil

Objetivo: A unidade de cuidados intensivos é um ambiente hostil por natureza. A manutenção do ciclo sono-vigília
possui impactos favoráreis para o paciente, que vão além do
aspecto humanitário. Este trabalho descreve o programa de
controle do sono, adotado em uma ICU a partir da análise
das entrevistas com pacientes após a alta.
Métodos: Estudo prospectivo, observacional em uma ICU de
23 leitos. Em 2011, a partir da análise da pesquisa pós alta na
UTI, foi solicitada a mensuração do ruído ambiental em diversas horas do dia e noite na UTI com um decibelímetro da
Marca ICEL Modelo DL - 4050. Com esses resultados iniciamos uma fase de treinamento com a equipe, com formação de
um time do “Boa Noite Cinderela” responsável pela vigilância
do nível de ruído, iluminação do ambiente e disponibilização
de um kit para o paciente internado. Este kit é composto por
protetor auricular e máscara para os olhos.
Resultados: As pesquisas após alta mostraram que 29,3%
dos pacientes se queixaram de insônia (29,24%) e 29,24%
do ruído. As medidas do ruído ambiental realizadas e um
periodo de sete dias, variaram de 58 até 68.4 dB.
Conclusão: A manutenção do ciclo sono-vigilia deve fazer
parte das boas práticas em uma ICU, com participação de
toda equipe multidisciplinar. Controlar fatores estressores
ambientais, assim como a mudança do comportamento da
equipe, e a introdução de medidas farmacológicas e não farmacológicas, formam os pilares dessa política de conforto.

PO-268
Percepção de estudantes de psicologia acerca do primeiro contato com terapia intensiva
Jaqueline Moraes Maia de Oliveira, Gabriela Neves Santos Actis,
Caroline Silva Andrade Reis

Unidade de Cuidados Intensivos, Hospital da Cidade - HC - Salvador
(BA), Brasil

Objetivo: Identificar a percepção de estudantes de psicologia acerca do primeiro contato com terapia intensiva e seus
interesses futuros acerca dessa área.
Métodos: Foi realizada uma pesquisa de campo, entre os
meses de abril e junho de 2013, em um Hospital privado
na cidade de Salvador- BA. A amostra foi composta de forma consecutiva por estudantes de psicologia de um curso
de Introdução a Psicologia Hospitalar. Participaram do estudo 30 estudantes, sendo que 29 do sexo feminino, que
participaram de 5 turnos de observação prática no Hospital. Para coleta de dados foram aplicados questionários
semi estruturados. Os dados coletados foram submetidos à
análise quantitativa.
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Resultados: Analisando os questionários, pôde-se perceber que 47% tinha idade de 18 a 21 anos, e 60% estavam
cursando o 4º ao 6º semestre; 50% queriam conhecer a
dinâmica da unidade e o trabalho dos psicólogos; 60%
tiveram sentimentos de curiosidade e ansiedade antes
do primeiro contato; 60% tem interesse em aprimorar a
escuta e trocar conhecimentos com outros profissionais
após o contato; 40% das pessoas após o primeiro contato
com terapia intensiva tiveram a impressão de ser um ambiente acolhedor.
Conclusão: A partir dos resultados supracitados, fica evidenciado a importância de cursos que ofereçam a prática
na área da Psicologia Hospitalar na Unidade de Terapia
Intensiva, a fim de vivenciar a rotina desses profissionais.
Nesse momento pré prática o nível de ansiedade muitas
vezes é elevado, como foi sinalizado por mais de 60% dos
estudantes. Neste sentido percebe-se que informação e a
troca de experiências podem contribuir para gerar interesses sobre essa área de atuação.

PO-269
Percepção de morte por profissionais de uma
unidade de terapia intensiva adulto do município
de Caruaru-PE
Ana Caroline Escarião de Oliveira, Lucicleide Odília do Nascimento
Nunes, Jobson Rodrigues de Brito, Sâmia Everuza Ferreira Fernandes

Hospital Municipal Casa de Saúde Bom Jesus - Caruaru (PE), Brasil

Objetivo: Identificar a percepção dos profissionais de uma
Unidade de Terapia Intensiva adulto sobre a morte.
Métodos: Trata-se de uma pesquisa exploratória qualitativa. A amostra foi composta de 18 profissionais. Para coleta dos dados utilizamos a entrevista semi-estrutura e para
a interpretação desses, a técnica de análise de conteúdo
preconizada por Bardin o que resultou em três categorias:
Percepção dos profissionais sobre a morte, Sentimento dos
profissionais diante da morte do paciente e a difícil tarefa
de preparar o corpo morto.
Resultados: Os profissionais da UTI relatam que a morte
é algo distante a vida pessoal, pois é um processo natural
que faz parte do ciclo da vida de quem é enfermo e não de
quem está vivo. Nas demais categorias foi possível identificar que eles lidam com esse momento de forma impessoal
onde desenvolvem vários mecanismos de defesa desde o
não envolvimento com o paciente até a não participação
nos procedimentos finais de preparo do corpo, afim de,
esquecer o ocorrido. Possuem também uma relação completamente superficial com os familiares de pacientes que
estão na iminência de morrer.
Conclusão: Torna-se clara a necessidade de estudos que
permitam melhor preparar o profissional de saúde a lidar
com o fenômeno morte, o que justifica a necessidade de
promover a reflexão e discussão dos aspectos éticos referentes ao cuidado do paciente morto ou na iminência de
morrer com vistas a melhoria da qualidade do atendimento
e relacionamento interpessoal.
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PO-270
Redução de custos relacionados à inserção de um
grupo de consulta de cuidados paliativos
Felipe Pfuetzenreiter, Dailany Vollman, Marina Borges Wageck Horner,
Glauco Adrieno Westphal

Centro Hospitalar Unimed - CHU - Joinville (SC), Brasil

Objetivo: Estimar o efeito do grupo de cuidados paliativos
sobre os custos hospitalares.
Métodos: Estudo retrospectivo realizado em uma UTI Geral desde julho de 2009 até março de 2013. Os pacientes
foram divididos em dois grupos: Grupo Paliativo (CP) em
que foram acompanhados pelo Serviço de CP com mudança do foco terapêutico, e Grupo Controle que não foi
acompanhado pelo serviço apesar da indicação de CP. Foram
avaliados os custos relacionados a medicações e exames.
Resultados: Foram avaliados 52 pacientes (CP: 38 e
Controle: 14). Não houve diferença de idade e mortalidade,
mas a permanência na UTI foi significativamente menor
no grupo CP (CP: 6,7±14,7 dias e Controle: 14,1±9,9
dias; p<0,004). Houve redução dos custos em ambos os
grupo. O grupo CP economizou R$73.985,93 em medicações e R$9.699,12 em exames, totalizando R$83.685.
O grupo Controle economizou R$88.413,13 em medicações e R$6.514,28 em exames, resultando em R$94,927.
O grupo CP apresentou uma redução de R$901,00 no
custo/paciente/dia em relação ao grupo Controle.
Conclusão: A inserção de um time de consulta de Cuidados
Paliativos foi associada com redução dos custos de UTI e do
tempo de internação na UTI, sem aumento na mortalidade.

PO-271
Relação entre o nível de conforto de familiares
numa UTI do interior da Bahia e suas características
sociodemográficas
Katia Santana Freitas, Gabriella Morais Fonseca, Camila Oliveira
Valente, Joselice Almeida Góis

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS - Feira de Santana
(BA), Brasil

Objetivo: Analisar a relação entre as características sociodemográficas de familiares de pessoas em UTI e o do nível de conforto em UTIs de um hospital público de Feira de Santana-BA.
Métodos: A coleta dos dados foi realizada em duas UTIs de
um hospital público de Feira de Santana-BA, no período
de janeiro a abril de 2013. Os sujeitos do estudo foram 47
familiares das UTIs. Para a avaliação do nível de conforto
foi utilizada a Escala de Conforto para Familiares de Pessoas
em Estado Crítico de Saúde (ECONF) constituída de 46
itens, distribuídos em três dimensões: Segurança (20 itens),
Suporte (20 itens) e Interação familiar e ente (6 itens). A
escala de medida é crescente, ou seja, quanto maior o valor
atribuído aos itens, maior é o grau conforto. Para a análise
da existência de correlação entre os níveis de conforto e as
variáveis sociodemográficas foi utilizado o Coeficiente de
Correlação de Pearson.
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Resultados: As variáveis sexo (p=0,94), experiências anteriores
com internações em UTI (p=0,06), idade do parente (p=0,74),
tempo de internação do parente (p=0,95), idade do familiar
(p=0,84) e renda familiar (p=0,63), não apresentaram significância estatística para correlação com o nível de conforto.
Conclusão: Apesar da problemática vivenciada pelos familiares ao internar o seu ente na UTI, a promoção do seu conforto abrange interações dos familiares com a competência
técnico-científica, ética e humanística da equipe de saúde.

PO-272
Utilização da tecnologia leve na unidade de terapia
intensiva: estratégias utilizadas pelos enfermeiros
no acolhimento à família de pacientes internados
Layana de Paula Cavalcante, Islane Costa Ramos, Violante
Augusta Batista Braga

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Departamento de
Enfermagem, Universidade Federal do Ceará - UFC - Fortaleza (CE),
Brasil

Objetivo: Identificar as estratégias de acolhimento que têm
sido utilizadas pelos enfermeiros na assistência aos familiares
de pacientes internados em UTI.
Métodos: Pesquisa do tipo exploratória-descritiva, com abordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido junto aos enfermeiros atuantes no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um
hospital geral público de Fortaleza. O total de sujeitos do estudo foram 23. Foi utilizado um instrumento estruturado, contendo questões objetivas referentes às estratégias utilizadas pelo
enfermeiro no cuidado prestado à família do paciente internado
no CTI. Depois de coletados, os dados foram digitados em planilha eletrônica do Microsoft Excel XP, tabulados e organizados
em tabelas contendo a frequência simples e relativa dos dados.
Resultados: Entre os enfermeiros que afirmaram realizar o acolhimento a família, a estratégia mais citada foi orientar a família
sobre o que está acontecendo com o paciente, enfatizando que
tudo está sendo feito para manter a sua saúde usando palavras de
fácil compreensão. A segunda estratégia mais citada foi estabelecer
uma relação de confiança na qual a família sinta-se segura e que
possa expressar suas dúvidas, medos e angústias. Outra estratégia
citada flexibilizar o horário da visita quando houver necessidade.
Conclusão: A partir dos resultados podemos concluir que a construção de um plano de cuidados que contemple os familiares,
com vista a humanizar e potencializar a assistência prestada, contribui para que os familiares se sintam mais seguros e confiantes
quanto ao que podem ou não realizar durante a visita na UTI.

PO-273
Vivências de familiares de pacientes internados em
um centro de tratamento intensivo de um hospital
público em São Leopoldo - RS
Edson Marques Costa, Lisnéia Fabiani Bock, Fabiana Guarienti, Lucíola
Belfort, Nivaldo Santos, Paula Fantinelli, Ramiro Cabrera Calheiros, Ana
Amélia Antunes Lima

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Centro Universitário Metodista, IPA - Porto Alegre (RS), Brasil; Universidade
Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: É extremamente relevante instituir-se um atendimento que contemple o indivíduo na sua integralidade.
O presente estudo tem por objetivo conhecer as vivências
e necessidades dos familiares de pacientes internados no
Centro de Tratamento Intensivo (CTI) Adulto de uma
instituição hospitalar pública de São Leopoldo - RS.
Métodos: Estudo descritivo com abordagem qualitativa.
Foram entrevistados 10 familiares de pacientes internados
naquele setor através de um questionário semi-estruturado e,
realizado um trabalho de observação assistemática, durante
o horário da visita. Após a coleta das informações, utilizou-se
a técnica de análise de conteúdo de Bardin (1977).
Resultados: A partir da análise das informações obtidas, quatro categorias distintas, relacionadas às vivencias dos familiares no processo de internação do seu ente querido foram
formadas: “O CTI: um ambiente desconhecido” que foi subcategorizado em “CTI: ambiente com conotação de morte” e
“CTI: ambiente de esperança”; “Vivenciando o CTI” que foi
subdividido em três subcategorias: “Sentimentos de Perda”,
“Sentimentos de Impotência” e “Sentimentos de Culpa”;
“Necessidades dos familiares no CTI” que foi subcategorizado em: “Necessidades de estar próximo” e “Necessidades de
Informação”; e, “Vivenciando o Cuidado” foi subdividido em
“Cuidado ao Paciente” e “Relacionamento equipe/familiar”.
Conclusão: Entende-se que a importância deste trabalho reside principalmente na relevância do estabelecimento de um
vínculo sólido no trinômio paciente-equipe-familiar, a partir
da identificação dos anseios e angústias experienciados pelos
familiares nesse contexto, para que através de um cuidado
humanizado, essas pessoas possam vivenciar da melhor forma possível esse momento difícil pelo qual estão passando.

PO-274
Dilema ético em terapia intensiva pediátrica:
separação de gêmeos xifópagos
Mônica Danúbia Ramos, Simone Brasil de Oliveira Iglesias, Nilton
Ferraro Oliveira, Renato Lopes de Souza, Bruna Ferreira Breder de Paula

Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo EPM/UNIFESP - São Paulo (SP), Brasil

O desenvolvimento de técnicas cirúrgicas inovadoras e dos
cuidados intensivos tem possibilitado a separação de gêmeos
xifópagos. Entretanto, surgem dilemas envolvendo os princípios bioéticos. Gêmelares femininas, xifópagos (onfalópagos), termo, 5000g. Diagnóstico após parto cesáreo. Gemelar II (GII) com cardiopatia complexa. Compartilhavam
apenas o fígado, vias biliares e sistemas porta independentes.
Gemelar I (GI) em ar ambiente com boa evolução clínica.
GII instável, dependente de suporte inotrópico e ventilação mecânica desde o nascimento e infecção. Após discussão com pais e equipes cirúrgicas, considerando evolução
desfavorável de GII e risco iminente de óbito de ambas
gemelares, decidido por separação cirúrgica. Procedimento
realizado por várias equipes cirúrgicas. Impossibilidade de
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fechamento das cavidades abdominais sendo colocadas telas. Em GII realizada cirurgia de Blalock Taussig. Utilizado
hastes metálicas substituindo arcos costais. Óbito de GII
12h após cirurgia. GI obteve alta hospitalar após 92 dias de
internação, em acompanhamento ambulatorial. Separação
cirúrgica de xifópagos pode aumentar a morbimortalidade.
Na hipótese de a sobrevivência de um implicar no sacrifício
do outro, a separação é absolutamente contraindicada por
motivos éticos, legais e morais, ainda que relevante sob o
aspecto social ou utilitário (Parecer CREMESP-12.947/93).
A decisão deve visar melhor interesse da criança e equidade
no tratamento de ambos gemelares. Na assistência à saúde,
é um grande desafio integrar evolução da ciência, ética, e
respeito à autonomia do paciente/família.

PO-275
Avaliação de percepção na presença de
acompanhantes em tempo integral em terapia
intensiva adulto
Firmino Haag Ferreira Junior, Melissa da Cunha Mattos Garcez, Marcelo
Reginato, Antonio Fernando Costa Filho, Edésio Vieira da Silva Filho,
Ester Pinto

Hospital Geral de São Mateus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar de modo perceptivo o grau de satisfação
na presença de acompanhantes em tempo integral de pacientes em terapia intensiva adulto.
Métodos: Analise através de pesquisa de satisfação, no período
de 2010 à 2012, com acompanhantes que permaneceram em
período integral na Unidade de Terapia Intensiva Adulto. Os
dados foram obtidos através do preenchimento de Checklist dirigido durante o período de internação, abrangendo o grau de
satisfação quanto a recepção na Unidade de Terapia Intensiva,
atendimento da enfermagem, atendimento medico, da psicologia, da fisioterapia, do Serviço Social e situações em geral.
Resultados: Dos 2.245 pacientes admitidos no período de
2010 à 2012, obtivemos um total de 908 acompanhantes
em tempo integral na unidade e 40,2% destes responderam
a pesquisa de grau de satisfação, sendo que 89,6% muito
satisfeito e 10,4% satisfeito. Não houve nenhum caso de insatisfação registrado por parte dos acompanhantes.
Conclusão: O acompanhante de pacientes em tempo integral contribui de forma positiva para recuperação do paciente, trazendo segurança e facilitando a participação nos
cuidados, trazendo melhoria no quadro clínico dos pacientes
internados em unidade de terapia intensiva.

PO-276
Importância da visita do irmãozinho em uma
unidade de terapia intensiva pediátrica do Distrito
Federal
Marcelle Passarinho Maia, Caroline Alves de Souza Ramos, Débora
Rodrigues Nunes Tessis, Marcelo de Oliveira Maia

Hospital Regional de Santa Maria - HRSM - Brasília (DF), Brasil
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Objetivo: Inserir os irmãos dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIP) através da visita
do irmãozinho e descrever a atuação do Serviço de Psicologia
no acompanhamento ao pequeno visitante.
Métodos: Análise retrospectiva quantitativa da Visita do Irmãozinho na UTIP do Hospital Regional de Santa Maria
(HRSM), no período de Janeiro a junho de 2013. Primeiramente a psicóloga recepciona a criança; esclarece dúvidas relativas à internação e realiza acolhimento psicológico
através de atividades lúdicas e desenhos. Em seguida esclarece duvidas, orienta quanto aos equipamentos, rotinas e
a necessidade de assepsia das mãos, posteriormente acompanha o pequeno visitante até o leito em que se encontra
o irmão. Durante a visita a psicóloga buscará estimular a
comunicação, o toque e o carinho da criança com o irmão;
além de observar a relação da família e avaliar a necessidade
ou não de outras intervenções ou acompanhamento psicológico. Após o termino da visita, a psicóloga irá avaliar e
discutir com a criança as experiências vivenciadas na UTIP.
Resultados: Participaram da visita 84 crianças. Destas, 78
obtiveram acompanhamentos psicológicos para minimização de demandas emocionais suscitadas tanto pela hospitalização, muitas vezes prolongada, quanto pela separação da
mãe que acompanha o paciente 24 horas na UTIP.
Conclusão: A visita do irmãozinho possibilita não só a participação do irmão no processo de adoecimento e hospitalização,
mas, sobretudo, mostrou-se importante na compreensão da
ausência da mãe para acompanhar o irmão hospitalizado.

PO-277
Perfil de estresse de colaboradores em hospital
privado no Rio de Janeiro
Brenda Paula, Mônica Cristina de Carvallho Campioli Brandão

Hospital Barra D’Or - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: O trabalho é importante para o homem, mas lhe
trás situações que requerem constante adaptação. Tem como
objetivo avaliar o perfil de estresse de colaboradores de hospital privado - RJ buscando relacionar com dias de afastamento.
Métodos: A amostra foi de 294 colaboradores
voluntários - 192 mulheres e 102 homens- dos serviços de
almoxarifado, administrativo, departamento de pessoal, engenharia clínica, farmácia, faturamento, fisioterapia, higiene,
hotelaria, maqueiro, manutenção, nutrição, radiologia, recepção, rouparia, SESMIT, serviço social e TI, com quantitativo mínimo de 10% por serviço. Para avaliação do estresse
utilizou-se o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos
de Lipp - ISSL (LIPP,2000). O inventário foi respondido
individualmente após instruções verbais do avaliador e todos
assinaram o TCLE. Realizado levantamento do número de
atestados apresentados pela amostra num período retroativo
há seis meses para cálculo dos dias de afastamento.
Resultados: 14% de colaboradores não apresentaram estresse e com média de afastamento de 16 dias. Com estresse
foram 25% tendo média de 26 dias de afastamento. Com
estresse e sem afastamento 31% de colaboradores. 30% não
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apresentaram estresse nem atestados. 85% dos colaboradores estando na fase de resistência. As mulheres se mostraram mais estressadas e com maior número de atestados.
Patologias prevalentes lombalgia, gastrite e virose.
Conclusão: A pesquisa corrobora a necessidade de programas de qualidade de vida para o colaborador que trabalha
como apoio da equipe de saúde no cuidado por também estar exposto a estressores ocupacionais intrínsecos ao trabalho
hospitalar, as relações e estrutura organizacional. O adoecer
implica num custo para a instituição e para o colaborador.

PO-278
Presença do familiar em tempo integral na UTI e a
repercussão sobre o uso de sedação e analgesia
Ana Claudia Pinho de Carvalho, Alexandre Guilherme Ribeiro de
Carvalho, Edilene Coelho de Souza Novaes, Luciano de Moraes Silva,
Juliana Cunha Rocha, Akemi Carvalho, Louise Aline Romão Gondim

Unidade de Terapia Intensiva, UDI - São Luís (MA), Brasil

Objetivo: avaliar a repercussão da presença de acompanhantes junto aos pacientes internados na UTI em relação ao uso de sedação.
Métodos: Estudo retrospectivo, para avaliar o impacto do
uso de sedativos dentro da UTI, no período de janeiro a
junho de 2012 sem presença do familiar com período de
janeiro a junho de 2013, com a presença familiar.
Resultados: Internados entre janeiro a junho 2012, 424 pacientes, APACHE II de 14,82, com 118 pacientes em Ventilação
Mecânica, em média 8 dias em VM (mediana de 3 dias). Deste
total de pacientes foram realizadas 664 avaliações para uso de
sedação e analgesia. Destes 20,72% dos pacientes estavam em
uso de sedação, com 90,58% dentro da meta esperada e interrupção em 47 pacientes. No período de janeiro a Junho 2013,
foram 602 pacientes, APACHE II de 13,72 com 122 pacientes
em VM, permanecendo em média 12 dias em ventilação mecânica (mediana de 3 dias). Foram 2.471 avaliações de para sedação. Destes 215 estava em uso de sedação (8,70%), com 93%
dentro da meta esperada e interrupção em 49,30% pacientes.
Conclusão: Não houve queda na duração da ventilação mecânica, os pacientes foram menos sedados, com maior interrupção
na sedação mas permanecendo dentro da meta esperada.

PO-279
Vicissitudes do luto antecipatório: atuação do
psicólogo na preparação para óbito em centro de
terapia intensiva do Distrito Federal
Marcelle Passarinho Maia, Brunna Lisita Chaves, Marcia Heller, Jair
Rodrigues Trindade Junior, Marcelo de Oliveira Maia

Hospital Regional de Santa Maria - HRSM - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Descrever a atuação do serviço de psicologia na
preparação para o óbito diante da dor e sofrimento do luto
antecipatório, ou seja, um luto com a pessoa ainda viva, mas
que sua perda já é sentida pela iminência da morte.
Métodos: Trata-se de estudo retrospectivo descritivo quantitativo no período de janeiro a junho de 2013, no centro de terapia
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

intensiva (CTI) de um hospital público. A atuação do psicólogo consiste em identificar o processo de luto antecipatório e a
partir da sinalização da equipe médica sobre a gravidade clínica
e risco de morte, iniciar a preparação para o óbito, através da
escuta e acolhimento dos sentimentos, angústias, medos e dúvidas, auxiliando a família no processo de tomada de decisões
e resolução de problemas pendentes, apoiando-a e auxiliando-a
na busca de melhores recursos de enfrentamento para lidar com
as emoções que permeiam este processo de morte e separação,
bem como proporcionar despedidas.
Resultados: Internaram 873 pacientes no CTI, a média de
idade 65,3±5,1 anos sendo 463 (53%) do sexo masculino.
No período ocorreram 258 (29,55%) óbitos com período
maior de 48 horas de internação. Em relação a intervenção
do psicólogo, 216 (83,72%) famílias foram preparadas para
a perda; 8 (3,10%) famílias estiveram ausentes durante a
hospitalização e 20 (2,29%) óbitos ocorreram no período
menor de 48 horas, inviabilizando a identificação do luto
antecipatório e a preparação para o óbito.
Conclusão: A intervenção psicológica no preparo para o óbito
junto aos familiares, permite não só a vivência do luto antecipatório, mas principalmente minimiza os fatores de risco que podem gerar um luto complicado após a perda propriamente dita.

PO-280
Esclerose lateral amiotrófica na unidade de terapia
intensiva
Leonardo Halley Carvalho Pimentel, José Nazareno Pearce de Oliveira
Brito, Tricia Carvalho Carneiro, Diana Marisa Barros da Silva

Hospital de Urgência de Teresina - Teresina (PI), Brasil; Universidade
Estadual do Piauí - Parnaíba (PI), Brasil

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença degenerativa caracterizada pela perda progressiva de motoneurônios causando falência muscular. Nós reportamos os
casos de cinco pacientes com diagnóstico de ELA acompanhados inicialmente em centro de reabilitação. Quatro
pacientes eram do sexo feminino. A média de idade foi de
56,2 anos. A duração média da doença na admissão foi de
10,6 meses. Todos os pacientes apresentavam tetraparesia.
Na admissão, o escore da Medida de Independência Funcional em média foi de 81,6. Três pacientes apresentavam
disfagia para líquidos. Urgência e/ou incontinência miccional foram encontradas em quatro pacientes. Todos os
pacientes referiram distúrbios do sono. Todos os pacientes
estavam em uso de órteses de posicionamento para membros inferiores e superiores. Após avaliação psicológica,
depressão foi observada em quatro pacientes. Todos os pacientes evoluíram com insuficiência respiratória e necessidade de cuidados intensivos, o que coincidiu com a piora
do padrão motor em todos os casos. Na UTI, apenas um
paciente estava em uso de antidepressivo antes da avaliação neurológica inicial. Apenas dois pacientes tiveram alta
efetiva da UTI com serviço de assistência multiprofissional
domiciliar. A humanização e treinamento de equipes de
UTI no atendimento a pacientes com ELA e suas famílias
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é importante tendo em vista a gravidade das limitações impostas pela patologia, a cognição normal no decorrer da
evolução (incluindo a estadia na UTI) e os custos com a
doença.

Suporte Nutricional, Metabólico e Renal
PO-281
Insuficiência renal aguda relacionada à sepse no
centro de terapia intensiva
Fernando Saldanha Thome, Antonio Balbinotto, Taís Hochegger, Cássia
Maria Frediani Morsch, Veronica Antunes, Pricila Hankes Maciel

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: A insuficiência renal aguda (IRA) é comum em
pacientes críticos e a falência de múltiplos órgãos relacionada à sepse é uma das principais causa de IRA. Nosso objetivo
é comparar a evolução clínica de dois grupos de pacientes
com IRA estágio 3: associada a sepse ou não.
Métodos: Coorte prospectiva de 05/2006 a 03/2013, incluindo
todos os pacientes admitidos no centro de terapia intensiva (CTI)
com IRA estágio 3. TRS foi HD intermitente ou HDVVC. As
variáveis clínicas registradas foram fatores demográficos, creatinina basal, tipo de IRA, comorbidades e APACHE II. Os desfechos avaliados foram: mortalidades no CTI e hospitalar, tipo
e duração da TRS. O teste U Mann-Whitney ou qui-quadrado
foram usados para comparações univariadas e regressão logística
ou modelo de Cox para análise multivariada.
Resultados: No período do estudo, 1475 pacientes receberam TRS para IRA estágio 3. Destes, 1150 estavam sépticos (77%, grupo S) e os demais não (grupo NS). Os grupos
não diferiram em relação a idade, sexo, tipo de IRA (clínica
ou cirúrgica), necessidade de ventilação mecânica, uso de
vasopressores. A creatinina basal era menor no grupo S (1,4±1,3
vs. 1,7±1,6mg/dl, p=0,004), mas APACHE II (p=0,001),
HDVVC (p<0,001), número TRS (p<0,001) e tempo de internação no CTI (p<0,001) foram maiores. A taxa de fatalidade
foi maior no grupo S no CTI (68% vs. 59%, p=0,036).
Conclusão: IRA estágio 3 necessitando TRS, relacionada a sepse
é uma condição clínico-epidemiológica distinta, associada com
maior morbidade e mortalidade durante e após a hospitalização.

PO-282
Prevalência de diarreia e fatores associados antes e
depois da adoção de algoritmo em uma unidade de
terapia intensiva de um hospital privado do sul do
Brasil
Oellen Stuani Franzosi, Gabriela Soranco Salazar, Kelly Carraro Foletto,
Sérgio Henrique Loss

Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: Avaliar a prevalência de diarreia e fatores associados
antes e depois da EMTN e adoção de algoritmo (EMTN-A)
em uma UTI de um hospital privado do sul do Brasil.
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Métodos: Análise transversal de um indicador assistencial de
uma UTI referente aos meses de janeiro a junho 2013 e comparativo com período prévio à introdução da EMTN-A. Os dados
de evacuação foram coletados a partir dos registros de enfermagem. Diarreia foi definida como fezes líquidas =300ml ou =600
sem descrição de consistência. Os fatores avaliados foram: uso
de medicamento cujo efeito adverso é a ocorrência do sintoma
(antibióticos, laxativos, pró-cinéticos, elixires), uso de fórmulas com elevada osmolalidade (=350mOsm/kg) ou condições
clínicas associadas à distúrbios do trato gastrointestinal (TGI)
(pós-operatórios do TGI, colites, presença de ostomias terminais, neoplasias, fecaloma prévio e desnutrição grave).
Resultados: A prevalência de diarreia após a EMTN-A foi
de 18,52% vs. 28,3% (p=0,530. A prevalência de uso de
medicamentos foi de 95,93% vs. 90,67% (p=0,729); condições clínicas associadas 49,05% vs. 50% (p=1); fórmulas
com elevada osmolalidade 14,5% vs. 47% (p=0,01).
Conclusão: A prevalência de diarreia foi menor no período
posterior a implementação da EMTN-A, apesar da diferença não ter sido significativa. Identificar fatores associados à
ocorrência do sintoma é uma medida simples que pode ser
utilizada para conscientização da sua etiologia multifatorial.

PO-283
Análise do estado nutricional em um centro de
terapia intensiva de um hospital universitário
Michelle Cristina Fetter de Oliveira, Ana Paula Neto Leite, Bruna Martins
Palácio, Érica Helena Santos Faria

Hospital Universitário, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Campo
Grande (MS), Brasil

Objetivo: Analisar o estado nutricional de pacientes admitidos
em um centro de terapia intensiva de um hospital universitário.
Métodos: Caráter transversal retrospectivo, com levantamento de dados em fichas de acompanhamento nutricional
de pacientes admitidos, entre janeiro a julho de 2013. As
variáveis analisadas foram sexo, idade, estado nutricional
(EN), este foi classificado utilizando Índice de Massa Corporal (IMC) e Circunferência do Braço (CB), dados colhidos através da antropometria realizada nas primeiras 24 horas da admissão. Também analisou-se exames laboratoriais
como níveis séricos de albumina, leucócitos e linfócitos afim
de determinar contagem total de linfócitos (CTL).
Resultados: Incluiu-se no estudo 71 pacientes, 56% homens
(53% idosos e 47% adultos) e 44% mulheres (48% idosas e
52% adultas). O EN conforme o IMC revelou 70% dos homens adultos eutróficos, e 62% dos idosos em eutrofia. Entre as mulheres adultas, 64% encontravam-se eutróficas, nas
idosas verificou-se eutrofia em 60% delas. Considerando a
CB para classificação do EN, 37% dos homens adultos eram
moderadamente desnutridos e 33% dos idosos eutróficos.
Nas mulheres adultas observou-se 40% de desnutrição leve
e verificou-se que 34% das idosas eram eutróficas. Pela CTL,
31% depleção leve para homens e 42% depleção grave para
mulheres. Pela albumina 43% depleção leve para homens e
55% desnutrição grave para mulheres.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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Conclusão: Prevaleceu homens, idosos, eutróficos ou com desnutrição instalada. A desnutrição sobressaiu-se nos métodos CTL
e albumina. A desnutrição pode prolongar o tempo de internação, assim instituir adequada terapia nutricional, por meio da
avaliação nutricional, contribui para otimização dos resultados.

PO-284
Análise do perfil clínico e metabólico de pacientes
críticos em pós-operatório em unidade de terapia
intensiva
Maria Eugênia Baltazar Guimarães, Ana Rosa Pinto Quidute, Rodger
da Rocha Maia, Ivna Baltazar Ribeiro Filgueiras, André Luís Coutinho
Araújo Macedo, Manoel Pedro Guedes Guimarães, Renan Magalhães
Montenegro Júnior, Antonieta de Sousa Castro

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, Hospital Geral
Dr. César Cals de Oliveira - Fortaleza (CE), Brasil; Departamento de
Saúde Comunitária, Universidade Federal do Ceará - UFC - Fortaleza
(CE), Brasil; Servico de Clínica Médica, Hospital Geral Dr. Cesar Cals de
Oliveira - Fortaleza (CE), Brasil; Serviço de Endocrinologia, Hospital Geral
Dr. Cesar Cals de Oliveira - Fortaleza (CE), Brasil; Universidade Estadual
do Ceará - UECE - Fortaleza (CE), Brasil; Universidade Federal do Ceará
- UFC - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Analisar perfil glicêmico, número de sítios de infecção, uso de ventilação mecânica (VM), nutrição parenteral total (NPT), corticóide e drogas vasoativas (DVA) entre
os grupos com desfechos clínicos para óbito (GO) ou alta
(GA) na unidade de terapia intensiva (UTI).
Métodos: Estudo transversal retrospectivo que incluiu
pacientes admitidos na UTI de referência entre 01/200912/2010, que foram submetidos a cirurgia até 30 dias antes
da admissão na UTI e apresentaram infecção após a cirurgia.
Análise estatística: programa Graphic Prism 4 p<0,05.
Resultados: Foram avaliado 52 pacientes, sendo 62% femininos e 46,1% idosos. Média de idade no GA: 52±19 anos;
no GO: 66±17 anos (p=0,01). Quanto ao controle glicêmico,
observou-se que 45% do GA e 32% do GO (p=0,08) atingiram faixa-alvo de glicemia (80-140mg/dl) na primeira semana
de UTI. Não houve diferença estatística entre os grupos para
a presença de infeção em 2 ou mais sítios (p=0,06) e uso de
corticóide (p=1,00). Houve diferença quanto ao uso de VM
(GA:48%; GO:100%). DVA e NTP foram mais utilizadas no
GO que no GA (p=0,004 e p=0,01; respectivamente).
Conclusão: Apesar do maior suporte com VM, DVA e NPT, não
houve diferença estatística quanto ao controle glicêmico, uso de
corticóide e número de sítios de infecção. É necessário detectar
os fatores que contribuíram para a morte desses pacientes, principalmente os idosos, e instituir protocolos de controle metabólico.

PO-285
Correlação entre o risco nutricional (“NRS 2002”)
e desfecho clínico de pacientes internados em uma
unidade de terapia intensiva pós-operatória
Carla Graciela Rosmaninho Marques Vaz de Lima, Joseph Fabiano
Guimarães Santos, Clara Pereira Murta de Almeida

Hospital Santa Casa de Belo Horizonte - Belo Horizonte (MG), Brasil
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Objetivo: Traçar o perfil de risco nutricional de pacientes
graves admitidos em uma UTI pós-operatória, correlacionado o resultado da NRS (Nutritional Risk Screening) 2002
e do desfecho clínico.
Métodos: Admissões de uma UTI pós-operatória submetidos
à aplicação da NRS posteriormente correlacionada com o desfecho clinico e o tempo de internação. Estudo epidemiológico
observacional do tipo transversal. Amostra composta de 268
pacientes; ambos os sexos; idade média de 57,8±16,2 anos.
Para análise estatística foi utilizado Coeficiente de correlação
de postos de Spearman’s rho.
Resultados: O escore NRS (=3) classificou 164 (61,2%) dos
pacientes como em risco nutricional. O tempo de internação
pré UTI foi de 6,7±10,8 dias, na UTI de 7,4±23,4 dias e os
pacientes permaneceram internados ainda cerca de 9,5±12,6
dias após a alta da UTI. O tempo de internação hospitalar total foi de 22,3±19,5 dias. Não houve diferenças significativas
entre os tempos dos ditos desnutridos x nutridos (p=0,001).
Dos pacientes que evoluíram para óbito (17,5%), 41 (25%)
eram desnutridos e 6 (5,8%) nutridos (p<0,001).
Conclusão: A não avaliação de outras variáveis gerou
limitações no estudo.

PO-286
Impacto do estado nutricional na evolução clinica e
imunológica de pacientes graves com HIV
Adriana Costa Bacelo, Cristiane Almeida, Patricia Brito, Raquel Santo,
Jessica Dantas, Paula Simplício, Claudia Cardoso

Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, Fiocruz - Rio de Janeiro
(RJ), Brasil

Objetivo: Estudar o impacto dos distúrbios nutricionais na
evolução clínica e imunológica de pacientes graves com HIV.
Métodos: Estudo descritivo, observacional, retrospectivo realizado em pessoas com HIV internadas no CTI de
um centro de referencia em doenças infectocontagiosas
do Rio de Janeiro. Foram revisados os indicadores bioquímicos (ALB e PCR), imunológico (CD4), e antropométricos (IMC, DCT e CMB) no momento de entrada
na unidade, e submetidos ao teste t Student (p<0,05). O
protocolo de diagnóstico nutricional é preenchido nas
primeiras 24 horas.
Resultados: Foram revisados prontuários de 43 adultos com
HIV internados de junho de 2012 e junho de 2013, predominantemente do sexo masculino (69,5%). O grupo tinha
8,02 (7,7DP) anos de diagnóstico e 76,7% em uso de antiretroviral com CD4 340,8 (766,9DP), 38,2% tinha CD4
<50, sendo as afecções do aparelho respiratório a principal
causa da internação no CTI (51%). 100% dos pacientes
com albumina <1,0 e 61,5% dos com CD4<50 evoluíram
para óbito. Foi identificada significância estatística entre
CD4 e ALB (p=0,0127), CD4 e DCT (p=0,008), tempo
de internação (TI) e PCR (p=0,0021), TI e ALB (p=0,008);
PCR e ALB (p<0,0001), PCR e IMC (p<0,0001), PCR e
DCT (PP=0,0070), PCR e CMB (p<0,0001), TI e IMC
(p<0,0001) e PCR e CD4 (p=0,009).
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Conclusão: A ocorrência de comprometimento nutricional, em especial déficit proteico, acompanhado de queda do
CD4 são predominantes em pacientes com PCR elevados
certamente são impactantes na mortalidade.

PO-287
Indicador de qualidade em terapia nutricional
enteral e parenteral: monitoramento do aporte
energético dos pacientes em terapia intensiva
Janaina Pires Monteiro Jacob, Wilson Rodrigues Lima Junior, Lina
Sanae Abechain, Rosilene Giusti, Fabíola Vital Munhoz, Firmino Haag
Ferreira Junior

Hospital Cruz Azul de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar o desempenho do monitoramento do
Aporte Energético dos pacientes com nutrição enteral (NE)
e Parenteral, estabelecendo ações necessárias para atingir a meta de 75% do Gasto Energético total preconizado
através do Protocolo de Avaliação Nutricional da Equipe
Multiprofissional de Terapia nutricional.
Métodos: Estudo retrospectivo de pacientes internados em
Terapia Intensiva no período de janeiro a dezembro de 2012,
após terem sido submetidos ao Protocolo de Avaliação Nutricional da Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional.
Resultados: Foram avaliados 4566 registros, sendo 3386
atingiram 75% do GET (80%), 833 não atingiram (20%)
devido intercorrências com a nutrição enteral como: jejum
para realização de exames/instabilidade hemodinâmica/cuidados paliativos (55%), DDA (19%), estase gástrica (25%)
e perda de SNE (1%). Obtivemos 13% (557 registros) de
terapia mista (enteral e parenteral). Houve 347 pacientes
(7%) foram excluídos da amostra por registros inadequados.
Conclusão: A presença de Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN), o seguimento do protocolo para
infusão da dieta e o constante treinamento e sistematização
do atendimento, contribuem para melhorar a administração
da terapia nutricional enteral em pacientes graves. Sugere-se,
dessa forma, que a comparação de levantamentos periódicos relacionados à monitoração do suporte nutricional
adequado, pode ser adotada como indicador da qualidade
da assistência nutricional prestada em terapia intensiva.

PO-288
Perfil dos recém-nascidos pré-termos na liberação
da primeira alimentação por via oral
Alexsandra Barros de Souza, Ronara Nepomucemo da Silva, Germana
Bica de Oliveira, Ana Elizangela do Monte Almeida

Faculdade de Tecnologia Intensiva - FATECI - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Traçar o perfil dos RNPT com o propósito de analisar
suas características da primeira alimentação por via oral (VO).
Métodos: A amostra estudada foi composta de 35 RNPT, com
idade gestacional entre 28 e 32, 6 semanas, divididos em grupo controle (GC) e grupo estimulado (GE). Foram incluídos
RNPT clinicamente estáveis com apgar no 5º minuto maior
ou igual a 6 e ingestão calórica a partir de 80 calorias por dia.
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Resultados: No GC 78% dos RNPT apresentaram coordenação da Sucção/Deglutição/Respiração durante a mamada.
Em relação às intercorrências durante a mamada observou-se
que 56,2% apresentaram escape de leite e 50% apresentaram
sinais de estresse. Da análise dos dados do GE o tipo de parto
que prevaleceu foi a cesárea. 75% dos RNPT apresentaram
coordenação da S/D/R durante a mamada. Das intercorrências durante a mamada observou-se que 81,2% apresentaram
escape de leite e 56,2% apresentaram sinais de estresse.
Conclusão: Ao caracterizar os RNPT verificou-se que independente do grupo a que pertence, observou-se escape
de leite durante a mamada como principal intercorrência,
além de constatar que a coordenação S/D/R, está presente
na maioria dos RNPT avaliados. Deve ser levado em consideração que não foi verificado o número de estimulações
realizadas, o que pode ter influenciado nos resultados. Mais
estudos deverão ser efetuados, a fim de que, possamos inferir
à população os dados encontrados.

PO-289
Perfil nutricional dos pacientes internados em
unidade de terapia intensiva
Laércia Ferreira Martins, Samya Maria de Lima, Mariana Augusta de Sá,
Maria Helena de Oliveira Silva, Randal Pompeu Ponte

Hospital Fernandes Távora - Fortaleza (CE), Brasil; Universidade Estadual
do Ceará - UECE - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Má nutrição é achado comum em pacientes hospitalizados no mundo. Sabe-se que má nutrição ocorre entre
28-78% dos pacientes hospitalizados (Coats et al., 2005) e
que o status nutricional deteriora após admissão hospitalar,
além de influenciar diretamente no desfecho do paciente.
Assim, este estudo objetiva identificar o perfil nutricional
dos pacientes internados em UTI.
Métodos: Estudo transversal, descritivo, abordagem quantitativa, realizado através coleta de dados, em formulário
próprio, período abril-junho/2013, de pacientes internados UTI-adulto de hospital terciário Fortaleza-CE. Foram
coletados dados demográficos, diagnóstico, permanência, desfecho. Calculou-se meta-calórica, pela equação de
Harris-Benedict ajustada para gravidade da doença; déficit
calórico e o período em horas para atingir a meta-caloria.
Resultados: Foram analisados 34 pacientes com idade 66,6±13,1
anos, sexo feminino (55,9%); permanência 15,8±17,9 dias;
maioria paciente clínico (73,5%); diagnósticos admissionais:
insuficiência respiratória (26,9%), acidente vascular cerebral
(14,1%), neoplasia sem metástase (11,5%). Avaliação nutricional identificou 42,2% como moderadamente desnutrido.
A meta-calórica média calculada foi 2043,4±268,19Kcal/dia;
déficit calórico encontrado foi - 847,79Kcal; o tempo médio
para se atingir a meta-calórica após internação foi de 48horas. A
mortalidade encontrada foi de 35,3%.
Conclusão: O déficit energético é considerado ferramenta
importante na avaliação de qualidade de UTI. A terapia
nutricional, como regem guidelines internacionais, deve ser
superestimada no paciente crítico. Conhecer o perfil nutricional do paciente e UTI torna-se condição imprescindível.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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PO-290
Síndrome antifosfolipídeo catastrófica: relato de
um caso
Juliana Novais da Silva Jimenez, Laila de Moraes Silva, Sandra Helena
dos Santos Victal, Simone Camera Gregory, Ernesto de Meis

Instituto Nacional do Câncer - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

A síndrome antifosfolipídeo catastrófica é a forma mais severa
da síndrome antifosfolipídeo (SAF) o que exige alto nível de
suspeição diagnóstica e abordagem terapêutica precoce com
redução na morbimortalidade. Associa-se a SAF: câncer, infecções e cirurgias. Define-se a SAF como presença de anticorpo antifosfolipídeo, trombose ou falência orgânica em 3
ou mais sítios no período menor de 7 dias e confirmação histopatológica. Os autores relatam caso de paciente masculino,
9 anos, com diagnóstico prévio de sarcoma de Ewing de fíbula direita internado na unidade em pós operatório imediato
de fibulectomia distal. Dois dias após procedimento, evoluiu
com quadro de choque séptico, com hemocultura positiva
para Klebsiella pneumoniae, insuficiência renal aguda, insulto
isquêmico miocárdico e grave vasculite de membros inferiores
associada a trombose no exame de Doppler. A pesquisa do
anticoagulante lúpico foi positiva. Diagnosticada SAF catastrófica e iniciado imunoglobulina policlonal, plasmaferese e
anticoagulação com heparina de baixo peso molecular. Após
instauração da terapia, paciente apresentou melhora do status
hemodinâmico, recuperação gradual da função renal e reperfusão completa de membros inferiores. Este caso ressalta a
importância diagnóstica e a terapêutica em tempo hábil na
abordagem da SAF, com redução da mortalidade e melhora
na qualidade de vida do paciente.

PO-291
Suporte nutricional enteral em unidade de terapia
intensiva de um hospital oncológico: volume
prescrito x infundido, adequação calórica e proteica
Ana Lécia Cristina da Silva, Cynthia Florencio Superbia, Taisa Moitinho
de Carvalho, Caio Cesar Mariano

Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos - Barretos (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar o volume infundido de dietas enterais em
uma UTI e a adequação calórica e proteica.
Métodos: Estudo realizado de março de 2012 a junho de 2013.
Os dados de volume de dieta enteral prescrito foram coletados
da prescrição dietética e os dados referentes ao volume infundido foram coletados das fichas de controle diário preenchidas
pela equipe de enfermagem. Os motivos de pausa de dieta enteral foram anotados diariamente em visita multiprofissional.
Resultados: Considerando os períodos março a junho
de 2012, 2º semestre de 2012 e 1º semestre de 2013, a
porcentagem média de volume de dieta enteral infundido
foi de 85,1%; 87,9%; 91,7% do volume prescrito, enquanto o valor calórico médio infundido foi 19,4; 18,5
e 20,5kcal/kg peso corporal/dia e o valor proteico médio
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infundido de pacientes que recebiam 100% das necessidades calóricas foi 1,20; 1,21 e 1,24g/kg peso corporal/
dia, respectivamente. Os motivos de pausa da dieta enteral
foram: procedimento (70,2%), perda de sonda nasoenteral (7,1%), diarreia (8,8%), vômitos (6,1%), instabilidade
(4,4%), distensão abdominal (1,8%), sangramento (0,9%)
e por falta de instalação de dieta (0,9%).
Conclusão: As ofertas calórica e proteica encontram-se
próximas ao limite inferior de recomendação para pacientes críticos, porém a prescrição calórica na UTI varia
de 25 a 100% das necessidades calculadas. Considerando
que alguns procedimentos são programados, é possível
readequar o volume administrado de dieta verificando o
tempo necessário de pausa da dieta para procedimento.

PO-292
Terapia renal substitutiva em pacientes críticos com
insuficiência renal aguda: estamos melhorando?
Fernando Saldanha Thomé, Antonio Balbinotto, Taís Hochegger, Cássia
Maria Frediani Morsch, Veronica Antunes, Pricila Hankes Maciel

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande
do Sul - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: A IRA é uma complicação comum entre pacientes hospitalizados em centros de tratamento intensivo
(CTI), com alta morbi-mortalidade, e sua incidência vem
crescendo nos últimos anos. Nosso objetivo é descrever
nossa experiência no tratamento de pacientes críticos com
terapia renal substitutiva (TRS).
Métodos: Coorte prospectiva de todos os pacientes internados no CTI entre 01/2007 e 12/2012 submetidos a TRS
por IRA estágio 3. A maioria dos pacientes foi submetida
a TRS contínua, com uso de citrato como anticoagulante. Diversos fatores clínicos e epidemiológicos foram analisados, e o desfecho primário foi mortalidade hospitalar.
A análise estatística foi feita com programa SPSS versão
18.0, e se determinou médias, desvios-padrões e medianas
quando indicado.
Resultados: Foram registrados 1351 pacientes, com idade 58,2±16,6, 54% homens, com escore APACHE II de
27,9±9,5. Houve 79% dos pacientes sépticos, 93% necessitaram de ventilação mecânica e 87% de vasopressores.
A mediana do tempo de internação foi de 9 dias no CTI
e 15 dias no hospital. Principais comorbidades foram:
diabete melito (24%), HIV/SIDA (7,8%), pancreatite
(3,2%), doença renal crônica prévia (23%), doença hepática (14,1%), cardiopatia grave (11,5%). A maior parte
tinha IRA clínica (70%). A letalidade hospitalar variou
de 75% no primeiro ano do registro até 66% no último,
com queda progressiva ao longo do tempo.
Conclusão: A IRA associada a doença crítica com necessidade de TRS é uma situação grave, com elevada mortalidade, mas seu prognóstico tem evidenciado melhora lenta e
progressiva ao longo do tempo.
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PO-293
Via de alimentação na alta da unidade de terapia
intensiva neonatal de recém-nascidos com peso de
nascimento menor ou igual a 1500g estimulados
precocemente pela fonoaudiologia
Francisca Mábea da Rocha Alves, Débora Rodrigues Nunes Tessis,
Mirian Limeira Mena Barreto, Mônica Espíndola dos Santos, Nelma
Ticiane Mesquita de Freitas

Hospital Regional de Santa Maria - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Apresentar a via de alimentação na alta da unidade
de terapia intensiva neonatal, do Hospital Regional de Santa
Maria-DF, dos recém-nascidos (Rn) com peso de nascimento
menor ou igual a 1500g, estimulados precocemente pela
equipe de fonoaudiólogos, no ano de 2012.
Métodos: Critérios de Inclusão: todos os Rn nascidos com peso
menor ou igual a 1.500g. Critérios de Exclusão: os seguintes
universos: óbitos - 32, transferidos do hospital antes da alta fonoaudiológica - 30. Foi feita análise prospectiva dos resultados
contidos em protocolos adaptados. Os atendimentos eram diários, objetivando a amamentação em seio materno (SM).
Resultados: dos 89 RN internados, 27 foram inclusos no estudo, apresentando o seguinte perfil: idade gestacional (IG) no
nascimento 13 Rn menor ou igual 30 semanas, e, 14 Rn entre
31 a 35 semanas; média de peso nascimento de 1145g. A estimulação fonoaudiológica ocorreu quando os Rn apresentavam
IG corrigida a partir de 32 semanas, peso igual ou maior que
1500 g e quadro clínico estável. Na alta da UTIN, todos apresentavam alimentação exclusiva por via oral, classificada em 3
categorias: SM exclusivo - 1(18%); mista (SM + complemento)
- 9 (32%) e por mamadeira exclusiva - 13 (48%).
Conclusão: O estudo constatou que, apesar da intervenção
fonoaudiológica que favorece a coordenação sucção/deglutição/respiração, a amamentação exclusiva para a população
assistida é dificultada pelas variáveis de internação prolongada, questões fisiológicas relacionadas à lactação, fatores
culturais, sociais e emocionais que influenciam no processo
de amamentação. Os resultados obtidos convergem com as
evidências literárias atuais.

PO-294
Via de alimentação na alta de uma unidade de
terapia intensiva neonatal: predominância do seio
materno exclusivo dialogando com os fatores que
influenciaram na escolha de vias alternativas de
alimentação
Karistenn Casimiro de Oliveira Brandt, Francisca Mábea da Rocha Alves,
Mirian Limeira Mena Barreto, Mônica Espíndola dos Santos, Nelma Ticiane
Mesquita de Freitas

Hospital Regional de Santa Maria - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Apresentar vias de alimentação em recém-nascidos
(RN) da unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), do
Hospital Regional de Santa Maria-DF, confrontando fatores
que contribuíram para a alta hospitalar em outras vias que não
fossem o seio materno exclusivo, no primeiro semestre de 2013.
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Métodos: Critérios de Inclusão: todos Rn internados e com tratamento concluído nesta UTIN, com quadro clínico estável e
atendidos pela equipe de fonoaudiologia e pelo banco de leite
humano. Os resultados foram anotados em protocolos adaptados e realizado as análises prospectivas. Os atendimentos diariamente objetivavam o aleitamento materno exclusivo (AME).
Resultados: dos 67 Rn - 29 (43,29%) saíram em AME, sendo 21 destes atendidos por mais de 15 dias; 20 (29,85%)
receberam alta em seio materno + complemento, sendo os
principais fatores: 55% foram 11 mães que estavam com
baixa produção láctea, 2 Rn perdiam peso apenas em SM
(10%), 1 Rn tinha cardiopatia (5%); e 18 (26,86%) em
mamadeira exclusiva, sendo que: 33,3% foram 6 mães que
estavam com baixa produção láctea, 33,3% de 6 mães que
não desejavam amamentar ,2 Rn apresentavam cardiopatia
importante (11,1%), e 1 Rn era sindrômico (5,55%).
Conclusão: Constatou-se que a intervenção assistencial prolongada favorece o AME. Porém, algumas variáveis culminaram na escolha de vias alternativas de alimentação, sendo o
fato das mães apresentarem baixa produção láctea a de maior
impacto, podendo ser justificada pela falta de estímulo materno (massagem e extração do leite) fora do hospital, internação prolongada do Rn e rede de apoio familiar fragilizada.

PO-295
Percepções da equipe de enfermagem sobre as
diretrizes atuais para o suporte nutricional no
paciente crítico
Mayra Gonçalves Menegueti, Marcelo Lourencini Puga, Viviane
Barbosa da Silva Neppelenbroek, Renata Brehm de Oliveira Barbosa,
Vivian Marques Miguel Suen, Hudson Henrique Gomes Pires, Anibal
Basile Filho, Maria Auxiliadora Martins

Divisão de Terapia Intensiva, Departamento de Cirurgia e Anatomia, Hospital
das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo - Ribeirão Preto (SP), Brasil

Objetivo: Identificar as percepções da equipe de enfermagem sobre
as diretrizes atuais para o suporte nutricional no paciente crítico.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo exploratório. A
população foi composta por todos os profissionais da equipe
de enfermagem que trabalham na unidade de terapia intensiva e que aceitaram participar do estudo. Foi aplicado um
questionário de múltipla escolha, composto por 10 itens sobre terapia nutricional.
Resultados: Foram incluídos 49 profissionais. 96% destes consideraram muito importante a terapia nutricional
no paciente crítico, sendo que 61% relataram entender
moderadamente sobre o assunto. 92% começariam a terapia nutricional imediatamente no paciente hemodinamicamente estável. 80% dos profissionais acham que a
infusão contínua é o melhor método de infusão de dieta
enteral, sendo que 84% consideram a ausência de ruídos
hidroaéreos contra-indicação para início da nutrição enteral. Quanto ao tempo máximo que o paciente crítico
pode permanecer com uma sonda nasoentérica antes da
indicação de gastrostomia, 78% indicaram seis semanas.
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Quanto ao melhor posicionamento para uma sonda de nutrição enteral no paciente crítico, 76% dos profissionais da
equipe de enfermagem relataram ser pós-pilórica.
Conclusão: Este estudo indica que ainda existem controvérsias acerca das melhores práticas na terapia nutricional e ressalta a necessidade de educação continuada
aos profissionais da equipe de enfermagem.

PO-296
Perfil nutricional de pacientes com úlcera de pressão
em unidade de terapia intensiva de hospital privado
Neusa Chaves, Luciana Silva de Salles, Luiz Carlos F. Leiro, Paulo
Henrique Toledo Fernanades, Firmino Haag Ferreira Junior

Hospital Salvalus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar o perfil nutricional em pacientes com
quadro de úlcera de pressão (UPP) em unidade de terapia
intensiva de hospital privado.
Métodos: Estudo retrospectivo, temporal, no período de
agosto de 2012 a maio de 2013 de pacientes com quadro
de úlcera de pressão em unidade de terapia intensiva correlacionando o perfil biométrico e nutricional, assim como
intervenções quanto aos cuidados específicos de prevenção e
suporte nutricional neste grupo de pacientes.
Resultados: Foram avaliados 2999 pacientes internados,
destes pacientes 36 apresentaram UPP, o que equivale a 1,2%.
Do ponto de vista nutricional, 44,4% apresentavam risco
nutricional grave, com quadro significativo de desnutrição, e
risco elevado para o desenvolvimento de UPP pela escala de
Braden. Todos os pacientes receberam cuidados específicos
tanto do ponto de vista nutricional com suplementação de
dieta específica a base de argenina e cuidados de enfermagem como mudança de decúbito e colocação de placa de
hidrocolóide nas áreas afetadas além de colchões piramidais.
Conclusão: Pacientes com quadros significativos de desnutrição favorecem o aparecimento de úlceras de pressão. A
intervenção da equipe de nutrição com dietas específicas
além dos cuidados direcionados de enfermagem podem
minimizar a incidência e a evolução de pacientes com
quadro de úlcera de pressão em terapia intensiva.

PO-297
Perfil nutricional de pacientes internados em
unidade de terapia intensiva em hospital público de
São Paulo
Firmino Haag Ferreira Junior, Marcelo Reginato, Antonio Fernando
Costa Filho, Melissa da Cunha Mattos Garcez, Alexandre Borges,
Edésio Vieira da Silva Filho

Hospital Geral de São Mateus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Traçar o perfil nutricional de pacientes internados
na unidade de terapia intensiva
Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, baseado em banco de dados no período de janeiro de 2012 há dezembro de 2012.

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Resultados: No período estudado houve 974 internações, das
quais 561 (57,5%) passaram por avaliação nutricional, sendo
constato que 20% eram desnutridos, 7,12% corriam risco de
desnutrição, 35,3% eutróficos, 16,6% com sobrepeso, 20,9%
obesos. De todos paciente internados 51,5% receberam nutrição oral, 41,3% receberam nutrição enteral, 6,1% receberam nutrição parenteral e 1,1% permaneceram em jejum.
Dos pacientes classificados como desnutridos ou com risco de
desnutrição 71,6% atingiram o valor calórico total almejado
e 28,4% não atingiram, principalmente devido interrupção
da dieta para administrar água filtrada pela sonda nasoenteral.
Conclusão: O perfil nutricional demonstrou que a maioria
dos pacientes foram classificados como eutróficos, e os
obesos associados aos com sobrepeso foram expressivamente
mais prevalentes que os desnutridos, fortalecendo a
característica da população geo-regional.

Neurointensivismo
PO-298
Fatores de risco, à admissão na UTI, para
permanência
prolongada
de
pacientes
neurocirúrgicos
Mozart Ney Rolim Teixeira Henderson, Zilfran Carneiro Teixeira,
Francisco Albano de Meneses

Centro de Terapia Intensiva, Hospital Geral de Fortaleza - Fortaleza (CE),
Brasil

Objetivo: Determinar fatores de risco em pacientes neurocirúrgicos que prolonguem o tempo de permanência (TP) na UTI.
Métodos: Estudo observacional retrospectivo de 180 pacientes
(idade média 49,6±15,2 anos, 58,9% feminino) internados
consecutivamente na UTI Neurocirúrgica do Hospital Geral
de Fortaleza, no período de Dezembro/2011 a Maio/2012.
Resultados: A mediana do TP foi 04 dias (IQ: 2-8 dias).
Maiores TPs na UTI foram identificados nos pacientes que,
à admissão, [1] evidenciavam disfunções neurológica (10,5
dias IQ: 6-21 vs. 3 dias IQ: 1-5, p<0,001), cardiovascular
(10 dias IQ: 5-21 vs. 3 dias IQ: 2-6, p<0,001) ou respiratória (08 dias IQ: 4-16,5 vs. 2 dias IQ:1-5; p<0,01), [2]
demandavam drogas vasoativas (6,5 dias IQ:4-20,25 vs. 3
dias IQ: 2-7; p<0,001), [3] estavam sob ventilação mecânica (9,5dias IQ: 5-19,5 vs. 3 dias IQ: 1-5; p<0,001), [4]
careciam de intervenção de emergência (7 dias IQ: 3-13 vs.
3 dias IQ: 1-5; p<0,01), [5] sobretudo os portadores de acidente vascular encefálico (11 dias IQ: 7-13 vs. 3 dias IQ:
2-7,75; p<0,001). Ressalte-se que os pacientes que faleceram
(em relação aos sobreviventes) tiveram TPs mais prolongados na UTI (07 dias IQ: 5-13 vs. 3 dias IQ: 2-7; p<0,002).
Conclusão: Evidenciamos que a disfunção orgânica, o uso
de drogas vasoativas ou de ventilação mecânica, bem como
a demanda de intervenções para acidente vascular encefálico
constituíram fatores de risco, à admissão, para permanência
prolongada de pacientes neurocirúrgicos na UTI.
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PO-299
Incidência e caracterização de pacientes com
acidente vascular cerebral no pós-operatório de
revascularização miocárdica em hospital privado de
São Paulo
Denise Louzada Ramos, Nilza Sandra Lasta, Camila Gabrilaitis Cardoso,
Damiana Vieira dos Santos Rinaldi, Viviane A Fernandes, Mariana Yumi
Okada, Pedro Gabriel Melo Barros e Silva, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar a incidência de acidente vascular cerebral
no pós-operatório de revascularização do miocárdio.
Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, quantitativo.
Realizado levantamento de dados, no período de janeiro de
2011 a dezembro de 2012, analisando prontuário eletrônico
e comparando resultados com o banco de dados do STS
(Society of Thoracic Surgeons).
Resultados: Dentre as 694 cirurgias, 1,2% (n=8) dos pacientes
evoluíram com AVC no PO neste período. 100% eram AVC
isquêmicos, 87,5% ocorreram durante a internação e 12,5%
apresentaram evento após alta. Metade desta população era do
sexo masculino, A média de idade desta população foi de 69
anos, sendo que 75% deles tinham idade >60 anos. Na amostra, 75% eram hipertensos, 75% dislipidêmicos, 50% diabéticos, 38% cardiopatas, 25% apresentaram ataque isquêmico
transitório ou AVC prévios e 12,5% eram tabagistas. A taxa de
óbito desta população foi de 25%. Comparando a incidência
de AVC neste serviço no banco de dados do STS, obteve-se
uma taxa de AVC observado de 1,2, sendo o esperado 1,34,
resultando em uma taxa de AVC observado/esperado (O/E)
de 0,89, abaixo do previsto (<1,0).
Conclusão: A análise evidenciou uma taxa de AVC em PO de cirurgia cardíaca de 1,2%, na literatura a taxa encontrada foi de até
6,1%. Quando comparado ao STS, esta taxa manteve-se abaixo
do esperado. Pelo menos um dos fatores de risco foi identificado
nos pacientes que evoluíram com AVC no PO de RM, sendo
mais prevalentes HAS, dislipidemia e idade superior a 60 anos.

PO-300
Perfil do desmame ventilatório de indivíduos com
trauma craniencefálico internados na unidade de
terapia intensiva de adultos do Hospital de Clínicas
da Universidade Estadual de Campinas
Daniela Cristina dos Santos Faez, Carolina Kosour, Luciana Castilho de
Figueiredo, Ana Paula Devite Cardoso, Luis Claudio Martins, Gabriel
Franco de Souza, Antonio Luís Eiras Falcão

Universidade Estadual de Campinas - Campinas (SP), Brasil

Objetivo: Analisar o perfil do desmame ventilatório de indivíduos com trauma craniencefálico (TCE) internados na
unidade de terapia intensiva de adultos.
Métodos: Estudo baseado em banco de dados de registro
contínuo, de março de 2012 a abril de 2013. Dados de indivíduos com TCE, sob ventilação mecânica invasiva.
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Resultados: Avaliados 71 indivíduos, sendo 90% do sexo
masculino. Divididos três grupos (G) de acordo com a escala
de coma de Glasgow (GCS): G1- GCS 3 a 8; G2- GCS 9 a
12 e G3- GCS 13 a 15. Também divididos dois grupos em
relação ao desmame ventilatório: extubados (exTOT) (n=33)
e traqueostomizados (TQT) (n=27). No grupo exTOT, 10
indivíduos pertenciam ao G1, 4 ao G2 e 17 ao G3. Destes, 14
indivíduos apresentaram lesão pulmonar associada ao TCE,
sendo 8 do G1, 1 do G2 e 5 do G3. No grupo TQT, 15 indivíduos pertenciam ao G1, 4 ao G2 e 8 ao G3. Destes, 12 indivíduos apresentaram lesão pulmonar associada ao TCE, sendo
8 do G1 e 4 do G3. Onze indivíduos foram a óbito sem possibilidade de evolução de desmame ventilatório e extubação e
dois foram traqueostomizados e posteriormente a óbito.
Conclusão: Conclui-se que em indivíduos com TCE, a
gravidade da lesão neurológica e a presença de lesão pulmonar associada ao trauma não definem a necessidade de
realização ou não da traqueostomia. Esta necessidade é dada
pela evolução clínica do indivíduo e falha do desmame ventilatório e extubação

PO-301
Boletim epidemiológico: Taxa de internação por
doenças do sistema nervoso em crianças menores de
quinze anos
Fabiana de Freitas Figueiredo, Franciely Maria Carrijo Campos, Danyella
Rodrigues de Almeida

Universidade do Estado de Mato Grosso - Cáceres (MT), Brasil

Objetivo: Pretende-se identificar a ocorrência de taxa de internação por doenças do sistema nervoso em crianças menores 15 anos, por 100 mil habitantes, de acordo com o
Município, Estado de Mato Grosso, Regiões, e Unidades de
Federação no ano de 2012, Brasil.
Métodos: Foram utilizados como indicador para o boletim
epidemiológico o número das taxas de internação por doenças
do sistema nervoso em crianças menores 15 anos, por 100 mil
habitantes, de acordo com o Município, Regiões, UF e MT,
em 2012, Brasil. A taxa foi calculada a partir do numerador
especificando as doenças do sistema nervoso e a idade inferior a
15 anos, o denominador, a população geral (censo) restringindo
a faixa etária inferior a 15 anos, dados obtidos no DATASUS.
Resultados: No resultado do ano de 2012 destaca-se com
maior concentração de internação a região Centro Oeste e Sul, destacando Distrito Federal com 711,71 casos e
Roraima com 522,43 casos de internação. As microrregiões
de Mato Grosso, que possuem as maiores taxas são Rosário
Oeste com 501,95 casos e Aripuanã com 391,68 casos de
internações, seguido por Médio Araguaia, Alta Floresta e
Alto Pantanal. E as menores taxas são de Arinos com 119,45
casos, seguida por Parecis com 120,63 casos de internações.
Conclusão: Conclui-se que a taxa de internação por
doenças do sistema nervoso é um problema mundial e merece destaque, e medidas que possam reduzir
significativamente o índice desta doença.

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Apresentação pôster

S148

PO-302
Empilhamento aéreo no desmame prolongado
da ventilação mecânica de paciente com
Guillain Barré - Relato de caso
Gisele de Almeida Portes, Isabella Diniz Faria

Hospital Municipal José Lucas Filho - Contagem (MG), Brasil

Guillain Barré é uma síndrome caracterizada pela inflamação
aguda desmielinizante dos nervos periféricos e por vezes dos
nervos cranianos, comprometendo funções primordiais,
como a respiração. A maioria possui boa recuperação
funcional dentro dos três primeiros meses, mas podem
evoluir para casos mais graves que necessitam ventilação
mecânica (VM). Descreve-se aqui como o empilhamento
aéreo auxiliou no desmame difícil de rara evolução de um
paciente com Guillain Barré. Sexo masculino, 44 anos,
com Guillain Barré, que cursou com tetraplegia flácida,
comprometimento respiratório severo com 6 meses de
internação em unidade de terapia intensiva (UTI), uso
temporário de marcapasso, dependente de VM por pressão
de suporte. Apresentou ainda inabilidade para higiene
brônquica por tosse ineficaz, força muscular global grau
I para a maioria dos músculos avaliados, várias sepses e
pouca tolerância para desinsuflação do balonete da cânula
de traqueostomia (TQT), o que inviabilizou a tentativa de
ventilação não invasiva (VNI). Internado na rede pública,
não dispunha Bipap ou similar para alta da UTI. Nesse
contexto, os autores assumiram o paciente e estabeleceram o
empilhamento aéreo, 2 a 3 vezes ao dia, diretamente na TQT,
seguido de auxílio a tosse com aumento do fluxo expiratório,
além da fisioterapia convencional. Paciente obteve sucesso
no desmame do respirador, ficou em ar ambiente, com
cânula metálica, e posterior alta da UTI.

PO-303
Grau de comprometimento da disfagia orofaríngea
após acidente vascular encefálico com lesão de
hemisférico direito
Alexsandra Barros de Souza, Ronara Nepomuceno da Silva, Ana
Elizangela de Almeida Monte

Faculdade de Tecnologia Intensiva - FATECI - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Classificar o grau de comprometimento da
disfagia orofaríngea neurogênica em indivíduos pós-AVE
com lesão em hemisfério direito.
Métodos: Foram avaliados 08 indivíduos, pós-AVE agudo,
com lesão de hemisfério direito comprovado por exame
de neuroimagem, com idade entre 40 e 83 anos (médiade
58,7 anos), atendidos no leito em UTI de um Hospital
Público de Referência de Fortaleza. Realizada avaliação
fonoaudiológica clínica (Logemann, 1983, Silva, 2004) e
videofluoroscópica da deglutição com aplicação da escala de
grau de comprometimento proposta por Ott et al. (1996).
Os autores classificaram a disfagia em leve, moderada e grave,
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utilizando como critério a presença de penetração laríngea e
aspiração laringotraqueal para uma ou mais consistências.
Resultados: Foram encontrados 60% de casos com disfagia
leve e 40% classificados como disfagia moderada.
Conclusão: A maior frequência de disfagias orofaríngeas
leve e moderada no AVE de hemisfério direito em fase
aguda sugere que há possibilidade de via oral gerenciada.
No entanto, considerando que a escala utilizada tem como
parâmetro de grau de comprometimento somente a presença
de penetração laríngea e aspiração laringotraqueal, sugerese que as condutas não considerem somente a classificação,
mas incluam o desempenho da fase oral e seu impacto
nutricional.

PO-304
Paciente em pós-operatório de cirurgia vascular com
déficit neurológico agudo secundário a síndrome de
Brown-Sèquard
Marcelo Lourencini Puga, Hudson Henrique Gomes Pires, Mayra
Gonçalves Menegueti, Anibal Basile Filho, Maria Auxiliadora Martins

Divisão de Terapia Intensiva, Departamento de Cirurgia e Anatomia, Hospital
das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo - Ribeirão Preto (SP), Brasil

P.C.; 53 anos; masculino; com dor abdominal difusa há
10 dias; pós-operatório tardio de correção endovascular de
aneurisma de aorta tóraco-abdominal. Realizada Angio-CT tórax e abdome com saco aneurismático de 8,0cm de
diâmetro em aorta tóraco-abdominal. Realização de “Correção híbrida de aneurisma de aorta tóraco-abdominal”;
admitido no CTI para monitorização e manejo hemodinâmico. Iniciou quadro súbito de plegia em MIE e parestesia em MID; com hipótese diagnóstica de Síndrome de
Brown-Sèquard, iniciado pulso com Metilprednisolona.
Evoluiu com melhora progressiva dos déficits, recebendo alta do CTI após 4 dias, sem déficits. A Síndrome de
Brown-Sèquard, descrita em 1850 por Charles-Édouard
Brown-Sèquard (1817-1896), é um conjunto de sintomas decorrentes de uma hemissecção medular; ocorre na
maioria das vezes com uma ruptura ou lesão da medula
espinhal. Sendo a medula espinhal composta tanto por
neurônios motores descendentes quanto por neurônios
sensitivos ascendentes, que parcialmente cruzam para o
outro lado da medula, uma simples lesão medular hemilateral resulta em um quadro clínico com ambos os lados
do corpo afetado. No lado lesado há perda da função motora, da propriocepção e da sensibilidade epicrítica. No
lado oposto há perda da sensibilidade protopática. O diagnóstico é clínico, através de um exame neurológico com
o teste das funções motoras, de sensibilidade térmica e de
propriocepção. Os principais exames de imagem para comprovação da extensão e causas da lesão são a radiografia,
a tomografia computadorizada e a ressonância magnética.
O tratamento baseia-se em pulso com corticosteroides,
fisioterapia e mais raramente abordagem cirúrgica.

Apresentação pôster
PO-305
Prevalência de tromboembolismo venoso em
unidade de terapia intensiva neurológica
Lígia Maria Coscrato Junqueira Silva, Salomon Soriano Ordinola Rojas,
Viviane Cordeiro Veiga, Roberta Teixeira Tallarico, Maria Eduarda
Pedroso, Natália Nunes Felix, Luciana de Souza Freitas, Alessandra de
Assis Miura

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência
Portuguesa - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Relatar prevalência de tromboembolismo venoso
(TEV) entre pacientes internados em unidade de terapia intensiva neurológica e seu desfecho clínico.
Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, sendo incluídas internações de pacientes neurológicos no período de dezembro de 2012 a maio de 2013, considerando-se o protocolo
institucional multidisciplinar de prevenção de TEV.
Resultados: Foram analisadas 346 internações, com idade
média de 55 anos, sem diferença significativa entre gêneros. Motivo clínico para internação esteve presente em 25%
e cirúrgico em 75%. O tempo médio de internação foi de
3,31 dias e a taxa de reinternação precoce no período (menos
de 24 horas) foi de 0,86%. A taxa de adesão ao protocolo
institucional, no período foi de 93,4%. Dos pacientes avaliados, houveram somente 2 casos de TEV, que representou
0,57% das internações. Os dois pacientes eram portadores de
neoplasia cerebral e um deles apresentava déficit motor prévio a internação e apresentavam alto risco de TEV (de acordo
com escala de Pádua). Ambos realizaram fisioterapia motora,
quimioprofilaxia com enoxaparina, meias elásticas de compressão gradual e utilizaram botas de compressão pneumática
intermitente por um período mínimo de 18 horas/dia.
Conclusão: A baixa prevalência de TEV, mesmo em um perfil
de pacientes de alto risco, esteve relacionado a alta adesão ao
protocolo institucional e envolvimento da equipe multiprofissional, sendo um excelente indicador de qualidade assistencial.

PO-306
Prevalência, marcadores e impacto do delirium em
uma população idosa submetida a cirurgia cardíaca
Marcia Barbosa de Freitas, Sergio Araujo Olival, Ronaldo Vegni e Souza,
Felipe Miranda da Rocha Ferreira, Carina Teixeira Paixao, Lilian Moreira
do Prado, Renato Vieira Gomes, Alexandre Rouge Felipe

Instituto Nacional de Cardiologia - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Analisar a prevalência, variáveis de impacto e associação do delirium a desfechos em pacientes (pcs) idosos
submetidos a cirurgia cardíaca (CC).
Métodos: Analisados retrospectivamente 572 pcs=70a,
submetidos a CC, Jan/2008 a Abril/2013, masc 65%.
Sendo: revascularização miocárdica 59,4%, CC valvares
21,7% e outras 18,9%. Idade 70-74 a 58%, 75-79 a 30,2%
e =80 a 11,7%. Significância estatística p<0,05, análise
uni variada (testes de Fisher’s, Pearson, Mann Whitney e
ANOVA) e análise multivariada com regressão logística.
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Resultados: Delirium em 43 pcs (7,5%). Na análise univariada foi associado a mediastinite (p=0,047), tempo de
CEC (p=0,040) e cirurgia de urgência (Cir Urg) p=0,002.
Associou-se a maior tempo de permanência em UTI (TUTI)
p=0,002, maior tempo de permanência hospitalar (THOSP)
p<0,0001 e não associou-se a maior mortalidade (p=0,17).
As médias dos TUTI no grupo Delirium foi de 16d x 7,6 e
THOSP foi de 39,49d para pcs com Delirium x 19,43 d.
Após regressão logística, a Cir Urg foi preditor independente
da ocorrência de delirium, OR=2,5 (IC 1,26-5,11).
Conclusão: Delirium é prevalente em idosos submetidos a
CC, associado a maior tempo de permanência em UTI e
Hospitalar, porém sem associação com maior mortalidade.
Em nossa amostra, a cirurgia de urgência foi um preditor
independente de sua ocorrência.

PO-307
Relato de caso sobre síndrome da leucoenfalopatia
posterior reversível (PRES)
Luana Alves Tannous, Anna Flávia Kaled, Felipe Francisco Berbert

Hospital Universitário Cajuru - Curitiba (PR), Brasil

J.A, 16 anos, masculino, pardo, estudante, natural e procedente de Curitiba. Deu estrada no Hospital Universitário
Cajuru encaminhado de outro serviço com relato de crise
convulsiva tônico - clônica generalizada, sendo que um
episódio ocorreu quando o paciente já estava no Pronto
Socorro deste hospital, associada à cefaléia e alteração visual, todas as queixas iniciadas neste mesmo dia. Havia cerca de uma semana queixava-se de desconforto abdominal,
náuseas e vômitos. Ao exame físico, encontra-se em mau
estado geral, confuso, com Glasgow 13 (resposta motora
6 pontos, verbal 4 pontos e ocular 3 pontos), hipertenso,
com pressão arterial 180x127mmHg, sem outras alterações
do exame. Em 48 horas todos os sintomas desapareceram,
o paciente recuperou completamente a visão, não apresentou novas crises convulsivas, permanecendo apenas com
hipertensão arterial de difícil controle. Tais dados nos fizeram aventar a hipótese diagnóstica de Síndrome de Leucoencefalopatia Posterior Reversível (PRES). A tomografia
computadorizada de crânio que evidenciou área hipodensa
parieto-occipital bilateralmente; oclusão bilateral de artérias calcarinas na arteriografia cerebral, sem lesões em artérias carótidas e vertebrais; Doppler de aorta e artérias renais
normal; derrame pericárdico moderado no ecocardiograma transtorácico; ascite discreta no ultra-som de abdomen
total e derrame pleural pequeno na tomografia computadorizada de tórax. FAN, fator reumatóide, fator de Leiden, fator VIII e função tireoidiana normais. Anti - HIV,
VDRL e sorologias para hepatites negativas. No momento,
aguarda os resultados de anti-DNAse, p-ANCA, c-ANCA,
anti-fosfolípide, anticoagulante lúpico, antitrombina III,
complementos C3, C4 e CH50.

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Apresentação pôster

S150

PO-308
Construção e validação de indicadores de qualidade
no cuidado ao paciente neurocrítico
Elaine Aparecida Silva de Morais, Viviane Cordeiro Veiga, Salomon
Soriano Ordinola Rojas, Natália Nunes Felix, Luciana de Souza Freitas,
Roberta Teixeira Tallarico, Júlio César de Carvalho, Luis Enrique
Campodónico Amaya

Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, Hospital Beneficência Portuguesa
- São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Desenvolver e validar indicadores para avaliação
do cuidado a paciente neurocritico.
Métodos: Foram desenvolvidos seis indicadores a partir de ponto critico da linha de cuidado ao paciente neurológico. A validação de conteúdo dos indicadores se deu através da composição
de um painel de “Experts” sendo cinco enfermeiros e dois médicos. O papel dos “Experts” compreendeu a análise e julgamento
de um manual operacional dos indicadores propostos.
Resultados: Foi obtido um índice 92,8% de concordância dos
indicadores de acordo com a representatividade da medida para
conjunto de itens representatividade dos conteúdo e 100% de
concordância em relação a representatividade de atributos dos
indicadores de avaliação de cuidados a pacientes neurocríticos.
Conclusão: Considerando os dados obtidos, podemos concluir que é possível o estabelecimento de indicadores confiáveis para avaliação do cuidado proposto e a metodologia
de validação possibilita uma alternativa para tornar medidas de avaliação seguras. Fica claro que a adoção de indicadores como uma das ferramentas para o monitoramento
der qualidade do cuidado prestado requer a construção de
uma cultura de avaliação cuidadosa orientada para o olhar
educativo que preconiza a melhoria contínua.

Emergências e Coronariopatias
PO-309
Adesão ao tratamento
insuficiência cardíaca

dos

indivíduos

com

Fernanda Cajuhy dos Santos, Aline Branco Amorim Almeida, Elieusa
e Silva Sampaio, Luciane Souza da Silva, Jessica Nogueira Santos
Almeida, Laise de Souza Falheiros Leme

Escola de Enfermagem, UFBA - Salvador (BA), Brasil; Instituto Sócrates
Guanaes - ISG - Salvador (BA), Brasil

Objetivo: Conhecer a adesão ao tratamento medicamentoso e
não medicamentoso dos indivíduos com insuficiência cardíaca.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado com
58 indivíduos com Insuficiência Cardíaca atendidos no
ambulatório de cardiologia de um hospital universitário na
cidade de Salvador no período de novembro a dezembro
de 2011. Os dados foram analisados em frequências e
percentuais e o teste estatístico utilizado foi o qui-quadrado
com nível de significância de 5%.
Resultados: A média de idade foi de 57 anos e 62,1% eram do
sexo masculino. A adesão ao tratamento medicamentoso e não
medicamentoso na Insuficiência Cardíaca foi avaliada e apenas
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24,1% foram considerados aderentes. Quanto às respostas, foi
evidenciado que 81% utilizaram os seus medicamentos conforme a prescrição médica, 77,6% não verificavam o peso com
regularidade, 69% reduziram o consumo de sal nos alimentos, 55,2% não consumiram molhos e especiarias fabricadas
com sal, 46,6% nunca fizeram refeições fora do domicílio sem
restrição de sal, 81% nunca foram orientados sobre restrição
de líquidos e consumiam líquidos (84,5%) e 75,9% nunca
faltou às consultas e exames agendados. Observou-se que indivíduos que reinternaram mais vezes foram os não aderentes
(61,5%) em relação aos aderentes (38,4%) e esta diferença foi
estatisticamente significante (0,05).
Conclusão: Evidenciou-se que indivíduos que aderem ao
tratamento da Insuficiência Cardíaca são capazes de diminuir a morbi-mortalidade e manter-se sem sintomas congestivos, sendo assim, a adesão torna-se necessária a fim de
evitar quadros de descompensação hemodinâmica e consequentemente reinternações hospitalares.

PO-310
Avaliação da profilaxia de tromboembolismo venoso
para pacientes internados na unidade de terapia
intensiva de um hospital privado especializado em
cardiologia na cidade de São Paulo
Sheila Aparecida Simões, Beatriz Akinaga Izidoro, Nilza Sandra Lasta,
Antônio Claudio do Amaral Baruzzi, Valter Furlan, Viviane A Fernandes,
Denise Louzada Ramos, Pedro Gabriel Melo Barros e Silva

Hospital Totalcor - São Paulo SP - Brasil

Objetivo: Avaliar e comparar a profilaxia de tromboembolismo venoso (TEV) prescrita aos pacientes internados em
terapia intensiva.
Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, abordagem quantitativa. Comparamos os resultados de um banco de dados do
período de janeiro 2011 a dezembro 2011, admitidos 1931 pacientes nos quais foram realizadas 6087 avaliações, comparado
com o período de janeiro 2012 a dezembro 2012, admitidos
2165 pacientes nos quais foram realizadas 5529 avaliações.
Resultados: No total de analise em 2011, 4681 (77%) receberam
profilaxia para TEV, 509 (8%) não receberam e 897 (15%) tinham alguma contra indicação já no período 2012, 4485 (81%)
receberam profilaxia para TEV, 282 (5%) não receberam e 762
(14%) tinham alguma contra indicação. Das profilaxias instituídas em 2011, 1159 (25%) receberam Heparina Não Fracionada, 3245 (69%) receberam Enoxaparina e 277 (6%) utilizaram
meias elásticas e/ou compressão pneumática intermitente, já em
2012, 1159 (25%) receberam Heparina Não Fracionada, 3245
(69%) receberam Enoxaparina e 277 (6%) utilizaram meia elástica e/ou compressão pneumática intermitente.
Conclusão: Os resultados apresentam-se acima da média
mundial que é de 60% (Chest 2010), em 2012 conseguimos
melhorar a adesão à profilaxia, trabalho atingido após treinamento da equipe e acompanhamento diário dos pacientes
com risco de TEV. Sabe-se que profilaxia do TEV é essencial,
pelo fato de ser a 1ª causa de morte hospitalar que pode ser
prevenida e em 50% dos casos a trombose venosa é silenciosa.

Apresentação pôster
PO-311
Boletim epidemiológico: procedimentos hospitalares
por local de internação em insuficiências cardíacas
no período de 2012 no Brasil
Fabiana de Freitas Figueiredo, Franciely Maria Carrijo Campos, Danyella
Rodrigues de Almeida

Universidade do Estado de Mato Grosso - Cáceres (MT), Brasil

Objetivo: analisar os procedimentos hospitalares por local
de internação em insuficiências cardíacas, no Brasil.
Métodos: Na metodologia foram utilizados como indicador
para o boletim epidemiológico o número de procedimentos hospitalares de internação em insuficiências cardíacas, por 100 mil
habitantes, de acordo com o Município, Regiões, UF e MT, em
2012, Brasil. A taxa foi calculada a partir do numerador especificando a insuficiência cardíaca como procedimento, o denominador, todas os procedimentos, dados obtidos no DATASUS.
Resultados: No resultado do ano de 2012 destaca-se com
maior concentração de internação a região Sul e Sudeste,
destacando Paraná com 2794,50 casos e Minas Gerais com
3218,71 casos de internação. As microrregiões de Mato
Grosso, que possuem as maiores taxas são Rosário Oeste
com 6815,76 casos e Tesouro com 5700,48 casos de internações, seguido por Jauru, Arinos e Alta Floresta. E as menores
taxas são de Primavera do Leste com 662,90 casos, seguida
por Alto Guaporé com 876,93 casos de internações.
Conclusão: Conclui-se que a taxa de procedimentos hospitalares por insuficiências cardíacas é um problema mundial.
Dessa forma, medidas que diminuam os índices de internações e procedimentos hospitalares devem continuar sendo
oferecidas, com intuito de melhorar a atenção das pessoas
acometidas por esta doença.

PO-312
Capacitação em suporte avançado de vida em
cardiologia para enfermeiros de Fortaleza - CE
Lara Guerra Lucena Matias Alencar, Weiber Silva Xavier, Virna Leal
Chagas Fernandes, Douglas de Sousa Soares, Priscilla Castro Gurgel
Lopes, Lígia Carneiro Bulcão, Fernanda Queiroz Soares, Francisco
Eugênio de Vasconcelos Filho

Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará - Fortaleza (CE),
Brasil

Objetivo: A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é uma emergência
que requer ações imediatas e multidisciplinarmente integradas,
o que implica numa necessidade constante de atualização e treinamento dos profissionais de saúde em Suporte Básico de Vida
(SBV) e Suporte Avançado de Vida (SAVC). Os profissionais
de enfermagem são, muitas vezes, os primeiros a responderem
a uma PCR. Por isso, é essencial que saibam detectá-la e realizar
as intervenções corretamente, tanto antes como após a chegada
da equipe de parada. Tendo isso em vista, este trabalho tem o
objetivo de mensurar o conhecimento prévio sobre SAVC de enfermeiros de duas instituições hospitalares públicas de Fortaleza e
o impacto que uma capacitação teórico-prática sobre o assunto
tem no aprendizado e reciclagem desses profissionais.
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Métodos: Foi aplicado, primeiramente, um teste acerca de
SAVC. Iniciou-se, então, uma aula teórica sobre o assunto,
com duração de cerca de 90 minutos. Depois, os profissionais foram divididos em pequenos grupos e simularam times
de parada diante de situações de PCR intra-hospitalar, com a
ajuda de manequins, desfibriladores e seringas representando
drogas vasoativas. Após o treinamento, o teste foi reaplicado.
Resultados: O público foi de 59 pessoas. Antes da capacitação, a média de acertos no teste foi de 34,14%. Após a
capacitação, subiu para 78,53%.
Conclusão: O impacto da capacitação no nível de conhecimento dos participantes demonstra a necessidade constante
de difusão e reciclagem das diretrizes de SAVC entre os
profissionais de saúde, de modo que, independentemente
de sua especialização, sejam capazes de agir adequadamente
diante de uma PCR.

PO-313
Complicações dos pacientes com insuficiência
cardíaca durante a internação hospitalar que
tiveram estadia em unidade de terapia intensiva
Damiana Vieira dos Santos Rinaldi, Mariana Yumi Okada, Beatriz
Akinaga Izidoro, Denise Louzada Ramos, Viviane Aparecida Fernandes,
Douglas Jose Ribeiro, Pedro G. M. Barros e Silva, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: O objetivo deste trabalho é descrever as principais complicações dos pacientes com diagnóstico de IC
durante internação hospitalar com estadia na unidade de
terapia intensiva.
Métodos: Estudo realizado pela análise retrospectiva de
banco de dados de um hospital especializado em cardiologia, localizado no estado de São Paulo, no período do
janeiro a dezembro de 2012.
Resultados: A amostra foi composta de 769 pacientes
com IC. A média de idade foi de 70 anos, com prevalência do sexo masculino (55%). Em relação aos antecedentes pessoais, 65% tinham hipertensão arterial sistêmica,
35% diabetes, 32% disfunção renal, 24% fibrilação atrial
e 11% infarto agudo do miocárdio. Do total de pacientes, 33% necessitaram de internação em UTI, sendo que
destes, 23% evoluíram com necessidade de uso de drogas
vasoativas. Dos 769 pacientes, 14% evoluíram com algum tipo de complicação durante a internação, dentre elas
observou-se maior incidência de sepse (20%), seguida de
arritmias (16%), parada cardiorrespiratória (10%), choque
cardiogênico (6%), pneumonia (6%) e AVC (4%). O tempo médio de internação em UTI e hospitalar foi de 4,3 e
9,1 dias respectivamente e a taxa de óbito foi de 8%.
Conclusão: A IC é uma doença comum na população idosa, e com comorbidades que interferem diretamente na
sobrevida destes pacientes e complicações decorrentes da
evolução da doença, que pode refletir no tempo de permanência e desfecho hospitalar.

Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

Apresentação pôster

S152

PO-314
Desenvolvimento de competências para reanimação
cardiopulmonar em ambiente hospitalar
Stephane Nery de Castro, Emmanuel Apollo de Macedo Ferreira, Patrícia
Sammya Gonçalves Dias Linhares, Luís Eduardo Silva Braga, Francisco
Rômulo Sampaio Lira, Cláudia Regina Fernandes, Thiago Costa Maia,
Priscilla Briseno Frota, Erick Carneiro de Holanda

Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará - Fortaleza (CE),
Brasil; Hospital Universitário Walter Cantídio, Universidade Federal do
Ceará - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Médicos recém-formados costumam apresentar
deficiências no atendimento adequado a pacientes necessitados de suporte avançado de vida em ambiente hospitalar,
incorrendo em desfechos. Avaliar conhecimentos prévios de
internos e residentes do Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará, além da aquisição de conhecimentos
teórico-práticos em reanimação cardiorrespiratória, mediante
realização de curso intensivo teórico-prático de curta duração.
Métodos: Curso teórico-prático com simulação em manequins, abordagem dos temas relacionados à reanimação cardiorrespiratória, baseado nos protocolos de Suporte Básico
de Vida (BLS) e Suporte Avançado de Vida em Cardiologia
ACLS, da American Heart Association, envolvendo voluntários
médicos residentes e acadêmicos do último semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, sem
treinamento prévio. Foram avaliados no domínio cognitivo
através de pré e pós-teste e em habilidades através de estações
práticas. Ao final, houve avaliação pelos participantes.
Resultados: 16 voluntários participaram. 79,4% de acertos
no pré-teste e, 97,8%, no pós-teste (diferença estatisticamente
significante - p=0,005). Nas avaliações práticas, maior índice
de falhas ocorreu no manejo das vias aéreas nas duas estações
práticas, chegando a 50% em alguns itens deste tópico. O
curso foi avaliado como bom a excelente pelos participantes.
Conclusão: Voluntários apresentaram alto índice de conhecimento prévio acerca do assunto abordado, com aquisição
significativa de conhecimentos após o curso. Maior índice
de erros no manejo de vias aéreas (BLS e também ACLS).
Curso bem conceituado pelos participantes.

PO-315
Fisioterapia em unidade avançada de emergências
clínicas de um hospital público terciário
Luciana Vieira Tavernard de Oliveira Urache, Rodrigo de Freitas Garbero,
Joana Darc Teles Castro, Ludmilla Figueiredo de Lima, Erica Hanzen
Pereira, Alexandre Curvelo Caldas, Mateus da Silva Borges

Centro Neurocardiovascular, Hospital de Base do Distrito Federal Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Avaliar a frequência dos atendimentos fisioterapêuticos em uma unidade avançada de emergências clínicas
e analisar os procedimentos realizados, o perfil do paciente
atendido, o tempo de permanência no setor e sua evolução.
Métodos: Estudo prospectivo, realizado no período de
setembro de 2012 a junho de 2013, para o qual foram
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acompanhados todos os pacientes que deram entrada no
centro neurocardiovascular de um hospital público terciário.
Resultados: Admitidos 1048 pacientes, dos quais 796
(76%) tiveram acompanhamento fisioterapêutico. Realizados 1827 atendimentos e 5496 procedimentos. A equipe
de fisioterapia esteve presente de maneira exclusiva na unidade, no período diurno, por 12 horas, 7 dias na semana.
Todos os pacientes admitidos realizaram fisioterapia motora
e respiratória. A idade média foi de 63,75±14,83 anos. 54%
dos indivíduos foram do sexo masculino. As emergências
cardiovasculares corresponderam a 46,91%, as neurológicas
25,36% e as de clínica médica, 27,73%. A taxa de uso de
ventilação não invasiva foi de 27% (215 eventos), dos quais
88,4% com sucesso. A taxa de ventilação mecânica invasiva
foi de 44,4%. A taxa de insucesso de desmame foi 14,3%.
O tempo médio de permanência foi 3,46 dias. 24,01% dos
pacientes foram para UTI, 62,39% para enfermaria, 3,04%
tiveram alta hospitalar e 10,56% foram a óbito.
Conclusão: A presença do fisioterapeuta na unidade de
emergência justifica-se pelo perfil dos pacientes, com impacto nas baixas taxas de insucesso de ventilação não invasiva e
falha de desmame.

PO-316
Insuficiência renal aguda em pacientes em
pós-operatório de cirurgia cardiovascular em
Manaus, Amazonas
Karla Cristina S. Petruccelli, Carolina Augusta Dorgam Maués, Rafael
Rodrigues Costa Oliveira, Bruno Maciel de Oliveira

Universidade Federal do Amazonas - UFAM - Manaus (AM), Brasil

Objetivo: Verificar a incidência de insuficiência renal aguda (IRA) e mortalidade em pacientes em PO de cirurgia
cardíaca. Verificar a associação de IRA e fatores de risco.
Métodos: Foram levantados 148 prontuários de pacientes
em PO de cirurgia cardíaca no Hospital Beneficente Português do Amazonas no período de 2006 a 2007. Critério
de inclusão: pacientes em PO de cirurgia cardíaca. Critérios
de exclusão: falta de dados no prontuário, renais crônicos e
pacientes em diálise prévia. O tipo de estudo foi quantitativo, observacional e prospectivo.
Resultados: Dos 119 pacientes selecionados, 63% eram
homens e 37% mulheres. A idade média populacional foi
de 47,8 anos. A cirurgia mais realizada foi a de revascularização do miocárdio (40,3%). Quanto à porcentagem dos
fatores de risco: idade=65 anos (23,5%); creatinina basal
>1,2mg/dl (6,7%); cirurgia combinada (16%); TCEC=120
minutos (8,2%); ICC (15,1%); oligúria (3,4%); diálise
(0,8%); diabetes (12,6%). A incidência de IRA foi 2,5%. A
mortalidade foi 4,2%, aumentando para 33,3% em pacientes
com IRA e 100% em pacientes que necessitaram de diálise.
Conclusão: Apesar da relativa baixa incidência de IRA em pacientes em PO de cirurgia cardíaca (2,5%), sua presença aumenta oito vezes a taxa de mortalidade (de 4,2% para 33,3%). Os
fatores de risco são bons preditores no desenvolvimento de IRA.

Apresentação pôster
PO-317
Mortalidade de tempo de internação na SCA: IAM
com supra evoluído x IAM com supra <12horas
Mariana Yumi Okada, Viviane A Fernandes, Sheila Aparecida Simões,
Pedro Gabriel Melo Barros e Silva, Camila Gabrilaitis Cardoso, Beatriz
Akinaga Izidoro, Nilza Sandra Lasta, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Comparar os pacientes com diagnóstico de infarto
agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento
ST (IAMCSST) de acordo com o tratamento realizado.
Métodos: Estudo retrospectivo, realizado através da análise
de um banco de dados institucional, envolvendo pacientes
admitidos na instituição com diagnóstico de infarto agudo
do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST
(IAMCSST), no período de abril 2011 a dezembro 2012.
Analisamos o tipo de tratamento inicial para esses pacientes,
tempo de internação e mortalidade intra-hospitalar.
Resultados: Foram admitidos no período, 305 pacientes com
diagnóstico de IAMCSST, 228 (74,8%) do sexo masculino e
a média de idade foi de 60 anos. Desses pacientes, 62 (20,3%)
foram pacientes de IAMCSST submetidos a tratamento de intervenção coronária percutânea primária e 243 (79,7%) foram
pacientes com IAMCSST evoluídos. Observamos que os pacientes que foram tratados com intervenção coronária percutânea primária tiveram uma média de 6,2 dias de internação
hospitalar e 2% (6) de taxa de mortalidade intra-hospitalar. Já o
grupo de pacientes com IAMCSST evoluído apresentaram média de 9,0 dias de internação e 6% (17) de taxa de mortalidade.
Conclusão: Verificamos que os pacientes admitidos com
tempo inferior a 12 horas e tratados com intervenção coronária percutânea primária apresentaram menor tempo de
internação e menos taxa de mortalidade intra-hospitalar,
assim como já recomendado nas diretrizes mundiais do
tratamento do pacientes com IAMCSST.

PO-318
Perfil dos pacientes com diagnóstico de infarto
agudo do miocárdio no Brasil e Estados Unidos
inseridos no registro ACTION-NCDR
Mariana Yumi Okada, Pedro Gabriel Melo Barros E Silva, Nilza Sandra
Lasta, Beatriz Akinaga Izidoro, Sheila Aparecida Simões, Denise Louzada
Ramos, Viviane A Fernandes, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar os resultados ajustados ao risco dos pacientes atendidos por IAM preconizado pelas diretrizes baseadas
na melhor evidência científica através da utilização do banco
de dados Action Registry Database NCDR.
Métodos: Estudo retrospectivo, através de uma análise retrospectiva do banco de dados Action Registry Database,
utilizado em um Hospital privado do estado de São Paulo,
no período de janeiro 2012 à setembro 2012. Foram analisados dados demográficos e o perfil dos pacientes com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio.
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Resultados: Foram submetidos dados de 255 pacientes brasileiros com diagnóstico de IAMe comparados ao número de
137.420 pacientes nos Estados Unidos. A prevalência foi do
sexo masculino em ambos os grupos de pacientes porém em
70,6% nos pacientes brasileiros e 64,7% nos americanos.
A média de idade foi de 59 e 64 anos respectivamente. Em
relação ao diagnóstico, nos pacientes brasileiros o resultado
observado foi de 40,8% de IAM com supradesnivelmento
de segmento ST (SST) e 59,2% de IAM sem SST; nos pacientes americanos o resultado foi de 39% IAM com SST e
61% IAM sem SST. Obervamos ainda que 72,6% e 74,1%
hipertensos, 55,7% e 61% dislipidêmicos, 2,4% e 2,7% dialíticos, 3,9% e 15% DPOC, 37,3% e 33,2 diabéticos na
população brasileira e americana, respectivamente.
Conclusão: Com a utilização do banco de dados
Action Registry Database - NCDR para registro dos pacientes
com diagnóstico de IAM pudemos concluir que apesar de
um número ainda pequeno para comparação os resultados
brasileiros são semelhantes aos americanos

PO-319
Prevalência de hipotensão e bradicardia
decorrentes do uso de amiodarona em pacientes
de pós-operatório de cirurgia cardíaca
Elbanir Rosangela Ferreira de Sousa, Lolita Dopico da Silva

Faculdade de Enfermagem, UERJ - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Caracterizar a população e medir a prevalência de
hipotensão e bradicardia decorrente do uso de cloridrato de
amiodarona por infusão contínua em pacientes que apresentaram fibrilação atrial no pós-operatório de cirurgia cardíaca.
Métodos: Estudo transversal, retrospectivo, documental por
meio de análise de prontuários de pacientes submetidos à
cirurgia cardíaca no período de 2010-2011 com abordagem
quantitativa dos dados.
Resultados: Avaliou-se 27 (10,50%) pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca que utilizaram amiodarona por
infusão contínua decorrentes de fibrilação atrial. Tratou-se
de uma população prevalentemente de idosas, com período de internação superior a uma semana (Md=12:7,5),
hipertensos (59,26%), portadores de fibrilação atrial
(55,56%) e em uso de betabloqueadores (40,74%). A cirurgia de revascularização do miocárdio com CEC foi a
mais frequente (70,37%). A prevalência de complicações
cardiovasculares foi elevada, 59,26% pacientes apresentaram
hipotensão e/ou bradicardia, sendo 85,19% relacionados à
bradicardia e 66,67% de pacientes apresentaram hipotensão.
Conclusão: A amiodarona é o medicamento de escolha
na fibrilação atrial no pós-operatório de cirurgia cardíaca.
É também empregada como intervenção farmacológica na
profilaxia da fibrilação atrial associada à cirurgia cardíaca.
Contudo seu potencial de eventos adversos é elevado, sendo
de relevante o monitoramento e a detecção precoce dos
eventos adversos para a as intervenções pertinentes.
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PO-320
Principais agentes etiológicos de pacientes
internados com intoxicação exógena em terapia
intensiva
Firmino Haag Ferreira Junior, Marcelo Reginato, Antonio Fernando
Costa Filho, Melissa da Cunha Mattos Garcez, Regina Airoldi Canzi,
Edésio Vieira da Silva Filho

Hospital Geral de São Mateus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Descrever os principais agentes etiológicos, de
pacientes internados por intoxicação exógena em unidade
de terapia intensiva adulto.
Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo, baseado em
análise do banco de dados no periodo de janeiro de 2008 a
dezembro de 2012.
Resultados: Foram analisados prontuarios dos 90 pacientes,
identificando-se 25 agentes etiológicos descritos em escala
de maior relevância: carbamato 19 (21,1%), cocaina 16
(17,7%), clonazepan 7 (7,7%), carbamazepina 6 (6,6%),
cloroformio 5 (5,5%), amitriptilina 4 (4,4%), álcool 3
(3,3%), clorpromazina 2 (2,2%), risperidona 2 (2,2%), fenobarbital 2 (2,2%), fluoxetina 2 (2,2%); acido muriatico,
acido valproico, alprazolan, anfepramona, captopril, diazepan, digoxina, imipramina, metildopa, morfina, naproxeno e sertralina apenas 1 caso cada (1,1%). Também foram
analisados 13 prontuarios com diagnóstico de intoxicação
exógena sem agente etiológico especificado.
Conclusão: O carbamato e a cocaina foram os agentes
etiologicos com maior prevalência. A intoxicação exógena constitui um alerta a saúde pública que deve ser visto de maneira preventiva, mimimizando a incidência dos
respectivos casos nas unidades hospitalares.

PO-321
Principais complicações da síndrome coronariana
aguda durante a internação em uma unidade de
terapia intensiva cardiológica
Sheila Aparecida Simões, Nilza Sandra Lasta, Beatriz Akinaga Izidoro,
Mariana Yumi Okada, Pedro Gabriel Melo Barros e Silva, Viviane A
Fernandes, Antônio Claudio do Amaral Baruzzi, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Descrever as principais complicações dos pacientes com síndrome coronariana aguda (SCA) durante a internação em uma unidade de terapia intensiva cardiológica.
Métodos: Estudo retrospectivo, realizado por meio da
análise de um banco de dados de um hospital privado do
estado de São Paulo, no período de janeiro 2011 a dezembro
2012. Foram levantados dados demográficos e complicações
observadas nesta população.
Resultados: Foram admitidos 1243 pacientes com diagnóstico de SCA na UTI, durante o período estudado, sendo
que 69% eram do sexo masculino, com média de idade de
62 anos. Destes, 47% eram de infarto agudo do miocárdio
sem supradesnivelamento do segmento ST (IAMSSST), 24%
infarto com supradesnivelamento de ST (IAMCSST), e 29%
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

angina instável (AI). 33% apresentaram IAM prévio, e 38%
eram diabéticos. Foram observadas as seguintes complicações: 2% apresentaram algum tipo de arritmia (ventricular
ou supraventricular), 1,5% parada cardiorrespiratória; 1,1%
insuficiência renal aguda, 1,1% choque cardiogênico. Foram
submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio 18%
dos pacientes e a Intervenção Coronária Percutânea 45%. O
tempo médio de internação em UTI de pacientes com SCA
foi de 2,6 dias, e uma mortalidade observada de 3,4%.
Conclusão: Pacientes vitimados por SCA apresentam um
índice ainda considerável de complicações, mesmo em unidades que dispõe de recursos apropriados o que deve servir
como alerta àqueles que lidam com este grupo de pacientes.
A população acometida é tipicamente idosa, com elevado
número de comorbidades, hipertensão, diabetes mellitus,
dislipidemia, e história prévia de doença cardiovascular.

PO-322
Redução do tempo de internação dos pacientes com
diagnostico de insuficiência cardíaca em uma UTI
de um hospital especializado
Damiana Vieira dos Santos Rinaldi, Viviane A Fernandes, Nilza Sandra
Lasta, Pedro Gabriel de Melo Barros e Silva, Denise Louzada Ramos,
Marco Antonio Mieza, Antônio Claudio do Amaral Baruzzi, Valter Furlan

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Reduzir o tempo de permanência e reinternações
em unidade de terapia intensiva nos pacientes com diagnostico de insuficiência cardíaca.
Métodos: Analisado dados do primeiro semestre do ano de
2012 a 2013 e comparados com resultados obtidos através do
relatório do banco de dados do EPIMED. A partir destas comparações foram realizadas intervenções educativas com as equipe médicas. Foram mensurados tempo de internação em UTI.
Resultados: No primeiro semestre de 2012 tivemos 99 pacientes
internados com diagnostico de insuficiência cardíaca na UTI, e
em 2013 foram 84 pacientes tendo uma redução de 15% na taxa
de utilização de pacientes internados na UTI com este diagnostico.
Conclusão: Observamos redução de 5,20 dias para 3,40 dias
de internação destes pacientes, o que se traduz em uma economia anual de 22 diárias de UTI quando comparados aos
dois semestres. Analisando o impacto da queda do tempo de
hospitalização com reinternação hospitalar em até 30 dias da
alta manteve-se estável no último ano. Já quando observamos
a redução no tempo de internação em UTI encontramos uma
redução nas taxas de reinternação neste setor.

PO-323
Tratamento da síndrome coronariana aguda: as
primeiras 24 horas de internação hospitalar
Sheila Aparecida Simões, Nilza Sandra Lasta, Beatriz Akinaga Izidoro,
Mariana Yumi Okada, Viviane A Fernandes, Pedro Gabriel de Melo
Barros e Silva, Valter Furlan, Thiago Andrade de Macêdo

Hospital Totalcor - São Paulo (SP), Brasil

Apresentação pôster
Objetivo: O estudo pretende descrever a adequação da
terapêutica recomendada no tratamento da SCA durante as
primeiras 24 horas de hospitalização.
Métodos: Estudo retrospectivo, realizado por meio da
análise de um banco de dados institucional, envolvendo
pacientes admitidos de janeiro de 2012 a dezembro de
2012 e fizeram parte da amostra. Analisamos apresentação
da SCA, medicamentos recebidos nas primeiras 24 horas
de internação e mortalidade hospitalar.
Resultados: 656 pacientes, com idade média de 62 anos,
apresentavam diagnóstico de SCA à admissão, entre os quais
443 (67,9%) eram do sexo masculino. O diagnóstico de infarto agudo do miocárdio (IAM) com supradesnivelamento
do segmento ST (SST) ocorreu em 188 (28,7%), IAM
sem SST em 283 (43,1%) e angina instável (AI) em 185
(28,2%). 95,3% dos pacientes receberam beta-bloqueador,
99,5% receberam AAS, 95,7% clopidogrel, 97,9% inibidor
da enzima conversora da angiotensina, 94,3% estatina e
94,1% heparina. A cinecoronariografia foi realizada em 595
(90,7%) pacientes, sendo que 292 (45%) destes pacientes
foram submetidos à intervenção coronária percutânea e
116 (18%) Revascularização do Miocárdio. A mortalidade
observada foi de 3,8% em nossa amostra.
Conclusão: A utilização do tratamento medicamentoso
para SCA é reconhecidamente benéfica, através de treinamento da equipe médica e multiprofissional conseguimos
atingir um resultado satisfatório, porém trabalhamos continuamente para que todos os pacientes com SCA recebam
o tratamento preconizado pela AHA.

PO-324
Ventilação a jato com assistência expiratória em
modelo de via aérea obstruída
Luiz Guilherme Mazzoli Boni Calderon, Gabriela Lívio Emídio, Ester Piacentini
Corrêa, Marco Antonio de Carvalho Filho, Marcos Mello Moreira, Renato
Giuseppe Giovanni Terzi

Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP - Campinas (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar o efeito da assistência expiratória com
o Ventrain® na ventilação a jato em modelo de obstrução
respiratória total.
Métodos: O Ventrain® foi acoplado a um cateter 14G inserido em um modelo de traquéia obstruída, conectada ao simulador pulmonar ajustado a uma complacência pulmonar
80cmH2O/mL. Ventilação com fluxo de 15L/min para atingir
volume corrente fixo de 600mL. Os resultados foram registrados pelo monitor CO2SMO e analisados pelo programa APlus.
Resultados: Sem assistência expiratória: com uma frequência
respiratória de 8,8 ciclos/minuto e volume minuto 5,3L/min,
os tempos inspiratório e expiratório, foram de 2,8 e 4,0seg,
respectivamente. Observou-se presença de auto-PEEP de
alto risco, superior a 50cmH2O. Para atingir níveis seguros
de auto-PEEP foi necessário aumentar o tempo expiratório
para 13,5seg o que resultou na temerária redução do VM para
2,1L/min. Com assistência expiratória: com frequência respiratória de 10,3 ciclos/minuto e volume minuto 6,2L/min,
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os tempos inspiratório e expiratório, foram de 2,8 e 3,0seg,
respectivamente. Auto-PEEP não foi observada.
Conclusão: A assistência expiratória garantida pelo
Ventrain® é um importante auxiliar para evitar auto-PEEP e
barotrauma que ocorrem na ventilação a jato com obstrução
alta das vias aéreas. Serão necessários futuros estudos para
quantificar auto-PEEP e hipercárbia in vivo.

PO-325
Análise da utilização de ferramenta eletrônica
na avaliação da qualidade de ressuscitação
cardiopulmonar nos cursos de suporte avançado de
vida em cardiologia
Luiz Guilherme Mazzoli Boni Calderon, Marcos Paulo Cabral, Elizabeth
Bilevicius, Francisco de Andrade Souto, Renato Giuseppe Giovanni Terzi

Instituto Terzius - Campinas (SP), Brasil

Objetivo: O Instituto Terzius é um centro de treinamento credenciado pela American Heart Association e utiliza
nos cursos de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia
(SAVC) manequins que dispõem o software Skill Reporter,
que possibilita mensurar a profundidade das compressões
torácicas, o volume corrente das ventilações, as interrupções
da Resuscitação Cardiopulmonar (RCP) e o tempo de retorno à compressão após a desfibrilação.
Métodos: Foi utilizado o Skill Reporter nas estações de
Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem pulso
em 30 cursos de SAVC. O aluno que desempenhava a função de líder do grupo utilizava os dados da tela para proceder
com as intervenções construtivas nos membros da equipe,
solicitando adequação da compressão torácica e do suporte
ventilatório, quando necessário.
Resultados: Os resultados foram avaliados Segundo os
Guidelines 2010 da AHA e apontaram que a profundidade
das compressões foram inadequadas em 30% do tempo total
de RCP, a frequência das compressões foi superior a 100 em
85% e o volume corrente manteve-se entre 400 a 500mL em
70% do tempo total dos atendimentos.
Conclusão: A análise pelo Skill Reporter demonstrou melhora
evidente em 80% dos casos após os primeiros três minutos
de atendimento, sugerindo que a visualização da qualidade
da RCP estimulou uma melhora da técnica pelos membros
da equipe, sem a intervenção do instrutor.

PO-326
Cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo - uma
rara causa de morte súbita na terapia intensiva
Matheus de Campos Silva, Bruno Ramos Nascimento, Daniel Pinheiro
Cruz, Thomaz de Campos Silva, Tereza Augusta Grillo

Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Minas Gerais - HC-UFMG
- Belo Horizonte (MG), Brasil; Hospital Universitário São José - Belo
Horizonte (MG), Brasil

A cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito
(CAVD) é uma cardiomiopatia genética caracterizada
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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macroscopicamente por um aspecto escarificado com substituição fibrosa ou fibro-gordurosa do miocárdio. Pode envolver a parede livre e tornar-se global, produzindo dilatação
do VD. É responsável por 11% dos casos de morte súbita cardíaca (MSC) na população geral e de 22% dos casos
em atletas. Homem, de 29 anos, previamente hígido, apresentou durante partida de futebol, mal súbito com parada
cardiorrespiratória (PCR). Recebeu manobras de ressucitação pelos colegas até a chegada do SAMU que identifiocu
ritmo de fibrilação ventricular (FV), convertido a ritmo sinusal após 3 choques de 200J e manobras. Foi encaminhado ao CTI para estabilização hemodinâmica e elucidação
diagnóstica. Ecocardiograma mostrou aumento moderado
de câmaras direitas e VD hipocontrátil. ECG de repouso
revelou complexo QRS estreito e ondas T negativas de V3
a V6. Coronariografia não revelou alterações significativas.
O paciente foi pois, encaminhado para realização de ressonância cardíaca (RMC) que confirmou diagnóstico de
CAVD. Recebeu implante de cardiodesfibrilador implantável (CDI), ainda no CTI como prevenção secundária de
MSC. A CAVD possui um extenso espectro de apresentação
consistindo desde extra-sistolia ventricular isolada até taquicardia ventricular (TV) sustentada. A MSC pode se apresentar como a 1a manifestação da doença, podendo ocorrer
tanto durante a prática desportiva quanto em repouso. Conclusão: em pacientes ressuscitados de MSC, com ritmo de
FV ou TV documentados, o implante de CDI tem classe 1
de indicação com nível de evidência B.

PO-327
Conhecimento técnico científico dos acadêmicos de
enfermagem sobre RCP
Gracyanne Maria Machado Vieira, Savia Fontenele Monteiro, Priscila
Fontenele Brito, Danielle de Lima Machado, Andressa Lima Ramos,
Danila Pacheco da Silva

Faculdade Maurício de Nassau - Parnaíba (PI), Brasil

Objetivo: Verificar o conhecimento dos acadêmicos do oitavo período acerca do assunto RCP.
Métodos: Este trabalho teve por base um estudo qualitativo
de cunho descritivo e exploratório, utilizou-se um questionário semi-estruturado, tendo critério de inclusão alunos
que já cursaram as disciplinas relacionadas ao conhecimento da RCP de acordo com a grade curricular da instituição.
Foram entrevistados 40 estudantes da referida instituição no
período de setembro de 2012.
Resultados: Os resultados encontrados no presente estudo
apontam, que mesmo a maioria dos acadêmicos terem relatado que são capazes de reconhecer uma PCR e intervir adequadamente com as manobras de RCP, mostram insegurança em agir, levando em consideração que a grande parte dos
acadêmicos errou os questionamentos da prática em si da
RCP e a falta de conhecimento na manipulação de aparelhos
de grande relevância no diagnóstico da PCR como o DEA.
Conclusão: Percebe-se que se refere à RCP, ainda há muito
para aprender, pois o sucesso no procedimento decorre de
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

um atendimento de qualidade em tempo hábil e de uma
equipe bem treinada. A padronização no manejo da RCP
é ponto fundamental na sobrevida de pacientes pós PCR,
dessa forma o profissional da saúde deverá estar atualizado
quanto às novas diretrizes publicadas.

PO-328
Esôfago negro: raro e grave diagnóstico diferencial
de dor torácica em uma unidade cardiointensiva
Fernando Marques Moreira de Castro, Bruno Azevedo da Cruz, Pedro
Storti Netto Puig, César Augusto da Fonseca Lima Amorim, Antônio
Carlos da Silva Moraes

Hospital Copa D’Or - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Esôfago negro constitui achado endoscópico raro desde
sua primeira descrição em 1990, com incidência de 0,01
a 0,2%. Embora coloração enegrecida do esôfago possa
advir de várias outras patologias, o termo esôfago negro
refere-se especificamente a condição de necrose esofágica
aguda. Homem, 73 anos, hipertenso, insuficiência renal
crônica por doença renal policística em hemodiálise há 6
anos, doença pulmonar obstrutiva crônica, passado de
câncer de bexiga operado há 13 anos, admitido em nossa
emergência vítima de atropelamento. Avaliação inicial sem
lesões críticas, porém fratura de tornozelo esquerdo com
indicação cirúrgica. Submetido ao procedimento ortopédico proposto evoluiu com estabilidade clínica quando no
4º dia pós-operatório apresentou quadro de dor torácica
retroesternal e epigástrica associado a náuseas e vômitos incoercíveis. Eletrocardiograma com ritmo sinusal, alteração
de repolarização inespecífica na parede inferior e troponina
ultrassensível levemente aumentada motivaram diagnóstico
de síndrome coronariana aguda e transferência para unidade
cardiointensiva. Nessa unidade manteve estabilidade hemodinâmica e obteve melhora da dor e vômitos com sintomáticos. Afastado o diagnóstico de evento coronariano agudo
e recaracterizada a dor como provavelmente não anginosa
foi solicitado endoscopia digestiva alta que exibiu padrão
clássico de esôfago negro. Instituído tratamento clínico padrão, que é apenas de suporte, boa evolução inicial, no 5º
dia apresentou 2 episódios súbitos de hematêmese volumosa
com evolução dramática para óbito em intervalo de 8 horas.

PO-329
Fatores de risco para doença arterial coronária
em crianças e adolescentes atendidas em unidades
básicas de saúde da cidade de São Paulo
Welington Maciel de Freitas, Juliana Aguiar Chencci, Ana Lucia da
Silva, Luciane Santos da Silva Oliveira

Faculdade de Medicina do ABC - Santo André (SP), Brasil; Universidade
Nove de Julho - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Identificar o perfil dos fatores de risco para
doença arterial coronária e o perfil específico para pressão
arterial em crianças e adolescentes.

Apresentação pôster
Métodos: Estudo observacional, transversal, em dezessete unidade básicas de saúde da região sudeste da cidade de São Paulo, em amostra representativa de 485 crianças e adolescentes
de 5 a 19 anos, aplicando-se entrevista semiestruturada com
os responsáveis por crianças e com os adolescentes até 19 anos,
sendo estudadas variáveis: idade, sexo, escolaridade tempo de
atendimento na unidade básica de saúde, história familiar,
hipertensão arterial, diabetes mellitus, fumo e sedentarismo.
Resultados: Idade de 5 a 12 anos, 53,8%; 13 a 19 anos,
46,2%; 58%, do sexo feminino e 42%, do sexo masculino; 66,4% têm ensino fundamental incompleto e 21,2%,
ensino médio incompleto, tempo de atendimento na unidade 40,4%; 46,8% afirmaram haver portadores de doença
cardiovascular na familia, 22% relacionados aos pais e 51,1%
aos avós e tios; a hipertensão arterial atinge 44,5%o infarto
agudo 22%, e o diabetes 3%, 95,7% negaram tabagismo,
11,3% conheciam o valor da pressão arterial e desses a média
da pressão sistolica foi de 113,18; 72,6% praticam algum
esporte e 70,7% praticam atividades de 1 a 3 por semana.
Conclusão: Apesar de entre crianças e adolescentes o hábito de fumar e o sedentarismo terem baixa prevalência, há
uma proporção expressiva de doenças cardiovasculares em
familiares, principalmente por fatores hereditários.

PO-330
Insuficiência cardíaca fulminante por deficiência de
tiamina: Beriberi de Shoshin
Matheus de Campos Silva, Daniel Pinheiro Cruz, Bruno Ramos
Nascimento, Pedro Henrique Areas Liborio, Thomaz de Campos Silva

Hospital Universitário São José - Belo Horizonte (MG), Brasil

Paciente de 17 anos, portadora de estenose mitral (EM)
reumática moderada, diagnosticada há 4 anos, evoluía nos
últimos meses com piora progressiva dos sintomas de insuficiência cardíaca congestiva (ICC). Desnutriu-se, com
quadro de inapetência e vômitos. Fazia uso ambulatorial de
digoxina 0,2mg/d, diltiazem 180mg/d, furosemida 80mg/d
e espironolactona 25mg/d. Procurou atendimento hospitalar em 04/07/12 com quadro de descompensação do quadro
de ICC. Ecocardiograma transtorácico (ECOTT) revelou
EM grave, insuficiência mitral (IM) leve, fração de ejeção
ventricular (FEVE) preservada e hipertensão arterial pulmonar (HAP) grave. Evoluiu em 05/08 com decompensação
súbita da ICC, necessitando de ventilação mecanica (VM)
e suporte vasopressor em CTI. Novo ECOTT identificou
grave disfunção ventricular esquerda com hipocinesia difusa
grave (FEVE=35%). Diante da suspeita clínica de Beribéri
cardíaco fulminante (de Shoshin), iniciou-se em 08/08 tratamento com tiamina parenteral. A paciente evoluiu com
notável melhora, alcançando estabilidade hemodinâmica e
tolerando extubação após três dias de tratamento, que foi
consequentemente mantido. Após estabilização clínica, foi
encaminhada ao laboratório de hemodinâmica para realização de valvuloplastia perctânea, que ocorreu com sucesso.
No dia anterior à sua alta, em 22/08, já assintomática, realizou novamente ECOTT que evidenciou: função ventricular
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com retorno à normalidade (FEVE=67%), EM/IM/HAP
leve-moderadas. Manifestações cardiovasculares (beribéri
úmido) da deficiência de tiamina em sua forma extrema, de
Shoshin, levam a quadro rapidamente fatal a não ser que a
terapia específica seja dada.

PO-331
Takotsubo invertido: uma variante de uma patologia
ainda mal definida
Bruno Azevedo da Cruz, Leonardo Correa Castro Fabiano, Rafael
Bukowski, Rafael da Cunha Pellegrini, Alvaro César Perrotta Saraiva
Pontes

Hospital Copa D’Or - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Cardiomiopatia induzida pelo estresse ou cardiomiopatia de
takotsubo constitui entidade nosológica descrita em 1990 e
permanecendo sem fisiopatologia bem definida até os dias
atuais. Seu caráter benigno, reversível e acometimento especial de mulheres no período pós menopausa sob situação
de estresse físico ou emocional, são características marcantes.
Variação de sua apresentação morfológica tem sido mais recentemente descrita. Mulher, 44 anos, dislipidêmica, sedentária, obesa, admitida em nossa emergência com cefaléia e dor
torácica mal definida. Negava hipertensão arterial sistêmica,
diabetes e tabagismo. Há 30 dias, após quadro diarréico, vinha em investigação de mialgias, artralgias, febre intermitente
e lesões de pele (infiltrado inflamatório inespecífico a biópsia), com diagnóstico de episclerite bilateral. Havia iniciado
prednisona empírica há 7 dias com importante melhora. Ao
exame físico: FC 90bpm, PA: 230x120mmHg, FR 18irpm e
SPO2: 98%. Bom estado geral, melhora parcial da cefaléia e
desconforto precordial após controle da PA: 160x110mmHg.
Eletrocardiograma em ritmo sinusal, discreto infradesnivelamento do segmento ST de V2 a V4 e questionável infradesnível do segmento PR. Radiografia de tórax e tomografia de crânio normais. Curva de troponina foi positiva; ecocardiograma
com disfunção moderada do ventrículo esquerdo nova. Os
diagnósticos principais foram miocardite ou infarto do miocárdio. Cineangiocoronariografia exibiu coronárias normais,
bem como ventriculografia e ressonância nuclear magnética cardíaca padrão morfológico compatível com takotsubo
invertido. Após 3 semanas do evento, ecocardiograma
ambulatorial de controle foi normal.

PO-332
Relato de caso: intoxicação exógena por paraquat
Sérgio Elia Mataloun, Marcelo Moock, Yukyo Fabio Takara, José
Roberto de Oliveira Silva Filho, Danute Bareisys Salotto

Universidade de Santo Amaro - São Paulo (SP), Brasil

O paraquat é um herbicida, considerado seguro quando manuseado adequadamente. A intoxicação por paraquat é um
quadro clinico gravíssimo e com um prognóstico reservado
na maior parte dos casos. Paciente, sexo feminino, 21 anos,
em uma tentativa de auto extermínio ingeriu um agente
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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tóxico na forma de líquido verde, não sabendo a quantidade exata. Na admissão apresentava vômitos incoercíveis de
aspecto esverdeado, foi administrado carvão ativado e hidratação vigorosa. No segundo dia de internação passou a apresentar insuficiência renal aguda e insuficiência respiratória,
por fibrose pulmonar e SARA. Ao 6º dia foi encaminhada
para a UTI e submetida a hemodiálise, evoluindo com grave
insuficiência respiratória e indo a óbito no 13º dia. O produto é bastante solúvel em água e fracamente lipossolúvel,
sendo pouco absorvido por via digestiva, inalatória ou através da pele íntegra. O paraquat é reduzido nos tecidos biológicos à radicais livres, que produz lesões tissulares. A evolução clínica pode ser dividida em três fases: gastrointestinal,
renal e pulmonar. As complicações do trato gastrointestinal
estão relacionadas com o efeito corrosivo do herbicida sobre
a mucosa e diagnosticadas nas primeiras 2 horas. Nas primeiras 48 horas os rins também são prejudicados, levando
a aumento das concentrações de metabólitos no sangue. A
insuficiência respiratória apresenta evolução progressiva a
medida que a fibrose pulmonar se intensifica. A mortalidade
gira em torno de 70% com até 40% de óbitos nos primeiros
sete dias. O tratamento consiste em medidas para suporte da
vida e administrar terra de Fuller.

Suporte Perioperatório, Transplante e Trauma
PO-333
Aplicação do Therapeutic Intervention Scoring System
(TISS-28) em pós-operatório de cirurgia cardíaca
Leonardo dos Santos Pereira, Anna Carolina das Neves Timóteo,
Francisco Dieimes Alves Peixoto

Universidade Veiga de Almeida -Cabo Frio (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar a gravidade do pós-operatório de cirurgia
cardíaca utilizando o escore TISS-28 e analisar através
do escore TISS-28 a carga horária de enfermagem para o
paciente de pós-operatório de cirurgia cardíaca.
Métodos: Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa do tipo descritiva, exploratória e retrospectiva. Foi realizado um estudo de coorte retrospectivo em uma UTI adulto,
privada, do Município de Cabo Frio, com 10 pacientes com
idade superior a 52 anos, de ambos os sexos, internados na
UTI de Janeiro de 2013 à Abril de 2013. A análise estatística
foi realizada com pacientes sobreviventes por intermédio dos
testes de t de Student e ANOVA.
Resultados: Ao analisar os dados coletados foi visto que a média
do escore TISS-28 dos pacientes estudados foi de 44,7±11,34
pontos, apresentando variância de p>0,0057, o que indica que
são classificados na classe III de Cullen como pacientes graves e
instáveis hemodinamicamente, o que requer um cuidado específico rigoroso. A carga horária de enfermagem ideal é de 8,29
horas por cada turno de 12 horas por paciente.
Conclusão: Conclui-se, que os pacientes em pós-operatório
imediato de cirurgia cardíaca são graves e hemodinamicamente instáveis, classificados em classe III de Cullen pelo TISS-28,
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166

porém, a pontuação reduz gradualmente com o passar do
pós-operatório. Pode-se concluir que de acordo com a média de
pontuação obtida pelo TISS-28, a carga horária de enfermagem
ideal é de 8,29 horas por cada turno de 12 horas por paciente.

PO-334
Avaliação dos fatores relacionados à doação de
órgãos e tecidos para transplante
Izaura Luzia Silvério Freire, Gilson de Vasconcelos Torres, Quinidia Lúcia
Duarte de Almeida Quithé Vasconcelos, Nubia Maria Lima de Sousa,
Luzia Clara Cunha de Menezes, Gabriela de Sousa Martins Melo

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Natal (RN), Brasil

Objetivo: Verificar a associação dos fatores relacionados
à estrutura e processo que influenciam a efetividade da
doação de órgãos e tecidos.
Métodos: Estudo avaliativo, longitudinal e quantitativo realizado em seis hospitais de Natal - RN, entre agosto/2010
e fevereiro/2011, com 65 potenciais doadores, por meio de
roteiro estruturado de observação não participante.
Resultados: A maioria dos pesquisados era do sexo masculino
(50,8%), média de idade de 42,5 anos e causa de morte encefálica o acidente vascular encefálico (53,9%). A efetividade
da doação foi de 27,7%. Não ocorreu diferença significante
entre estrutura dos hospitais e efetividade da doação, porém
observou-se que em 36,9% das internações não havia recursos humanos suficientes, com falta de técnico em enfermagem (53,3%), enfermeiros (32,3%), nutricionista (24,6%)
e fisioterapeuta (20,0%). Observaram-se inadequações nos
recursos físicos em 36,9%, devido ao espaço físico (40,0%),
condições de visualização (20,0%) e falta de tomadas para ligar os equipamentos elétricos (13,8%). Havia falta de recursos materiais e equipamentos em 30,8%, que correspondia a
ausência de radiologia móvel (32,3%), glicosímetro (32,3%),
cama hospitalar (32,3%), bombas de infusão (24,6%) e
roupas de cama (16,9%). No processo, as fases de manutenção (p=0,004; RC=1,6), diagnóstico de morte encefálica
(p=0,032; RC=1,4), entrevista familiar (p=0,001; RC=1,9) e
documentação (p=0,001; RC=11,5) apresentaram diferença
significante com a efetividade.
Conclusão: A adequação dos fatores relacionados à estrutura
e processo está associada à efetividade da doação.

PO-335
Catástrofe de Santa Maria: experiência do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre
Denise Matter, Tatiana Helena Rech, Iuri Christmann Wawrzeniak,
Rafael Barberena Moraes, Karen Fontoura Prado, Edino Parolo,
Régis Bueno Albuquerque, Silvia Regina Rios Vieira

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: Descrever o atendimento prestado às vítimas da
catástrofe atendidas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Métodos: Foram incluídos no estudo 18 pacientes críticos
internados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
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Resultados: A coorte constituiu-se de 12 mulheres e 6 homens,
com idade média de 23 anos. Onze pacientes tinham queimaduras em face e membros superiores, com superfície corporal
queimada média de 21%. Três pacientes apresentaram insuficiência renal aguda necessitando de terapia de substituição
renal. Todos os pacientes apresentavam injúria inalatória. O
tempo médio de ventilação mecânica (VM) foi de 11 dias.
Fibrobroncoscopia diagnóstica foi feita em todos os pacientes e revelou edema, hiperemia e material carbonáceo nas vias
aéreas, classificando a gravidade das lesões como grau 3 em
8 pacientes. Cinco pacientes evoluíram com lesão pulmonar
aguda e dois deles apresentaram níveis elevados de cianeto
após 72 horas da exposição. Hidroxocobalamina foi usada
tardiamente em um paciente com manifestações neurológicas.
Dois pacientes utilizaram circulação extracorpórea (ECMO).
Um deles, submetido a circulação extracrpórea por hipoxemia
refratária, morreu logo após o início da terapia devido à complicações hemodinâmicas. O outro paciente permaneceu 72
horas em circulação extracorpórea e foi desmamado da VM
com auxílio de traqueotomia. A mortalidade foi de 11%.
Conclusão: Mortalidade dessa série é inferior à descrita na
literatura.

PO-336
Checklist na admissão do pós-operatório imediato
de cirurgia cardíaca na UTI pediátrica do IMIP
Nayana Pereira Pôrto, Fabiana de Paula Raeli, Maria Eduarda Cavalcanti
Malta Pessoa, Renata Guedes de Menezes, Eliennayde Borges
Souza, Kamila Thayane Bandeira Araujo, Maria Anunciada Cavalcanti
Coutinho Souza, Bruna Thaisa de Oliveira Malta

Fundação de Ensino Superior de Olinda - FUNESO - Olinda (PE), Brasil

Objetivo: Checklist dos diagnósticos e intervenções de enfermagem na admissão do pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca pediátrica.
Métodos: Estudo exploratório-descritivo teve como foco
essencial à sistematização da assistência na admissão do
pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca na UTI Pediátrica do IMIP, sustentada por abordagem quali quantitativa.
Resultados: O estudo relata a incidência maior na realização
de cirurgias cardíacas em crianças do sexo masculino (63,3%)
em fase pré-escolar (31,0%), sendo predominante a ventriculoseptoplastia, cirurgia esta que está relacionada principalmente com a Correção Intraventricular - CIV como hipótese
diagnóstica. Os pacientes cirurgia dos passaram a ter riscos
para arritmias e débito cardíaco diminuído o que se supõem
uma intervenção mais voltada para o cuidado com testagem
de equipamentos, em relação ao equilíbrio de líquidos, perdas
excessivas principalmente de Ca e K levando ao diagnóstico
de risco para desequilíbrio hidreletrolítico.
Conclusão: Os dados revelam alterações no organismo
ocorrem após a realização cirúrgica, a equipe de profissionais
deve estar preparada para atender o paciente de acordo com
suas necessidades clinicas no pós-operatório imediato de cirurgias cardíacas. Por menor que seja o procedimento cirúrgico, o risco de complicações estará presente, tendo como
principal objetivo da equipe dar assistência ao paciente.
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PO-337
Complicações pós-operatórias dos pacientes
submetidos à artroplastia primária de quadril em
um hospital especializado em reabilitação
Samya Emilia Mota Coutinho, Lorena Maria Santos Barcellos,
Natalia Friedrich, Paola Viana Souza Farias

Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação - Brasília (DF), Brasil

Objetivo: Caracterizar as principais complicações observadas
entre os pacientes submetidos à artroplastia primária de quadril.
Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo, com abordagem
quantitativa dos dados, realizado em uma unidade de alto
risco de um hospital público especializado em reabilitação
do aparelho locomotor. Os dados foram coletados através de
um banco de dados e de revisão de prontuário, referente ao
ano de 2012. Neste período ocorreram 70 procedimentos.
Resultados: A população estudada era composta, em sua
maioria pelo sexo masculino (75,5%), com idade média de
60,7 anos, sendo o quadril direito o mais operado (57,1%).
As principais complicações durante o pós-operatório imediato foram relacionadas à hipovolemia (91,4% n=64 pacientes) com hipotensão em 74,4% desses pacientes e débito urinário menor do que 0,5ml/kg/h em 57,8% deles. A
hipovolemia foi relacionada às perdas sanguíneas durante o
ato cirúrgico, que variaram entre 510ml a 2789ml. Todos
os pacientes com sintomas de hipovolemia receberam reposição volêmica com cristalóides ou colóides e 26,6% (n=17)
foram hemotransfundidos. Outras complicações observadas
foram dor em 40% dos pacientes e náuseas ou vômitos em
27,1%. Foi observado também que dois pacientes (2,8%)
evoluíram com desorientação, 1 (1,4%) com dor torácica, 1
(1,4%) com pneumonia e 1 (1,4%) com injúria renal.
Conclusão: O conhecimento das principais complicações
relacionadas ao procedimento cirúrgico de artroplastia primária de quadril nos dá subsídios para melhoria da qualidade do atendimento multidisciplinar em unidade intensiva.

PO-338
Epidemiologia de trauma de extremidades em UTI
especializada em trauma em 2012
Leandro Costa Miranda, Paulo Fernando Guimarães M. M. Tierno, Cesar
Biselli Ferreira, Estevão Bassi, Roseny dos Reis Rodrigues, Renato Noffs
Gilio, Filipe Matheus Cadamuro, Luiz Marcelo Sá Malbouisson

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo - FMUSP- São Paulo
(SP), Brasil

Objetivo: Causas externas representam 10% das internações hospitalares no SUS. Na prática clínica boa parte das condutas são
tomadas de acordo com a região do corpo acometida. Trauma de
extremidades é comum, mas existem poucos dados brasileiros.
Este estudo tenta caracterizar trauma de extremidades na UTI.
Métodos: Este é um estudo retrospectivo, transversal, realizado no período de abril a dezembro de 2012, realizado em UTI especializada em Trauma. Foram analisados
os prontuários dos pacientes. O objetivo é traçar o perfil
epidemiológico dos traumas de extremidades.
Rev Bras Ter Intensiva. 2013;Supl. 1:S50-S166
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Resultados: Nesse período, foram internados 181 traumatizados. Destes, 38,1% apresentaram trauma de extremidades,
com mediana de SAPS 3 de 37 e do mangled extremity severity score foi de 5. O mecanismo mais comum foi atropelamento (39,1%), seguido de motocicleta (24,6%), veículo automotivo e queda. A média de idade foi de 38,8 anos, com tempo
de internação de 13,5 dias na UTI e 28,2 dias no hospital e,
mortalidade de 15,94%. Apenas 11 pacientes tiveram exclusivamente lesão de extremidades. Quando associado, o TCE
foi a lesão mais comum com 46,37%. A maioria do pacientes
(65,2%) apresentavam escala de coma de glasgow maior que
8 no local. Na admissão da UTI, 31 pacientes usavam droga
vasoativa e 50 em ventilação mecânica.
Conclusão: Trauma de extremidade correspondeu a 38%
das internações na UTI, sendo que quase metade usava
droga vasoativa e a maioria estava sob ventilação mecânica. A
mortalidade real foi o dobro da esperada, mas justificada pelo
próprio viés do escore, mas mesmo assim uma mortalidade
condizente com dados mundiais.

PO-339
Evolução da função pulmonar no pré
pós-operatório de pacientes candidatos
transplante hepático

e
a

Clarissa Bentes de Araujo Magalhães, Maria Flávia Amâncio Campos,
Ingrid Correia Nogueira, Raquel Pinto Sales, Renata dos Santos
Vasconcelos, Camila Barbosa Araújo, José Huygens Parente Garcia,
Eanes Delgado Pereira

Hospital Universitário Walter Cantídio, Universidade Federal do Ceará Fortaleza (CE), Brasil; Universidade Federal do Ceará - Fortaleza (CE), Brasil

Objetivo: Analisar a função pulmonar no pré e pós-operatório de pacientes candidatos a transplante hepático.
Métodos: Estudo observacional e prospectivo realizado
no Hospital Universitário Walter Cantídio no período de
janeiro a junho de 2013 com 25 pacientes candidatos ao
transplante de fígado. Foram incluídos pacientes com idade entre 18 a 70 anos, com condições clínicas para realizar
os procedimentos propostos e excluídos indivíduos que não
conseguiram realizar o exame. A função pulmonar (VEF1) e
a pressão inspiratória e expiratória máxima (PImáx e Pemáx)
realizada pela manovacuometria foram analisadas no pré e
no 1º, 3º e 5º dia de pós-operatório (PO).
Resultados: Dos 25 pacientes, 72% (n=18) eram do sexo
masculino, com média de idade de 48,85 anos (±13,15),
média do MELD de 21,84 e 32% (n=8) apresentavam cirrose alcoólica. A função pulmonar no pré-operatório apresentou uma média na Pimáx de -60mmH2O e Pemáx +69
mmH2O, VEF1 de 2,50 (83% do predito). No 1º e 3º dia
de PO houve uma queda de 54% e 49% na Pimáx, 54% e
47% na Pemáx, 61% e 57% no VEF1. No 5º dia de PO todos os valores das variáveis analisadas apresentaram-se maiores que os do 1º PO, evidenciando um crescimento linear.
Conclusão: Pacientes submetidos ao transplante hepático
apresentam redução importante no VEF1 assim como na
Pimáx e Pemáx no período de PO imediato e apresentam
valores maiores no 5º PO em relação ao 1º PO.
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PO-340
Morte encefálica e doação de órgãos: compreensão
dos profissionais de enfermagem
Izaura Luzia Silvério Freire, Gilson de Vasconcelos Torres, Ana Elza
Oliveira de Mendonça, Gabriela de Sousa Martins Melo, Nubia Maria
Lima de Sousa, Luzia Clara Cunha de Menezes

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Natal (RN), Brasil

Objetivo: Identificar a compreensão da equipe de enfermagem acerca da morte encefálica e doação de órgãos e tecidos.
Métodos: Estudo descritivo, quantitativo, realizado em seis
hospitais de Natal - RN com 68 profissionais de enfermagem. Os dados foram coletados por meio de questionário
estruturado, com questões abertas e fechadas.
Resultados: Dos 68 profissionais, a maioria era do sexo feminino (89,7%), com faixa etária de 32 a 39 anos; casado (44,1%) e
católico (7,6%); 51,5% eram técnicos em enfermagem. 91,3%
declararam ter trabalhado com potenciais doadores; 77,9%
afirmaram sentir-se preparados para assistir a esses pacientes.
Dos critérios avaliados no diagnóstico de morte encefálica,
percebe-se predomínio de respostas sobre a ausência de atividades encefálicas detectas por exames complementares (94,1%),
seguido por realização de exames neurológicos (72,1%) e coma
arreativo e arreflexivo (51,5%). Erroneamente, entrevistados referiram que a realização de tomografia computadorizada de crânio (11,8%) e reflexos córtico-medulares (1,5%) eram critérios
utilizados para o diagnóstico e 2,9% não lembravam quais eram
os critérios. A manutenção da temperatura corporal (82,4%)
foi o principal cuidado mencionado na manutenção do potencial doador. Do processo de doação, a entrevista famíliar foi a
mais citada (82,4%).
Conclusão: Percebe-se, nesse estudo, um hiato entre a afirmação de sentir-se preparado e as respostas sobre os critérios
avaliados. Portanto, evidenciou-se falta de conhecimento
teórico-prático da equipe de enfermagem, demonstrando a
necessidade de se investir em estratégias educacionais.

PO-341
O emprego da oxigenação por membrana
extracorpórea (ECMO) como dispositivo de
assistência circulatória após cirurgia cardíaca
Taíza Corrêa Sória, Marina Monteiro de Souza, Marcia Barbosa de
Freitas, Sergio Araujo Olival, Alexandre Siciliano, Rodrigo Segalote,
Renato Vieira Gomes, Alexandre Rouge Felipe

Instituto Nacional de Cardiologia - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Experiência do uso da ECMO veno-arterial como
dispositivo de assistência circulatória em pacientes adultos com
insuficiência cardíaca refratária após cirurgia cardíaca (CC).
Métodos: Análise descritiva e retrospectiva através da análise
dos pacientes submetidos a ECMO após CC nos anos de
2009 a 2011. A indicação para implante era a presença de
choque cardiogênico refratário.
Resultados: Quatorze pacientes (47,9 anos, 57,1% masc). O
tempo médio de suporte de 76,1 horas. O sangramento ex-
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cessivo foi a principal complicação observada. Houve explante
(desmame) do dispositivo (4pcs, 28,5%), dois como ponte
para a recuperação da função miocárdica, um como ponte
para assistência prolongada e um devido a fluxo inadequado.
Dos 4pcs, 2pcs (14,2%) receberam alta hospitalar e 2pcs evoluíram a óbito posteriormente. Os demais pacientes faleceram
devido a choque refratário durante o período em assistência.
Conclusão: A ECMO mostra-se efetiva no suporte a pacientes
críticos com alta mortalidade. Para se atingir melhores resultados, faz-se necessário a otimização de um protocolo de fluxo
com critérios de elegibilidade bem definidos, precocidade no
implante, treinamento de equipe multiprofissional, avaliação da
mudança para dispositivos de maior permanência e indicação
adequada ao transplante cardíaco em casos de não recuperação.

PO-342
Perfil do grande queimado em terapia intensiva em
hospital público de São Paulo
Firmino Haag Ferreira Junior, Antonio Fernando Costa Filho, Marcelo
Reginato, Melissa da Cunha Mattos Garcez, Regina Airoldi Canzi, Edésio
Vieira da Silva Filho, Raul Telerman

Hospital Geral de São Mateus - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Avaliar o perfil do paciente grande queimado em
unidade de terapia intensiva.
Métodos: Estudo epidemiológico retrospectivo do tipo coorte
analisando os prontuários dos pacientes queimados internados
em UTI no período de 2008 a 2012. Todos os pacientes foram
submetidos a protocolo de cuidados específicos para o atendimento de grande queimado pela equipe multiprofissional.
Resultados: Foram avaliados 29 prontuários de pacientes queimados internados em UTI (79,31% Masculino e
20,69% Feminino) e a média de idade foi de 43,58 anos. A
área de superfície queimada foi de 20,68% de grande queimado, sendo o restante em moderados e leves. A proporção do agente causador da queimadura foi: 34,49% fogo,
31,04% álcool, 13,80% energia elétrica 6,89% água quente, 6,89% gás e 6,89% gasolina, respectivamente. O tempo
médio de internação foi de 9,89 dias. A taxa de pacientes
que evoluiu para sepse foi de 51,72% e a taxa de óbito entre
os internados foi de 44,82%. Dentre os pacientes sépticos
que evoluíram para óbito, obtivemos uma taxa de 73,33%.
Conclusão: O grande queimado constitui uma entidade grave e mesmo com cuidados específicos, apresentam um alto
índice de morbi-mortalidade dos pacientes que internam em
unidades de terapia intensiva.

PO-343
Prevalência de complicações no pós-operatório de
cirurgia ortopédica em indivíduos com diabetes mellitus
Isabela Ribeiro Simões de Castro, Mauricio Diuana Saud, Maria
Celia de Andrade, Rogerio dos Reis Visconti, Monica Teixeira de
Novais, Carolina Corrêa Pinto de Farias, Lenita Zajdenverg
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Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - Rio de Janeiro (RJ),
Brasil; Universidade Federal do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar o impacto de ser portador de diabetes
mellitus (DM) no pós-operatório de cirurgias ortopédicas.
Métodos: Análise de banco de dados prospectivamente,
de pacientes internados na terapia intensiva do Instituto
Nacional de Traumatologia e Ortopedia no ano de 2011,
com 1074 pacientes, dos quais 134 portadores de DM,
comparando as complicações pós-operatórias dos grupos de
portadores de DM (A) com aqueles sem diabetes (B). Foram
avaliadas as complicações pós-operatórias: síndrome coronariana aguda (SCA), sepse e insuficiência renal aguda. Não
foi controlado o tipo de cirurgia pelo pequeno número de
eventos (<5) de cada uma delas.
Resultados: No grupo A, de 134 pacientes, 5 (3,73%)
apresentaram óbito, do B (sem DM), de 940 pacientes, 14
(1,48%) apresentaram esse desfecho. Apresentaram síndromes coronarianas agudas 5 (3,73%) pacientes do grupo A e
12 (1,27%) do B. Já tinham história de doença coronariana
11 (8,2%) pacientes do grupo A e 6 (0,63%) do B, nenhum
apresentou agudização do quadro no pós-operatório
(p<0,001). Apresentaram insuficiência renal aguda, com
necessidade de terapia dialítica, 4 (2,98%) pacientes do grupo A e 21 (2,23%) do B (ns).
Conclusão: DM parece estar associado a um maior risco de
mortalidade no pós-operatório de cirurgias ortopédicas, e de
síndromes coronarianas agudas no pós-operatório em pacientes sem história prévia de doença coronariana. Essa amostra
precisa ser aumentada pelo baixo número de eventos.

PO-344
Trauma raquimedular: da admissão em unidade de
terapia intensiva aos seis meses pós-trauma
Kátia Daniele Rech, Fernanda Machado Kutchak, Marcelo de Mello
Rieder, Marino Muxfeldt Bianchin

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - Porto Alegre (RS), Brasil; Universidade do Vale dos
Sinos - UNISINOS - Porto Alegre (RS), Brasil; Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - UFRGS - Porto Alegre (RS), Brasil

Objetivo: Avaliar as características clínicas, a função neurológica e a funcionalidade de pacientes com trauma raquimedular
(TRM) no momento da admissão hospitalar e após seis meses.
Métodos: Estudo observacional de coorte prospectivo que incluiu
32 pacientes com TRM. A função neurológica foi mensurada
pela Classificação Neurológica da Lesão Medular (ASIA) e a
funcionalidade pela Medida de Independência Funcional (MIF).
Resultados: A média de idade foi 30,65 anos e 87,5%
eram do sexo masculino. O local mais atingido foi a cervical (53,1%), e as lesões completas prevaleceram (59,4%).
A principal etiologia foi ferimento por arma de fogo, com
37,5%. Os pacientes ficaram internados uma mediana de 28
dias e aproximadamente 70% foi submetido à intervenção
cirúrgica. Após alta hospitalar, 87,5% realizaram fisioterapia e 43,7% necessitaram de reinternação por complicações
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secundárias, principalmente infecções do trato urinário.
Após seis meses, observou-se melhora significativa da função motora de membros superiores (p<,001) e inferiores
(p=,002), com associação aos níveis cervicais, à realização
do tratamento cirúrgico e aos dois tipos de lesões (completa
e incompleta). A funcionalidade seis meses após lesão apresentou melhora significativa (p<,001). A relação da funcionalidade com o local e tipo de lesão e aos tratamentos
adotados demonstra diferença estatística nos níveis cervicais
e torácicos, nos pacientes que participaram de programas de
reabilitação, bem como nas lesões completas e incompletas.
Conclusão: Pacientes com TRM, apesar de prolongado
período de hospitalização e elevadas taxas de reinternações,
apresentaram recuperação de funções motoras e capacidade
funcional seis meses pós-trauma.

Índices prognósticos
PO-345
O que interfere no preenchimento do Simplified
Acute Physiology Score 3 (SAPS 3)?
Renato Vieira Gomes, Pedro Miguel Mattos Nogueira, Alexandre Rouge
Felipe, Marco Antonio de Mattos, Celso Nardin de Barros, Marcelo
Heitor Vieira Assad, Maria Luisa Azevedo Toscano Cunha, Luiz Antonio
de Almeida Campos

Hospital Unimed Rio - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Identificar e avaliar os fatores que afetam a qualidade do preenchimento do SAPS 3.
Métodos: Usamos o formulário www.saps3.org. para calcular o SAPS 3 da primeira hora de 2 casos testes (pancreatite e pós-operatório de colectomia) a partir do preenchimento por 36 médicos divididos em grupos segundo
suas áreas de atuação: Terapia Cardiointensiva; Emergência; Terapia Intensiva; e mais de uma especialidade. A familiaridade dos médicos com o SAPS 3 foi avaliada pelo
número de vezes que o haviam preenchido: nunca; até 5
vezes; e mais de 5 vezes. Foi feita uma análise descritiva do
preenchimento das 29 variáveis, comparando-se este preenchimento com um preenchimento padrão (baseado nas
definições do apêndice C). As variáveis que apresentaram
disparidades foram identificadas. Análise estatística com
ANOVA (p<0,05).
Resultados: Após o preenchimento das 29 variáveis do escore, identificou-se conformidade de preenchimento em
56% das variáveis, sendo que as 44% restantes apresentaram
pelo menos 2 disparidades, com consequente mudança na
previsão de mortalidade. A ANOVA demonstrou: a especialidade médica não influenciou o resultado; a familiaridade
relacionou-se com o melhor preenchimento, impacto de
3,3% (p=0,013) na predição de morte; e a complexidade
do caso relacionou-se com pior preenchimento, impacto de
17,16% (p=0,03) na predição de morte.
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Conclusão: O preenchimento do SAPS 3 melhorou com a
familiaridade, treinamento e piorou com a complexidade do
caso. Parece fundamental o treinamento e/ou o uso de ferramentas eletrônicas com definições claras e de fácil acesso.

PO-346
Aplicação do EuroScore em pacientes submetidos a revascularização do miocárdio em hospital
privado de São Paulo
Rosilene Giusti, Wilson Rodrigues Lima Junior, Lina Sanae Abechain,
Giovana Casarini, Daniela Vieira Baldini Batista, Firmino Haag Ferreira
Junior

Hospital Cruz Azul de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Estudo retrospectivo com análise da aplicação do EuroScore em pacientes submetidos à revascularização miocárdica
no período de pós operatório imediato em terapia intensiva.
Métodos: Análise retrospectiva e temporal por análise de
banco de dados, no período de maio de 2012 a junho de
2013, submetidos a revascularização miocárdica. Foram
excluídos pacientes submetidos à intervenção valvar. Os
pacientes foram avaliados através do Eurosocore através de
Checklist dirigido.
Resultados: Foram avaliados 60 pacientes submetidos à revascularização do miocárdio, sendo que 53% eram do sexo
masculino. A idade média foi de 68 anos. Dentre os fatores
de risco avaliados 80% dos pacientes apresentaram história
prévia de infarto agudo do miocárdio, 73% tinham história de dislipidemia, 27% tabagismo, 46% diabetes, 61%
hipertensão arterial, 20% insuficiência arterial periférica e
20% tinham creatinina maior do que 2 mg/Dl. O índice
de óbito encontrado foi de 10%, sendo que 52% dos pacientes estudados tinham EuroScore aditivo maior que 6
(alto risco).
Conclusão: A aplicação do EuroScore como um modelo de
predição de risco tem sido utilizado frequentemente como
fator preditivo de morbi-mortalidade. Através dos resultados obtidos, observamos que o índice de óbito foi menor
quando confrontado com o EuroScore aditivo neste grupo
de pacientes.

PO-347
Avaliação do índice de mortalidade de pacientes
de uma unidade de terapia intensiva através do
Sistema de Pontuação de Intervenções Terapêuticas
(TISS 28)
Ana Caroline Escarião de Oliveira, Lucicleide Odília do Nascimento
Nunes, Jobson Rodrigues de Brito, Sâmia Everuza Ferreira Fernandes

Faculdade de Medicina Nova Esperança - João Pessoa (PB), Brasil;
Hospital Municipal Casa de Saúde Bom Jesus - Caruaru (PE), Brasil

Objetivo: Avaliar o índice de mortalidade dos pacientes em
uma Unidade de Terapia Intensiva adulto no município de
Caruaru - PE através da aplicação do TISS 28.
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Métodos: Estudo de Coorte, com 81 pacientes no período de janeiro a dezembro de 2012. Na análise dos dados
utilizou-se o teste Qui-quadrado de Pearson, a curva ROC a
com área sob a curva A margem de erro utilizada na decisão
dos testes estatísticos de 5,0% e os intervalos foram obtidos
com 95,0% de confiabilidade.
Resultados: A idade média dos pacientes foi 62,88
anos, onde 59,3% eram mulheres, média de 9,30 dias de
internamento e 43,2% de óbitos. A prevalência de óbitos
foi aproximada entre os sexos; aumentou com a faixa etária,
sendo 30,8% na faixa de 18 a 59 anos e 68,8% na faixa
de 80 a 91 anos, entretanto para a margem de erro fixada
(5,0%) não se comprova associação significativa (p>0,05).
Foi mais elevado o óbito entre os pacientes que ficaram internado até 5 dias do que os que ficaram internado mais de
5 dias (57,1%x28,2%); foi menos elevado entre os da classe
II (6,3%), seguido das classe I (30,8%), classe III (32,3%) e
foi bem mais elevado entre os classe IV (95,2%), diferenças
estas que revelaram associação significativa entre o desfecho
e cada uma das variáveis (p<0,05).
Conclusão: Os resultados mostraram que o escore TISS
28 evidenciou a relação de valores altos de escore com a
frequência de morte dos pacientes analisado.

PO-348
Avaliação dos níveis séricos de albumina, tempo de
internação e mortalidade no CTI
Mauricio Borges Velasco, Dyanne Moyses Dalcomune, Fernanda dos
Santos Borges

Hospital Meridional - Cariacica (ES), Brasil

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar o
tempo de internação e a mortalidade em relação ao nível
sérico de albumina nas primeiras 48 horas de admissão em
um CTI da Grande Vitória.
Métodos: Realizou-se trabalho retrospectivo em um CTI
clínico cirúrgico de um hospital da Grande Vitória com
análise de pacientes internados no período de janeiro de
2010 a junho de 2013. Foram incluídos todos os pacientes
acima de 12 anos que tiveram coleta de albumina em até
48 horas da admissão no CTI. Analisou-se o nível sérico
de albumina e relacionou-se com tempo de internação no
CTI e mortalidade hospitalar.
Resultados: Dos 1799 exames analisados, 979 entraram
nos critérios de inclusão. O sexo masculino prevaleceu em
59,0% (401). A média de idade foi de 56,5 anos. Dos pacientes avaliados 291 (29,7%) apresentavam níveis séricos
de albumina normais e 688 (70,3%) já foram admitidos
com hipoalbuminemia. O tempo médio de internação foi
respectivamente de 9,4 e 14,0 dias. A mortalidade foi de
5,2% (15) para os normoalbuminêmicos e de 20,2% (139)
para os hipoalbuminêmicos. Quanto menor o valor de albumina maior a relação com a mortalidade e internação. Nos
pacientes com albumina menor ou igual a 2,5mg% foram de
35,3% e 17,2 dias respectivamente.
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Conclusão: A albumina pode ser mais um exame isolado para auxiliar a evidenciar o prognóstico dos pacientes
críticos admitidos em CTI em uma relação direta com
a mortalidade hospitalar e tempo de internação.

PO-349
Comparação da capacidade de dois escores de gravidade
em predizer mortalidade nas primeiras 48 horas de
admissão de pacientes em unidade de terapia intensiva
João Pedro Lins Mendes de Carvalho, Ricardo Pires Alvim, Marcel Leal
Ribeiro, Marcos Burgos Morgade Cortizo, Sydney Agareno de Souza
Filho

Liga Acadêmica de Medicina Intensiva da Bahia - LAMIB - Salvador
(BA), Brasil; Unidade de Cuidados Intensivos, Hospital da Cidade - HC Salvador (BA), Brasil

Objetivo: Comparar a capacidade de dois escores
prognósticos (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation
- APACHE II - e o Simplified Acute Physiology - SAPS II) em
predizer a mortalidade nas primeiras 48hs de internamento
dos pacientes admitidos via Central Estadual de Regulação,
na unidade de terapia intensiva de um hospital terciário, na
cidade de Salvador, Bahia.
Métodos: Estudo retrospectivo de pacientes admitidos
no período entre novembro de 2012 e maio de 2013. A
capacidade discriminatória dos Escores e suas calibrações
foram analisadas pela área sob a curva ROC e pelo teste Hosmer-Lemeshow. A comparação das curvas ROC foi
realizada utilizando o método de Hanley e McNeil.
Resultados: Foram admitidos 58 pacientes, idade média de
59,7 anos, 53% do sexo masculino. A mortalidade nas primeiras 48 horas de internamento foi de 11%. A mediana
do APACHE II foi 16 e do SAPS II, 48. A área sob a curva
do APACHE II foi 0,748 (IC 0,586 a 0,911) e do SAPS II,
0,842 (IC 0,695 a 0,988), com uma diferença entre áreas de
0,093 (IC -0,052 a 0,238) (p=0,208).
Conclusão: Não foi observada diferença estatisticamente significante na capacidade de prever mortalidade nas primeiras
48 horas de internamento na amostra estudada. São necessários novos estudos para validação dos resultados obtidos.

PO-350
Correlação entre o NAS e APACHE II como
preditores de mortalidade em pacientes de terapia
intensiva
Thamiris Ricci de Araújo, Paulo Eduardo da Rocha Costa, Fernanda
Berchelli Girão, Mayra Gonçalves Menegueti, Maria Auxiliadora
Martins, Miyeko Hayashida, Ana Maria Laus, Anibal Basile Filho

Divisão de Terapia Intensiva, Departamento de Cirurgia e Anatomia,
Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto (SP), Brasil; Divisão de
Terapia Intensiva, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de
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Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto (SP), Brasil;
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo Ribeirão Preto (SP), Brasil

Objetivo: Verificar se existe correlação entre os valores do
Acute Physiology and Chronic Health Evalution (APACHE
II) e do Nursing Activities Score (NAS) e também verificar
se existe associação entre os valores obtidos do APACHE II
e NAS com a mortalidade real.
Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo,
exploratório e de abordagem quantitativa. Para correlacionar as duas variáveis foi realizada a correlação de Pearson.
Também foi feita curva ROC para NAS e APACHE. Para
comparar as médias dos dois grupos com o desfecho (óbito)
foi utilizado o teste t para amostras independentes para a
variável NAS e Mann-Whitney para a variável APACHE II.
Resultados: Foram incluídos 88 pacientes, com média de
idade de 51,9 anos, sendo 64% para o sexo masculino, tempo médio de permanência de 9,6 dias, taxa de mortalidade
de 34%, escore médio do NAS de 66,1 e APACHE II médio de 25,9. Não houve correlação entre os valores do NAS
e do APACHE II (r=0,26). O APACHE neste estudo teve
sensibilidade e especificidade de 0,70 e foi um bom preditor
de mortalidade p de 0,002. O NAS pela curva AUC ROC
mostrou-se pouco específico (0,20). Também não foi um
bom preditor de mortalidade p=0,49.
Conclusão: Neste estudo, o APACHE mostrou-se um bom
preditor de mortalidade, sendo que o NAS utilizado para
quantificar a carga de trabalho de enfermagem, parece não
predizer a gravidade do paciente e o risco de óbito.

PO-351
Desfecho do paciente grave com diferença da
pressão arterial entre os membros superiores
Ana Maria Cavalheiro, Bruna Gomes Barbeiro, Fernanda Antunes Ribeiro,
Amanda Maria Palerosi Campos, Andreia Pardine, Neide Marcela Lucino,
Gerferson André Silva Costa

Hospital Israelita Albert Einstein - São Paulo (SP), Brasil

Objetivo: Analisar a relação da diferença de pressão entre os
braços no desfecho hospitalar do paciente. Estudar a relação
da diferença de pressão entre os braços no tempo de hospitalização do paciente.
Métodos: Estudo tipo observacional retrospectivo, transversal, realizado através da consulta de prontuários digitalizados
no programa SGH, internados na UTI adulto do Hospital Israelita Albert Einstein. Será avaliado a diferença entre
os pacientes que apresentam diferença de pressão sistólica
(PS)=10mmhg e/ou pressão diastólica (PD)=10mmhg com
pacientes que tenham (PS)<10mmhg e (PD)<10mmhg. As
medidas de pressão que serão consideradas são as realizadas
simultaneamente e/ou seguidas imediatamente no momento da admissão na UTI Analise estatística foi feita pelo pro-
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grama SPSS, aplicado medidas descritivas e como as variáveis eram não paramétricas aplica o teste de Mann Withney
e correlação de spearman.
Resultados: Analisado 482 prontuários de pacientes internados na UTI adulto, destes 129 pacientes apresentaram diferença de pressão arterial superior as medidas preconizadas,
quando avaliado a relação com o tempo de internação e desfecho observa-se que não há relação com o desfecho e tempo
de internação, mas foi observado correlação com comorbidades destes pacientes, síndrome coronariana e tabagismo.
Conclusão: Apesar de a diferença de pressão arterial entre
os membros superiores não ter impacto sobre o desfecho do
paciente na UTI é importante ressaltar a relação com as doenças cardiovasculares estas controladas previamente através
de uma medicina preventiva pode modificar o tratamento
destas doenças e a hospitalização do paciente.

PO-352
Estamos prevendo corretamente a mortalidade de
doentes críticos, com o Simplified Acute Physiology
Score 3 (SAPS 3)?
Renato Vieira Gomes, Pedro Miguel Mattos Nogueira, Wolney de
Andrade Martins, Alexandre Rouge Felipe, Maria Luisa Azevedo
Toscano Cunha, Marco Antonio de Mattos, Marcelo Heitor Vieira Assad,
Luiz Antonio de Almeida Campos

Hospital Unimed Rio - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar o impacto no cálculo da mortalidade predita pelo SAPS 3, sem treinamento ou consulta a definições,
Identificando as variáveis que dificultam o preenchimento
do SAPS 3.
Métodos: De dezembro 2012 a janeiro de 2013, usamos a
ferramenta eletrônica disponível em www.saps3.org. para
calcular o SAPS 3 da primeira hora de 2 casos testes (pancreatite e pós-operatório de colectomia) a partir do preenchimento por 36 médicos. Foi feita uma análise descritiva
do preenchimento das 29 variáveis, comparando-se esse preenchimento com um preenchimento padrão (baseado nas
definições do apêndice C). As variáveis que apresentaram
disparidades foram identificadas assim com o impacto na
previsão de mortalidade.
Resultados: Existe grande variabilidade de resultados do escore em ambos os casos. Considerando-se a mediana, houve
tendência de redução de previsão de mortalidade no caso de
pancreatite e grande aumento, quase 14%, de previsão de
mortalidade no de pós-operatório. A grande variabilidade
no cálculo do escore, 60 a 86 pancreatite e 77 a 104 no pós-operatório. As 29 variáveis, também foram divididas nos
3 seguintes grupos: A- sem disparidade de preenchimento
(16-55,2%); B- =2 disparidades (7-24,2%); e C- >4 disparidades (6-20,6%). Entre as variáveis mais problemáticas ressaltamos Tipos de Choque, localização hospitalar e terapia
de câncer, cujo preenchimento inadequado pode resultar em
diferença de até 18 (25% mortalidade) pontos no SAPS 3.
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Conclusão: O formulário usado pode comprometer os
resultados. O uso do SAPS 3 sem treinamento adequado
produz previsões de mortalidade inadequadas.

PO-353
Existe diferença entre a previsão de óbito em
pacientes críticos avaliados pelos escores Simplified
Acute Physiology Score 3 (SAPS 3), Sequential
Organ Failure Assessment (SOFA) e Multiple Organ
Dysfunction Score (MODS)?
Renato Vieira Gomes, Pedro Miguel Mattos Nogueira, Alexandre Rouge
Felipe, Marco Antonio de Mattos, Marcelo Heitor Vieira Assad, Wolney de
Andrade Martins, João Carlos de Pinho, Luiz Antonio de Almeida Campos

Hospital Unimed Rio - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Avaliar se os escores SAPS 3, SOFA e MODS
diferem quanto à previsão de óbito.
Métodos: De 3 de janeiro a 10 de junho de 2013,
analisaram-se retrospectivamente, a partir de banco de dados em Oracle, 515 pacientes (pts) internados em unidades
de terapia intensiva de um determinado hospital terciário
e que receberam alta hospitalar. A análise descritiva foi seguida de cálculo da curva ROC para óbito, usando o SAPS
3 da primeira hora, o SOFA e o MODS do primeiro dia
de internação. As curvas ROC foram comparadas pelo intervalo de confiança e o teste desenvolvido por JA Hanley
disponível em http://www.vassarstats.net/roc_comp.html.
Resultados: Observaram-se 30 óbitos. As áreas sob a curva
ROC com seus respectivos intervalos de confiança (IC) foram: SAPS 3 (0,765; 0,675-0,854); SOFA (0,751; 0,6350,866); e MODS (0,737; 0,626-0,848). Existe uma discreta vantagem numérica para a curva do SAPS 3, porém
todos os IC se interpõem. O teste de Hanley não mostrou
diferença significativa entre as curvas dos três escores.
Conclusão: Esta amostra inicial de baixa mortalidade não
mostrou diferença significativa na curva ROC para óbito
entre os escores avaliados. Portanto, não havendo diferença
na qualidade da predição de mortalidade, sugerimos o uso
apenas dos escores SOFA e MODS, pois são muito mais
simples e de mais fácil entendimento e preenchimento.

PO-354
Medida do EuroSCORE como preditor de risco de
arritmias cardíacas em pós-operatórios de cirurgia
de revascularização do miocárdio
Leandro Cordeiro Portela, Carlos Alberto Gonnelli, Mauro Sergio Vieira
Machado, Daniel Fernandes Duailibi, Diego Ribeiro Garcia, Thomaz
Braga Ceglias

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo - São Paulo (SP), Brasil
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Objetivo: Avaliar a relação entre EuroSCORE e
arritmias cardíacas em pacientes submetidos à cirurgia
de revascularização miocárdica na Real e Benemérita
Beneficência Portuguesa de São Paulo.
Métodos: Estudo observacional retrospectivo onde foram
revisados os prontuários de 730 pacientes submetidos
à cirurgia de revascularização miocárdica. Calculados
EuroSCORE, catalogadas as arritmias cardíacas e analisada a
relação entre EuroSCORE elevado e a presença de arritmias
cardíacas. Excluídos do estudo pacientes com arritmias
prévias, diâmetro de átrio esquerdo >45mm, disfunção de
ventrículo esquerdo com FEVE <35%, aneurismectomia de
VE e uso de digoxina, beta-bloqueador e amiodarona em
pré-operatório.
Resultados: Arritmias cardíacas ocorreram em sessenta e
quatro pacientes (8,76%). A arritmia mais frequente foi
a Fibrilação Atrial (64,06%). A porcentagem de arritmias
foi de 7,1% em pacientes com EuroSCORE de baixo risco
(p=0,014), 12,04% em pacientes com médio risco (p=0,062)
e 15% em pacientes com alto risco (p=0,152). Avaliação de
significância estatística feita através do teste Qui-quadrado
e p-value.
Conclusão: Observamos aumento da frequência de arritmias
cardíacas em pacientes com maior EuroSCORE. Assim,
vigilância quanto aos fatores de risco é mais exigida quanto
maior for o EuroSCORE.

PO-355
Valor do APACHE II no momento da alta da terapia
intensiva na determinação de readmissão
Luiz Antônio Gomes Osorio, Dora Mannarino

Hospital Nortecor - Rio de Janeiro (RJ), Brasil

Objetivo: Determinar a importância do APACHE II na alta
como preditor de readmissão.
Métodos: Durante dois meses, 35 pacientes receberam alta
do CTI, após no mínimo 48 horas de internação. No momento da alta, todos tiveram calculado o score APACHE
II. Estes pacientes foram acompanhados quanto ao seu desfecho intra-hospitalar como: alta, óbito, transferência ou
readmissão.
Resultados: Dos 35 pacientes, quatro (11%) foram readmitidos, os 31 demais receberam alta hospitalar. O APACHE
médio do grupo readmitido foi 10 o APACHE médio do
grupo alta foi de 11 não houve diferença estatística entre os
grupos.
Conclusão: O APACHE II, um score fisiológico, não tem
poder de predição de readmissão quando realizado no momento da alta.
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PO-356
A eficácia da fisioterapia na síndrome do pulmão
encolhido
Lorena de Oliveira Gonçalves, Allison Renato Santos, Roberta Marques
Lisboa, Luciana Castilho de Figueiredo, Rodrigo Marques Tonella

Unidade de Terapia Intensiva Adulto, Hospital das Clínicas, UNICAMP Campinas (SP), Brasil

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica autoimune, que tem como consequência manifestações clínicas. Entre elas destacamos a Síndrome do Pulmão
Encolhido, caracterizado pelo quadro de dispneia, devido à
fraqueza dos músculos inspiratórios, associado à insuficiência
ventilatória restritiva grave, parênquima pulmonar normal e
perda volumétrica devido a discinesia diafragmática. No dia
29 de maio deu entrada na unidade de terapia intensiva a paciente RSAA, 40 anos, com diagnóstico de SPE, em acompanhamento na reumatologia desde 2003, com histórico de
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trombose venosa profunda, além de neuropatia restritiva por
acometimento do diafragma, em uso de BIPAP domiciliar
há 6 anos. Retornou ao hospital devido instabilidade clínica,
apresentando cianose de extremidades, saturação de 80%, e
dispneia. Diante disso foi iniciado o protocolo de atendimento fisioterapêutico, onde foi iniciado com exercícios ativos, coleta de dados com manovacuômetro digital para a verificação
da Pressão inspiratória máxima (PImax) e Pressão expiratória
máxima (PEmax) e função pulmonar com Peak Flow. O fortalecimento da musculatura inspiratória e expiratória foi realizado com o Threshold com carga de 60% da PImax e PEmax,
sendo realizados duas vezes ao dia, foram verificadas medidas
de PImax, PEmax e Peak Flow para avaliação da força respiratória, sendo respectivamente - 23, 55 e 90, após os atendimentos, durante um mês, as medidas foram refeitas, onde
notamos melhora da função pulmonar, com PImax: -53, PEmax: 62 e Peak Flow 170. A paciente recebeu alta hospitalar
sem sinais de desconforto respiratório ou dispneia.
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