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P 01: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA COM BLA NDM: UM RELATO DE CASO
Autores: PANÇARDES, Caroline G P S Marangoni; FOTI, Leonardo
Instituição: Hospital da Polícia Militar e ICC/FIOCRUZ- PR
Introdução: As infecções relacionadas à assistência saúde (IRAS) são consideradas atualmente um
problema de saúde pública, principalmente por serem acometidas na sua maioria por microrganismos
multirresistentes. Nas últimas décadas é crescente o número de isolados bacterianos que
apresentam múltiplas resistências antimicrobianas. A resistência aos carbapenêmicos são hoje a
maior preocupação para os serviços de saúde. Objetivo: Esta pesquisa tem como objetivo
apresentar o aparecimento de resistência Metalobetalactamase num Hospital Público do Estado do
Paraná. Método: Relato de caso Resultado: Foram encontradas cepas de resistências
betalactameses com classes moleculares tipo B, em um único paciente de 52 anos com diagnóstico
admissional de Guillian Barré. Na sua entrada na instituição, apresentou culturas de vigilância
negativas, porém após 24 dias de internação a cultura de swab retal, positivou para Escherichia coli
com Gene NDM-1 (New delhi metallo-betalactamase). Com mais 11 dias positivou novamente com
uma Pseudomonas aeruginosa carbapenemase sem tipagem gênica. Apenas 10 dias após da última
coleta, positivou uma klebsiella pneumoniae gene NDM-1. Não obstante nova cultura positiva 6 dias
após, identificou novamente uma Escherichia coli com gene NDM-1. No período que antecede a
primeira cultura positiva, especificamente 13 dias antes, o paciente recebeu tratamento com
carbapenêmico para tratamento de pneumonia, com Dose de 3 gr Dia, fracionado de 8 em 8 horas,
contudo este tratamento foi interrompido no D2. O outro tratamento com carbapenêmico foi após 4
dias da primeira cultura positiva, sendo novamente interrompido no seu D3. Conclusão: Neste
hospital já havia colonização e/ou infecções por betalactamese classe molecular tipo A, porém não
classe B. O que alarmou neste paciente foi a rapidez com que esta resistência se apresentou, visto
que o uso de carbapenêmico (meropenem) foram poucos dias antes da primeira cultura positiva.
Outro dado muito curioso foi a diversidade de microrganismo Gram Negativos resistentes, como as
bactérias fermentadoras e não fermentadoras de glicose. A maior discussão está em esclarecer,
como que a classe molecular tipo B se desenvolveu neste hospital. Até o momento não foi possível
identificar se esse uso de carbapenêmico foi suficiente para gerar uma resistência, se o ambiente ou
o paciente já possuíam cepas com material genético sugestivo para esta classe molecular. Com base
nesta pluralidade microbiológica, este relato de caso está subsidiando um estudo genético para
identificar caracterização genotípica da resistência, afim de avaliar se a classe molecular tipo B, neste
paciente, apresenta o mesmo perfil clonal.
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P02: A HIPOTERMIA TERAPÊUTICA EM CUIDADOS INTENSIVOS NA ENCEFALOPATIA
HIPÓXICO-ISQUÊMICA NEONATAL
Autores: Martins, M; Pereira, V.G.; Bredetchuk, G.P.
Instituição: Universidade Fundação Assis Gurgacz
Introdução: A encefalopatia hipóxico-isquêmica (HIE) em neonatos é uma das complicações mais
conhecidas da asfixia perinatal e fator de elevada mortalidade e morbidade justificando a procura de
opções terapêuticas como a hipotermia corpórea, cujos estudos relacionados demonstram estar
associada à menores sequelas neurológicas e melhores prognósticos. A incidência da HIE é de 1: 3
casos por 1000 nascidos a termo e evidências apontam que ela se deve principalmente à fatores de
risco pré-natais como infecções virais, tireoideopatia materna, sangramento vaginal severo ou
moderado durante a gravidez, hipertensão e hipertermia materna, pré-eclâmpsia severa além de
restrição primária ou secundária de crescimento intrauterino. Objetivos e métodos: esta é uma revisão
da literatura cujo objetivo é abordar o potencial da hipotermia corporal terapêutica como opção de
suporte intensivo na HIE em neonatos. Foram utilizados 7 artigos da plataforma de pesquisa Scielo
que abordavam o assunto, publicados entre 2005 e 2018, em inglês e português. Resultados: a
diminuição da temperatura em 3 a 4 ºC induzida logo após 6h de vida e mantida por 72h reduz a
hemorragia, infiltração de neutrófilos e edema vasogênico limitando o acúmulo de cálcio intracelular,
a neurotransmissão excitatória e o dano oxidativo durante a reperfusão. Também aumenta a
concentração de interleucina-10 (anti-inflamatória) e proteína BCL-2 (anti-apoptótica) e reduz o fator
de necrose tumoral-alfa e a atividade da caspase-3, limitando a perda neuronal e mantendo o
metabolismo cerebral durante e após os eventos isquêmicos através da queda metabólica de
oxigênio e glicose de aproximadamente 5% para 1ºC de resfriamento. A hipotermia aliada ao uso do
cetoprofeno também reduz a ação das proteínas de choque térmico sob o tecido cerebral.
Conclusões: o manejo clínico da HIE consiste no reconhecimento rápido dos recém-nascidos em
risco com estabilização e controle da temperatura corporal adequados e cuidado intensivo com
correção de disfunções hemodinâmicas e respiratórias e uso de anticonvulsivantes. Porém,
considerando a discussão dos riscos e os resultados das pesquisas atuais que conseguiram
comprovar a eficácia e segurança da indução da hipotermia como fator neuroprotetor, essa terapia se
apresenta como opção viável no manejo da HIE moderada ou grave em casos que preencham os
critérios de aplicação pré-estabelecidos e deveria ser instituída como rotina nos protocolos de
assistência em centros com bom nível de apoio de terapia intensiva neonatal junto à investigação de
outras medidas neuroprotetoras complementares.
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P03: CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS ACERCA DO PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE
SEPSE
Autores: OLIVEIRA, VBCA; CAVEIÃO C; GILABERTE B
Instituição: Unibrasil Centro Universitário
Introdução: A sepse é uma das doenças mais desafiadoras para os profissionais da saúde,
principalmente aqueles que atuam em áreas críticas, como as Unidades de Terapia Intensiva e
Urgência/Emergência. Seu reconhecimento é complexo, e muitas vezes ocorre tardiamente,
causando a disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, aumentando a probabilidade de lesões
irreversíveis, e óbito de pacientes acometidos. Assim, é necessária alta competência técnicocientifica, e habilidade na tomada de decisões e adoção de condutas seguras.
Objetivo: Analisar a literatura publicada sobre o conhecimento dos enfermeiros que atuam em
UTI/Urgência/Emergência, referentes ao protocolo de identificação e atendimento precoce da sepse.
Métodos: Revisão integrativa cumprindo as etapas: Identificação do tema e seleção da questão de
pesquisa; Critérios de inclusão e exclusão dos artigos; Busca dos estudos nas bases de dados;
Leitura dos estudos selecionados; Análise dos dados; Interpretação dos resultados; Apresentação da
revisão6. Questão norteadora: Qual a produção científica produzida pela enfermagem do Brasil a
respeito do conhecimento dos enfermeiros que atuam em UTIs, ou setores de Urgência/Emergência,
sobre o protocolo de manejo de sepse? O levantamento bibliográfico foi nas bases de dados CAPES
e Google Acadêmico, em junho de 2018. Usou-se os descritores: enfermeiros, protocolo, sepse, com
o operador Booleano “AND”. Foram localizados 3380 resultados, resumidos em 26 artigos após a
aplicação dos critérios de inclusão: artigos disponibilizados na integra gratuitamente, nos idiomas
português\inglês, publicados a partir de 2015 e com autoria de pelo menos um enfermeiro. Critérios
de exclusão: os não disponibilizados na versão integral, os que não abordam diretamente o assunto.
Resultados: os enfermeiros conhecem os bundles preconizados pelas campanhas de sobrevivência
da sepse e os protocolos criados para facilitar a identificação precoce da sepse, mas que suas ações
ainda são tímidas, e muitas vezes insuficientes. Apenas 40% dos profissionais possuem
conhecimento sobre o conceito de sepse, segundo o ILAS, e o valor de referência mais identificado
foi a hipotermia/hipotermia (75% dos entrevistados). 43,75% dos entrevistados reconheceu o
rebaixamento de nível de consciência (Escala de Glasgow) como indicativo da sepse, 35, %
reconhecem a hipotensão severa refrataria a reposição volêmica, 22, % a taquipneia, 31,25 % a
taquicardia, e 32,25 % a oligúria.
Conclusão: A implantação de protocolos, além das ações educativas e de capacitação baseada em
evidências favorecem a melhor formação e aumento da capacidade de enfermeiros e equipes
multidisciplinares envolvidas neste atendimento na prestação da assistência.
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P04: IMPACTO DA LESÃO POR PRESSÃO E DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE NO TEMPO DE
PERMANÊNCIA DO PACIENTE EM UM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO
Autores: Soraya Bachmann Sousa; Fabiana Junkes; Luciano Castro de Carvalho; Rodrigo Ames;
Fernanda Utzig
Instituição: Hospital Santa Catarina de Blumenau
Introdução: O centro de terapia intensiva é um ambiente complexo e dinâmico. Sabe-se que
conforme a condição clínica dos pacientes eles podem ter restrições motoras, que com o decorrer do
tempo podem sofrer complicações decorrentes dos efeitos deletérios da imobilidade, contribuindo
para o declínio funcional, aumento dos custos assistenciais, e sobrevida pós-alta. Ao associar o
procedimento técnico, verifica-se que seus benefícios não se restringem apenas à prevenção das
lesões por pressão, mas também, à prevenção da síndrome de desuso muscular, ao conforto, e à
interferência no padrão respiratório com a otimização da relação ventilação/perfusão do paciente.
Assim, este estudo analisou a influência da ocorrência de lesão por pressão e da mobilização
precoce no tempo de internação dos pacientes internados. Esta análise ajudará com informações
para melhoria de processo em um ambiente cheio de adversidades.
Objetivo: Verificar a influência da lesão por pressão e da mobilização precoce no tempo de
permanência dos pacientes internados em um Centro de Terapia Intensiva Adulto (CTI Adulto) de um
hospital privado de Santa Catarina.
Método: Todas variáveis indicam dados mensais de agosto de 2016 a março de 2018. O número de
atendimentos foi de 1641 pacientes sendo considerados 495 para este estudo do setor. Os dados
utilizados na análise são extraídos de fontes secundárias, por meio do sistema de gestão hospitalar.
Os dados foram importados para o software estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS
versão 22). Foram realizadas estatísticas descritivas e regressão linear múltipla.
Resultados: Sugerem que a idade do paciente não possui influência no tempo de permanência do
paciente no CTI, mas a probabilidade de óbito, ocorrência de lesão por pressão e nível funcional de
chegada podem explicar em 17,4% o tempo de internação do paciente.
Conclusão: Os resultados sugerem que a Lesão por Pressão possui mais influência no tempo de
internação do que o nível funcional de chegada do paciente. Esta informação leva a refletir sobre o
processo de cuidado e inovação no processo nos serviços de saúde. A lesão por pressão é um
indicador de qualidade, a equipe multiprofissional deve ser envolvida na elaboração de protocolos de
prevenção e tratamento, assim como a alta gestão.
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P05: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE MANCHESTER EM
UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA
Autores: OLIVEIRA, VBCA; CAVEIÃO C; RIBAS, EN; SCHNITZLER, RS
Instituição: Unibrasil Centro Universitário
Introdução: O acolhimento nos serviços de urgência e emergência (EU) utilizando um sistema de
classificação dos riscos e agravos é um processo em construção, e implantado em alguns estados. O
Sistema Manchester de Classificação de Risco (SMCR) tem objetivo de construir estratégia para
atender a demanda das emergências de uma forma organizada e que priorizasse o atendimento
fundamentado na condição clínica de maior risco. Esse sistema permite identificar com mais
segurança usuários que apresentam condição clínica de alto risco, através de fluxogramas existentes
com as queixas mais frequentes.
Objetivo: Descrever a importância da classificação de risco em unidades de UE.
Métodos: Revisão integrativa cumprindo as etapas: Identificação do tema e seleção da questão de
pesquisa; Critérios de inclusão e exclusão dos artigos; Busca dos estudos nas bases de dados;
Leitura dos estudos selecionados; Análise dos dados; Interpretação dos resultados; Apresentação da
revisão6. Questão norteadora: Qual a importância de realizar a classificação de risco nas unidades de
urgência e emergência? A partir disso os artigos foram selecionados através de uma busca realizada
na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS), Banco de Dados em Enfermagem: Bibliografia Brasileira (BDENF), Medical
Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online
(SciELo). Os descritores: classificação, triagem, serviços médicos de emergência e enfermagem, com
o operador Booleano “AND”. Foram localizados 1229 resultados, resumidos em 12 artigos após a
aplicação dos critérios de inclusão: artigos disponibilizados na integra gratuitamente, nos idiomas
português\inglês, publicados a partir de 2015 e com autoria de pelo menos um enfermeiro. Critérios
de exclusão: os não disponibilizados na versão integral, os que não abordam diretamente o assunto.
Resultados: o assunto tratado neste estudo foi organizado em três temáticas: Aceitação do usuário
ao passar pelo processo de classificação de risco; Percepção do profissional Enfermeiro sobre a
classificação de risco através do SMCR e Benefícios da classificação de risco em serviços de UE
através de Manchester.
Conclusão: O SMCR tem importante função dentro dos serviços de saúde, trazendo benefícios tanto
para o usuário quanto para o profissional da saúde, prestando a assistência conforme as
necessidades de seus usuários, classificando os riscos e possibilitando oferecer atendimento para
todos conforme necessário, agilizando socorro aos casos clínicos graves e dando suporte para casos
de menor risco, além de ser instrumento de trabalho facilitador para a equipe multiprofissional que é
escassa para atender toda a população.
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P06: IMPACTO DA LESÃO POR PRESSÃO E DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE NO TEMPO DE
PERMANÊNCIA DO PACIENTE EM UM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO
Autores: Soraya Bachmann Sousa; Fabiana Junkes; Luciano Castro de Carvalho; Rodrigo Ames;
Fernanda Utzig5
Instituição: Hospital Santa Catarina de Blumenau
Introdução: O centro de terapia intensiva é um ambiente complexo e dinâmico. Sabe-se que
conforme a condição clínica dos pacientes eles podem ter restrições motoras, que com o decorrer do
tempo podem sofrer complicações decorrentes dos efeitos deletérios da imobilidade, contribuindo
para o declínio funcional, aumento dos custos assistenciais, e sobrevida pós-alta. Ao associar o
procedimento técnico, verifica-se que seus benefícios não se restringem apenas à prevenção das
lesões por pressão, mas também, à prevenção da síndrome de desuso muscular, ao conforto, e à
interferência no padrão respiratório com a otimização da relação ventilação/perfusão do paciente.
Assim, este estudo analisou a influência da ocorrência de lesão por pressão e da mobilização
precoce no tempo de internação dos pacientes internados. Esta análise ajudará com informações
para melhoria de processo em um ambiente cheio de adversidades.
Objetivo: Verificar a influência da lesão por pressão e da mobilização precoce no tempo de
permanência dos pacientes internados em um Centro de Terapia Intensiva Adulto (CTI Adulto) de um
hospital privado de Santa Catarina.
Método: Todas variáveis indicam dados mensais de agosto de 2016 a março de 2018. O número de
atendimentos foi de 1641 pacientes sendo considerados 495 para este estudo do setor. Os dados
utilizados na análise são extraídos de fontes secundárias, por meio do sistema de gestão hospitalar.
Os dados foram importados para o software estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS
versão 22). Foram realizadas estatísticas descritivas e regressão linear múltipla.
Resultados: Sugerem que a idade do paciente não possui influência no tempo de permanência do
paciente no CTI, mas a probabilidade de óbito, ocorrência de lesão por pressão e nível funcional de
chegada podem explicar em 17,4% o tempo de internação do paciente.
Conclusão: Os resultados sugerem que a Lesão por Pressão possui mais influência no tempo de
internação do que o nível funcional de chegada do paciente. Esta informação leva a refletir sobre o
processo de cuidado e inovação no processo nos serviços de saúde. A lesão por pressão é um
indicador de qualidade, a equipe multiprofissional deve ser envolvida na elaboração de protocolos de
prevenção e tratamento, assim como a alta gestão.
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P07: PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO DE PACIENTES POLITRAUMATIZADOS EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA NA CIDADE DE CURITIBA – PARANÁ
Autores: CHAVES, M.H. M; WOLF, A.R. S; NASCIMENTO, K.A. L; NAWCKI, D; IGNACIO S.A;
BRANCHER J.A; TANNOUS L.A; JOHANN, A.C.B.
Introdução: Anualmente milhares de pessoas são admitidas nas UTIs brasileiras. Estudos sobre o
tema apontam para uma crescente demanda desse serviço. Objetivos: caracterizar o perfil sócio
demográfico, o motivo da internação e a gravidade de pacientes politraumatizados internados nas
UTIs de um hospital universitário da cidade de Curitiba – PR. Método: estudo descritivo de natureza
quantitativa por meio de questionário. A amostra constitui-se de setenta pacientes politraumatizados
internados nas UTIs, admitidos no hospital no período de abril de 2016 a outubro de 2017. Inclusão:
idade entre 15 a 65 anos, entubados em uso de ventilação mecânica, com escala de coma de
Glasgow menor ou igual oito ou escala de Ramsey cinco ou seis, independente de sexo. Exclusão:
pacientes sépticos, morte cerebral, incapacidade de conseguir o termo de consentimento de seu
representante legal, sem identificação, presença de co-morbidades, gestantes e pacientes que
apresentem sangramento ativo de mucosa oral. O projeto foi aprovado sob o parecer nº 1.347.639.
Resultados: Sessenta e um indivíduos (87%) eram do sexo Masculino; trinta e cinco (50%) estavam
na faixa etária entre 30 a 50 anos; trinta e nove (56%) eram casados e tinham ensino médio
incompleto; sessenta e quadro (91%) apresentavam atividade remunerada e destes trinta e oito
(59%) com 2 até 4 salários mínimos. Vinte e oito indivíduos (40%) foram vítimas de colisão; nove
(13%) lesão por arma branca; nove (13%) lesão por arma de fogo; nove (13%) vitimas de quedas.
Vinte e seis indivíduos (37%) apresentavam Apache II entre 30 a 34, indicando um risco de 85% de
óbito. Conclusão: O conhecimento do perfil dos indivíduos, os motivos de internação e da gravidade
poderá servir como ferramenta diagnostica, facilitando uma melhor distribuição de renda e esforços
para uma cidade mais segura e com instituições de saúde melhor preparadas para os atendimentos a
pacientes críticos.
DeCS: Unidade de terapia intensiva; cuidados críticos; cuidados de enfermagem; educação em
enfermagem.
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P08: ALTERAÇÕES SÉRICAS EM INDIVÍDUOS POLITRAUMATIZADOS INTERNADOS EM
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Autores: CHAVES, M.H. M; WOLF, A.R. S; NASCIMENTO, K.A. L; IGNACIO S.A; BRANCHER J.A;
TANNOUS LA; JOHANN, A.C.B.
Introdução: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma área crítica destinada à internação de
indivíduos graves, que requerem atenção profissional especializada de forma contínua, bem como
materiais específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia. O controle
de saúde desses pacientes se faz por meio de exame físico, laboratorial e de imagem. Objetivos:
comparar os níveis séricos do pH, sódio, potássio, ureia, creatinina, glicemia e cálcio com a
normalidade, entre classes do APACHE II, comparar esses níveis entre as duas classes do APACHE
II; verificar se houve variações nestes níveis entre os períodos de 0, 48 e 72 horas de internação em
UTI. Método: Estudo observacional prospectivo, de natureza quantitativa. Os parâmetros séricos,
classificação APACHE II (classe I: 0-1; classe II: 20-71) na admissão, 48 e 72 horas foram coletados
dos prontuários de 70 indivíduos politraumatizados nas UTIs com Glasgow três a oito, ou Ramsey
cinco ou seis. Os testes foram U de Mann-Whitney e Wilcoxon. Resultados: dos 70 pacientes
avaliados, quando comparado os achados séricos com o parâmetro de normalidade houve uma
diminuição para o pH na admissão nas duas classes; creatinina na admissão para a classe I e em 48
e 72 horas para ambas as classes; K+ em 48 horas na classe II; o cálcio na admissão em ambas as
classes e em 72 horas na classe I. Um aumento no valor dos parâmetros: ureia 72 horas na classe II,
a glicose em todos os tempos e classes, o cálcio 48 horas para ambas as classes. Conclusão: o pH,
o sódio, o potássio, a creatinina, o cálcio e a glicemia variaram ao longo do tempo alguns retornando
ao padrão de normalidade e outros alterando para mais ou menos indicando a progressão do quadro
grave do paciente internado na UTI. .
DeCS: Unidade de terapia intensiva; cuidados críticos; análise química do sangue.
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P09: IMPACTO DO APRIMORAMENTO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO A PAV EM UM CTI DE
BLUMENAU-SC
Autores: AMES, R. S.; FLORIANI, P.R.; SOUSA, S. B.
Instituição: Hospital Santa Catarina de Blumenau
Introdução: A qualidade e a segurança da assistência à saúde em pacientes críticos tem gerado
bastante discussão devido a sua alta relevância, pois é a infecção nosocomial mais importante
acometendo de 9% a 27% dos pacientes em ventilação mecânica, e com uma mortalidade global de
13%. A pneumonia associada a ventilação mecânica surge entre 48 – 72 horas após a intubação
endotraqueal e instituição de ventilação mecânica invasiva. O exame para confirmar o patógeno é
através do lavado broncoalveolar. Dentro desse contexto é necessário a implementação de medidas
de prevenção à PAV.
Objetivo: Nesse estudo buscamos avaliar a incidência de pneumonia associada a ventilação
mecânica após aprimoramento das medidas de prevenção, sendo elas: verificação do balonete do
cuff, higiene oral, checagem do grau de elevação da cabeceira, aspiração traqueal, treinamento de
aspiração, check list de intubação, pausa diária da sedação e coleta de minibal em pacientes
transferidos de outras instituições.
Método: Se trata de uma pesquisa clínica com delineamento observacional do tipo coorte
retrospectiva, de abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada através de coleta de dados do
sistema EPIMED de pacientes que permaneceram internados na unidade de terapia intensiva de um
hospital privado de Blumenau. Foram incluídos pacientes adultos que utilizaram ventilação mecânica
no período de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2018.
Resultados: De acordo com os dados obtidos no estudo, a densidade de incidência de pneumonia
associada a ventilação mecânica em 2017 foi de 23,17 (casos a cada 1000 dias de ventilação
mecânica), e a média do dia de infecção foi de 14,31 dias. Em 2018 a densidade de incidência foi de
9,2 (casos a cada 1000 dias de ventilação mecânica), e a média do dia de infecção foi 20,71 dias.
Conclusão: Observou-se que a implementação e o aprimoramento de medidas de prevenção à PAV
resultaram em uma redução de 59,3% da densidade de pneumonia associada a ventilação mecânica
bem como um período 44,7% maior de dias de VM até o diagnóstico.
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P10: TESTE DE RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS
Autores: NAKATO, A. M.; NEVES, V. C.; RIBEIRO, D. F. C.; SANTOS, G. P.; NASCIMENTO, T. C.;
ANJOS, F. R.; SILVA, R. P. G. V. C.; NOHAMA, P.
Introdução: O desenvolvimento do sistema respiratório do recém-nascido prematuro (RNPT) é
interrompido e esta exposição do pulmão imaturo ao ambiente pós-natal ou ao tratamento intensivo
posterior, torna-o susceptível a danos (1). Aproximadamente 70% dos RNPT necessitam de
ventilação mecânica (VM) (2). Embora a VM seja considerada um dos maiores avanços da medicina,
a permanência prolongada está associada a um aumento da morbidade e mortalidade, fazendo com
que o desmame ventilatório seja uma das prioridades nesses pacientes (3). O desmame da VM é um
processo complexo e variável, da mesma forma, as avaliações que se faz no dia a dia em relação ao
momento correto para se desconectar um RNPT do respirador são imprecisas e provavelmente uma
das razões para as altas taxas de falha na extubação (4). O teste de respiração espontânea (TRE) é
uma técnica simples, realizada imediatamente antes da extubação e pode fornecer informações úteis
a respeito da capacidade do paciente respirar espontaneamente, sendo uma prática comum em
unidades de terapia intensiva (UTI) adulto e pediátrica, porém, apesar de escassa, pesquisas na área
neonatal vem sendo realizadas para comprovar sua eficácia (5).
Objetivos: Verificar se o TRE é uma prática comum na decisão da extubação em RNPT e se esta
pode ser um preditor de sucesso na remoção do tubo endotraqueal.
Métodos: Revisão sistemática por meio das bases de dados United States National Library of
Medicine (PubMed) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), com uso dos temas Spontaneous
Breathing Test in neonates. Em andamento, está sendo aplicado um questionário sobre o uso do TRE
e as práticas de desmame com os profissionais nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)
da cidade de Curitiba/PR, sendo esta uma pesquisa multicêntrica.
Resultados: Estudos mostram que a aplicação do TRE apresenta uma maior probabilidade de
sucesso na extubação em relação aos grupos que não utilizam o teste no momento pré-extubação,
sendo este recomendado na área neonatal (6,7). Concomitante a isso, a literatura apresenta que a
aplicação do TRE não é uma prática comum em UTIN e que a duração do teste varia
consideravelmente (8). Desta forma, os resultados esperados visam encontrar controvérsias em
relação ao uso do TRE nas UTIN da cidade de Curitiba/PR.
Conclusões: O TRE é um recurso que pode possibilitar maior segurança no momento da decisão de
remover o tubo endotraqueal do RNPT, possibilitando maior probabilidade de sucesso na extubação,
devendo ser estimulado seu uso no público neonatal.
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P11: INSTITUCIONALIZAÇÃO E SEUS EFEITOS SOBRE O DESEMPENHO DOS HOSPITAIS
Autores: BECKER, K. A. W.; FERRETTI, P. C.; SOUSA, S. B.; FALASTER, C. D.
Instituição: Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB
Introdução: Por serem organizações complexas, os hospitais tendem a aderir práticas
institucionalizadas, como é o caso da acreditação internacional, na qual avalia a qualidade e a
conformidade dos serviços oferecidos pelos hospitais. Assim como a institucionalização pode
melhorar os processos, acredita-se que possa resultar em consequências que a longo prazo
ocasionam ineficiência, como por exemplo, cobranças excessivas, burocracia elevada e estresse por
parte dos funcionários. A literatura não estabelece claramente se um maior grau de
institucionalização, dado pela acreditação internacional implantada, influencia positiva ou
negativamente o desempenho dos hospitais, tornando-se necessário evidências empíricas que
apoiem os benefícios da acreditação hospitalar. Objetivo: Desse modo, objetiva-se investigar como a
institucionalização, sendo caracterizada pela acreditação internacional, impacta no desempenho de
instituições hospitalares. Métodos: o método utilizado é quantitativo, a pesquisa classifica-se como
confirmatória e o instrumento de coleta caracteriza-se como documental. Utilizou-se dados
secundários disponibilizados pela base EPIMED, com 264 hospitais públicos e privados no Brasil.
Para o desempenho dos hospitais utilizou-se os indicadores de tempo médio de permanência, óbitos
por internação, altas por internação e percentual de reinternações em menos de 24 horas, sendo
estas as variáveis dependentes do estudo. A variável independente deu-se pela acreditação
internacional verificada pela Joint Commission International. Analisamos o teste de Kolmogorov
Smirnov, na qual pôde-se verificar que os dados não aderiram a curva normal, tornando-se então
mais oportuno a utilização de testes não paramétricos, empregando-se assim o teste estatístico de
Mann Whitney. Resultados: A acreditação internacional, sendo utilizada como uma proxy para o grau
de institucionalização dos hospitais aqui estudados, tem efeito positivo no desempenho hospitalar no
que refere-se ao tempo de médio de permanência, óbitos por internação, altas por internação e
percentual de reinternações em menos de 24 horas. Conclusão: a acreditação internacional,
enquanto impulsionadora de exigências e padrões internos e externos pela garantia da qualidade aos
serviços prestados, pode ser a chave para melhorar indicadores de desempenho. Assim, os
tomadores de decisões na área da saúde, tanto públicos quanto privados, devem rever seus esforços
para estimular o credenciamento, possibilitando melhor desempenho em seus resultados, o que será
percebido pelos pacientes e funcionários. Este estudo aponta uma direção de pesquisa que sugere
que a institucionalização, voltada à acreditação internacional em instituições hospitalares, pode ser
uma estratégia para hospitais públicos e privados sem acreditação internacional, melhorarem seu
desempenho. Sugere-se que estudos futuros concretizem o uso de dados disponíveis em outros
relatórios.
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P12: IMPLEMENTAÇÃO DE UM CHECKLIST PARA AVALIAR A APTIDÃO AO DESMAME
VENTILATÓRIO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.
Autores: DADAM, M.M.; VOGT, T.P.; KLAMT, A.P.; URACH, J.L.; CATELANO, B.A., AGUIAR, F.P.;
GERSTMANN, D.M.; WESTPHAL, G.A.
Instituição: Hospital São José. Joinville, Santa Catarina.
Resumo: A reintubação traqueal está associada ao aumento no tempo de internação na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) e de internação hospitalar, além de maior risco de desenvolvimento de
pneumonia nosocomial e altas taxas de mortalidade. As falhas de extubação podem ocorrer em cerca
de 5-34% dos pacientes extubados, sendo mais frequentes em pacientes com idade maior que 65
anos, que possuam qualquer doença crônica cardíaca ou respiratória. Reduzir as taxas de falha e o
tempo de desmame ventilatório (DV) é um desafio e, inúmeras metodologias podem ser utilizadas
para a realização do mesmo.
Objetivo: Verificar se a implementação de um checklist para avaliar a aptidão de pacientes intubados
para o DV é capaz de reduzir os índices de reintubação nas UTIs.
Métodos: Estudo realizado no período de janeiro a agosto de 2018 no Hospital São José, em
Joinville – SC. Foram incluídos no projeto todos os pacientes intubados e submetidos à VM,
internados nas Unidades de Terapia Intensiva neste período. O checklist foi composto por 6 etapas
que incluem: 1. Identificação dos pacientes aptos para o desmame ventilatório; 2. Identificação da
aptidão para a realização do teste de ventilação espontânea (TRE); 3. Realização do TRE; 4.
Identificação de possíveis sinais de intolerância ao TRE; 5. Extubação e 6. Monitorização. A aplicação
foi realizada diariamente a beira leito pelo fisioterapeuta, em todos os pacientes intubados, a partir do
primeiro dia da instituição da VM.
Resultados: Foram analisados os índices de reintubação referente a 6 meses no ano de 2017, e 6
meses após a implementação do checklist, em 2018. Neste período, constatou-se 174 procedimentos
de extubação e 57 reintubações. A análise dos dados foi realizada por meio de percentual e, para a
comparação das proporções utilizou-se o teste qui-quadrado, onde valores de p < 0,05 foram
considerados significativos. Foram analisadas as frequências de reintubação que ocorreram nas UTI I
e II, de maneira individual e conjunta. O índice de reintubação no período pré-implementação do
checklist foi de 50% (UTI I), 37,5% (UTI II) e 44,9% (UTI I + UTI II). Após a implementação do
checklist, os índices foram de 22,5% (UTI I), 24% (UTI II) e 22,9% (UTI I + UTI II). Observou-se uma
redução significativa (p<0,02) nos índices de reintubação quando comparados os períodos préimplementação e pós-implementação do check-list de desmame na UTI I e UTI I + II.
Conclusão: A implementação de um checklist para o desmame ventilatório é capaz de reduzir os
índices de reintubação na UTI.
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P13: AVALIAÇÃO DA NURSING ACTIVITIES SCORE (NAS) COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO
DA ENFERMAGEM
Autores: PANÇARDES, Caroline G P S Marangoni; ZANUTTI, Mônica; CARVALHO, Cleberson R;
AIRES, Clayton S
Instituição: Hospital da Polícia Militar
Introdução: Com o intuito de garantir uma assistência de qualidade e com segurança, é
imprescindível realizar o dimensionamento do pessoal de enfermagem. Para manter o processo de
gestão de pessoas o Conselho Federal de enfermagem orienta utilizar metodologia para classificação
dos pacientes. Nas Unidades de Terapia Intensiva desde 2009 Nursing Activities Score (NAS) é o
instrumento de mensuração mais adequado para pacientes complexos. Objetivo: O foco deste
estudo foi avaliar a média da NAS em uma UTI geral de uma instituição Militar na Cidade de Curitiba.
Método: O presente estudo tratou-se de uma pesquisa quantitativa, retrospectiva, transversal dos
valores relatados pelos enfermeiros em formulário previamente estabelecido na instituição durante 3
anos (2016-2018). Resultado: Após a tabulação dos dados em planilha de excel foi possível chegar
a um valor médio mensal e assim tabular valores anuais, de 2016, 2017 e 2018 onde encontrou-se
76.1; 65.17 e 57.20 de NAS, respectivamente. Um valor descendente significativo. O resultado
mostrou que com o passar do ano a média da NAS apresentou queda de 24.84% entre o ano de
2016 e 2018. Contudo o estudo encontrou um problema na comparação dos dados, devido à
ausência de registro histórico do APACHE II dos pacientes. Sendo apenas atribuído à essa queda o
fato da realização de educação continuada aos enfermeiros para a preenchimento adequado do
instrumento de atividades de enfermagem. Conclusão: O estudo concluiu que o instrumento NAS é
uma excelente ferramenta para gestão de enfermagem, contudo observou que por ser um
instrumento com questões subjetivas pode haver superestimação dos dados, levando á uma
interpretação erronia da gravidade do paciente e por consequência o aumento do quadro de
enfermagem, podendo gerar custos desnecessários.
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P14: AVALIAÇÃO DA
INTERNADOS EM UTI

FUNCIONALIDADE

PELA

CPAX

EM

PACIENTES QUEIMADOS

Autores: SILVA, M.M.M; TRAVENSOLO, C.F.; ITAKUSSU, E.Y.; HOSHINO, A.A.; ZAMPAR, E.F.;
PROBST, V.S.; FELCAR, J.M.
Instituição: CTQ do Hospital Universitário da UEL, Londrina, Paraná.
Introdução: Durante o período de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pacientes
vítimas de queimaduras podem apresentar fraqueza muscular, imobilismo, limitações funcionais e
prejuízos na qualidade de vida. Desta forma, avaliar o nível de funcionalidade é importante para que
esses prejuízos sejam identificados e minimizados.
Objetivos: Avaliar a funcionalidade de pacientes queimados na admissão e alta da UTI.
Métodos: Estudo longitudinal prospectivo, realizado na UTI de queimados do Hospital Universitário
de Londrina, no período de março a julho de 2019. Foram incluídos no estudo vítimas de
queimaduras admitidos na UTI e que, posteriormente, receberam alta para enfermaria durante esse
período. A funcionalidade dos indivíduos foi avaliada por meio da escala Chelsea Critical Care
Physical Assessment (CPAx), que engloba itens de: função respiratória, tosse, movimento de rolar no
leito, mudança de posição supina para sentada, manutenção do equilíbrio sentado, equilíbrio em pé,
mudança da posição sentada para posição em pé, transferências, deambulação e força de preensão
palmar. Os sujeitos foram avaliados nas primeiras 24horas de admissão e na alta da unidade.
Também foram coletados dados relativos ao internamento na UTI. Análise Estatística: Os dados
foram descritos em média e desvio padrão ou mediana e intervalo interquartílico [25-75], de acordo
com a normalidade pelo Shapiro-Wilk. Para as comparações da CPAx e força de preensão palmar foi
utilizado o teste de Wilcoxon, adotando P≤0,05.
Resultados: Foram incluídos no estudo 15 pacientes, sendo 7 homens e 8 mulheres. A mediana de
idade foi de 31[25-61] anos, o tempo de internação na UTI foi de 17±11 dias, a porcentagem de
superfície corporal queimada foi 19±14 e o Abbreviated Burn Severity Index (ABSI) de 6±2 que
caracteriza um risco de vida moderadamente grave. Com relação aos procedimentos, 53% (n=8) dos
pacientes realizaram desbridamento e enxerto 73% (n=11). Sobre a avaliação da funcionalidade,
houve melhora significativa (P<0,005) em praticamente todos os itens da CPAx, exceto a tosse. Na
pontuação da escala houve aumento significativo na força de preensão palmar, entretanto, em valor
absoluto, a força aumentou de 27±13 para 29±14 kg, porém sem diferença estatística.
Conclusões: Após o período de internação da UTI, os pacientes apresentaram melhora funcional
significativa, em praticamente todos itens da CPAx, com exceção da tosse.
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P15: MANEJO DA FISIOTERAPIA NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DE HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA
CONGÊNITA: UM ESTUDO DE CASO
Autores: ULLIRSCH, L. M. R.; POLO; J. K. L.; GONÇALVES, G. V.; VOJCIECHOWSKI, A. S.;
LUSZCZYNSKI, V. C. N.
Instituição: Complexo De Hospital De Clínicas - Universidade Federal Do Paraná.
Introdução: A Hérnia Diafragmática Congênita (HDC) é definida como um defeito congênito do
diafragma associado à passagem de órgãos intraperitoneais para a cavidade torácica. O quadro
sintomático geralmente é caracterizado pela redução de complacência pulmonar, abdome escavado,
hipoxemia, murmúrio vesicular diminuído, cianose, tiragens musculares, dispneia, acidose
respiratória, redução do volume corrente e movimento diafragmático paradoxal. Dentre as medidas de
assistência está a fisioterapia intensiva, que abrange condutas manuais e gerenciamento da via
aérea artificial e dos ventiladores mecânicos a fim de manter o paciente estável com parâmetros
ventilatórios adequados.
Objetivos: descrever as condutas fisioterapêuticas aplicadas no pré e pós operatório de uma
paciente diagnosticada com HDC e apresentar novas evidências científicas para o manejo do
indivíduo no ambiente hospitalar.
Métodos: Trata se de um relato de caso retrospectivo, foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do Complexo de Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, entre fevereiro e abril
de 2019. Foram descritos, neste estudo, um relato de caso contendo a história clínica da paciente, a
evolução durante o internamento, as condutas fisioterapêuticas no pré e pós operatório da HDC e a
resposta da paciente mediante ao tratamento.
Resultados: A paciente permaneceu hospitalizada na UTI pediátrica por 50 dias, durante o
internamento, passou 46 dias em Ventilação Mecânica (VM) invasiva, 2 dias com cateter nasal e 2
dias respirando em ar ambiente. A fisioterapia respiratória e motora foi realizada 2 vezes por dia,
todos os dias da semana, sendo realizadas técnicas de vibrocompressão, aceleração do fluxo
expiratório, compressão manual, aspiração de vias aéreas, hiperinsuflação manual e mobilização
precoce. A evolução observada após a realização da fisioterapia respiratória e motora durante o
internamento, foi a melhor sincronia com o ventilador, o aumento do volume corrente pela melhora da
complacência pulmonar e a redução dos parâmetros de VM, além da melhora da SatO2.
Conclusões: a fisioterapia respiratória e motora é eficaz na melhora no quadro sintomático
respiratório da HDC, e se realizada de forma intensiva tanto no pré quanto no pós operatório, pode
promover a redução do tempo de VM e complicações como infecções pulmonares associadas ao uso
da mesma, minimizar o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e reduzir o tempo de
permanência em ventilação mecânica e de internação em UTI. Entretanto, são necessários mais
estudos nesta área com amostras significativas.
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P16: UTILIZAÇÃO DO OXIGÊNIO COM FINS TERAPÊUTICOS NO AMBIENTE HOSPITALAR
Autores: KLAMT, A.P.; SILVA, E.E.; CELESTINO, L.K.L.; SILVA, K.E.D., DADAM, M.M.
Instituição: Hospital São José. Joinville, Santa Catarina.
Introdução: O oxigênio com fins terapêuticos é datado desde o final do século XVIII. A
oxigenoterapia consiste em um tratamento em que a pressão parcial do oxigênio no sangue arterial é
aumentada por meio de uma maior concentração de oxigênio no ar inspirado. A indicação desta
terapia se dá pela análise gasométrica, saturação arterial de oxigênio, saturação periférica de
oxigênio, sendo objetivo desta terapia, a prevenção da hipoxemia. Observa-se que a oxigenoterapia é
de uso rotineiro em diversas unidades hospitalares, com isso, há algum tempo são estudados os
efeitos também da hiperóxia, ,uitas vezes, ocorrida pelo uso da oxigenoterapia sem um critério bem
estabelecido. Dois grandes problemas pela utilização em demasia do oxigênio são principalmente
lesões por estresse oxidativo e gasto com um gás que tem um valor alto, impactanto diretamente na
gestão hospitalar.
Objetivos: O objetivo é descrever e analisar a utilização de oxigenoterapia, em diferentes formas de
oferta, seja com sistemas de baixo e alto fluxo, em pacientes submetidos à ventilação mecânica
invasiva e não invasiva.
Métodos: pesquisa de análise observacional e descritiva, que visa auditar e analisar as estratégias
de conduta adotada referente à oxigenoterapia nas unidades de terapia intensiva, em um hospital
público localizado no norte do estado de Santa Catarina. A população da amostra foi composta por 36
pacientes, de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos sob cuidados intensivos e que
necessitavam de oxigênio suplementar, no período de 16 a 26 de agosto de 2018, onde foram
armazenados os dados em fichas confeccionadas pelos próprios pesquisadores, dados como: forma
de administração de oxigênio; fração de oxigênio administrado(FiO²); frequência cardíaca; frequência
respiratória; saturação periférica de oxigênio(SpO²); pressão arterial sistólica; pressão arterial
diastólica; pressão arterial média; idade; dia de internação hospitalar; motivo de internação hospitalar;
tempo que o paciente encontra-se utilizando oxigênio.
Resultados: não foram observadas diferenças estatisticamente significativas do percentual da SpO²
assim como da FiO² nos dois grupos de ventilação mecânica invasiva e macronebulização de
oxigênio .
Conclusão: pode-se afirmar que a utilização terapêutica do oxigênio no ambiente hospitalar, nas
diferentes formas de administração, vem sendo utilizada de forma adequada, pois através das
verificações, observou-se que os valores de SpO² e FiO² estão de acordo com a literatura atual, e
caracteriza a estratégia utilizada como uma oxigenoterapia conservadora.
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P17: TERMINOLOGIA EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, A REALIDADE EM JOINVILLE/SC
ENTRE FISIOTERAPEUTAS ATUANTES NAS UNIDADES HOSPITALARES.
Autores: KLAMT, A.P.; MENDES, F.V.; SILVA, E.E.
Instituição: Hospital São José. Joinville, Santa Catarina.
Introdução: A fisioterapia ao longo dos anos, com diversas novas escolas formadoras, foi ganhando
espaço e assim especialidades começaram a se formar para se ter um profissional mais qualificado e
com conhecimento em prol do paciente. As terapias de fisioterapia respiratória são descritas como
terapia de higiene brônquica, terapias de reexpansão pulmonar e métodos de treinamento muscular
respiratório. Sendo assim, com diversas escolas formadoras, temos disparidades entre as
terminologias dentro desta especialidade, inúmeros termos são utilizados para uma mesma
finalidade, podendo causar dificuldade para o entendimento entre colegas de profissão, não havendo
uniformidade nas terminologias existentes em literaturas diversas.
Objetivos: identificar as terapias e respectivas terminologias de fisioterapia respiratória utilizada na
prática dos fisioterapeutas das áreas hospitalares da cidade de Joinville/SC e corroborar com o I
Consenso Brasileiro de Termos em Fisioterapia Respiratória.
Métodos: estudo descritivo, transversal, com aplicação de questionário composto por 58 perguntas
fechadas acerca da utilização diária e nomenclaturas conhecidas sobre terapias de higiene brônquica
(THB), terapias de expansão pulmonar (TEP) e treinamento muscular respiratório (TMR).
Resultados: foram analisados 42 questionários, e das 38 THB as mais utilizadas foram Aspiração
Endotraqueal (95,2%) e Terapia de Expiração Forçada (TEF) (92,9%), das 14 TEP as mais utilizadas
foram Exercício Diafragmático (95,9%) e Descompressão Torácica Abrupta Localizada (95,2%) e
dentro dos 6 métodos de TMR, houve igualdade na utilização de treinamento através de tubo T (69%)
e modo ventilatório Pressão de Suporte (69%). O sinônimo mais identificado foi Huffing para a TEF.
Conclusão: a diversidade de nomenclaturas identificadas pelos pesquisados e em estudos causa
dificuldade de comunicação entre profissionais da saúde, e encontrou-se escassez de trabalhos
acerca deste assunto. As nomenclaturas correspondentes às THB, TEP e TMR propostas no I
Consenso de Termos em Fisioterapia Respiratória de 2002 são utilizadas pelos participantes da
pesquisa, porém houve sinônimos diferenciados nas THB e TEP. Houve divergência entre o que há
na literatura para TMR e o que os fisioterapeutas utilizam.
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P18: MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM INDIVÍDUOS INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA
Autores: Santos, C.R.; Donária, L., Picoloto, A.P.; Carnaval, E.S.; Felcar, J.M.
Instituição: Universidade Pitágoras Unopar / Faculdade Inspirar – Londrina (PR), Brasil.
Introdução: A imobilidade é um problema frequente em pacientes ventilados mecanicamente que
contribui para aumentar o tempo de internação hospitalar e o aparecimento de fraqueza nas
musculaturas respiratória e periférica, levando o paciente a perda da capacidade funcional e a qualidade
de vida. Portanto, a imobilidade é uma complicação comum em pacientes internados em terapia
intensiva (UTI). A mobilização precoce é uma terapia realizada em indivíduos internados em UTI que
auxilia na prevenção e minimiza os efeitos deletérios do imobilismo, melhorando a capacidade funcional,
reduzindo o tempo de ventilação mecânica (VM) e o tempo de internação hospitalar, melhorando a
qualidade de vida desses pacientes.
Objetivos: Analisar os efeitos da mobilização precoce em pacientes internados em UTI.
Métodos: Trata-se de uma revisão da literatura, com pesquisa nas bases de dados Pubmed, Literatura
Internacional em Ciências da Saúde (Medline), na biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online
(Scielo). Foram selecionados estudos entre os anos de 2010 à 2017, na língua portuguesa e inglesa,
com objetivos semelhantes entre si.
Resultados: As mobilizações devem começar quando as alterações fisiológicas se estabilizarem. As
intervenções fisioterapêuticas como os exercícios ativo assistidos, sedestação, ortostatismo, marcha
estacionaria, deambulação, exercícios com cicloergômetro, dentre outros, promove benefícios físicos
como o ganho de força muscular inspiratória e periférica, redução no tempo de VM, benefícios
psicológicos, evitando riscos gerados pela hospitalização prolongada, acelerando a recuperação,
devolvendo a qualidade de vida, garantindo independência nas atividades de vida diária e redução da
taxa de mortalidade.
Conclusões: Por meio do presente estudo, observa-se que é possível mobilizar o paciente, de modo
precoce, sem que ocorram intercorrências graves e de maneira segura. Cabe salientar, o papel do
fisioterapeuta que é de grande importância na equipe multidisciplinar, tendo como objetivo preservar,
melhorar e restaurar, quando necessário, a capacidade funcional dos pacientes, diminuindo os riscos do
repouso prolongado, imobilismo e assim, garantindo maior independência física e qualidade de vida aos
pacientes críticos.
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P19: DESAFIOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA EVITAR REAÇÕES TRANSFUSIONAIS
POR INCOMPATIBILIDADE DE ABO
Autores: SILVA. J.; DAMIAN.S.M.; LANGARO.D.M.; SOUZA.S.B.
Instituição: Hospital Santa Catarina de Blumenau, Agência Transfusional
Introdução: A atuação da enfermagem no serviço de hemoterapia apresenta-se em constante
evolução. A assistência hemoterápica é um importante suporte na realização de tratamentos,
transplantes e diversas cirurgias. Nos dias atuais, ainda nos deparamos com fragilidades neste
processo relacionado a reações transfusionais e, principalmente, aos efeitos causados por
incompatibilidade de ABO, uma das reações mais temidas da hemoterapia, pois tem como única
causa a falha humana. As consequências para o paciente podem acarretar em danos graves,
inclusive o óbito na maioria dos casos. A atuação da enfermagem neste segmento vem aumentando
no mercado de trabalho, e consequentemente ampliando o campo de serviço. No entanto, é
importante ressaltar que as instituições de ensino acabam não dando enfoque aos aspectos
hematológicos, diminuindo assim a procura pelos profissionais devido à escassa abordagem e não
difusão do tema nas instituições de ensino.
Objetivo: Investigar as possíveis causas e barreiras do processo transfusional utilizadas para evitar
reações transfusionais por incompatibilidade sanguínea.
Método: Foi realizada uma pesquisa exploratória, explicativa e brainstorming com a equipe que
realiza esta atividade.
Resultados: No decorrer do estudo conseguimos perceber que as falhas podem ocorrer desde a
coleta da amostra até o ato transfusional, e que deve ser implementado barreiras para evitar erros
durante estes processos.
Conclusão: Concluímos que o processo transfusional é desafiador para estes profissionais, sendo
que cada etapa tem sua complexidade. A fragilidade expõe o paciente a riscos incluindo o óbito.
Cuidados como a dupla checagem com dois colaboradores nas etapas a utilização de metodologias
eficientes que possuem estabilidade no resultado laboratoriais relacionados a interpretação e leitura
incorreta a diferenciação dos pacientes que irão receber transfusão a utilização de checagem
eletrônica são barreiras que auxiliam neste processo. A troca de pacientes no ato transfusional é o
vilão das transfusões incorretas. Pois enquanto os serviços dependerem unicamente do colaborador,
pode haver falhas no processo, atreladas à autoconfiança a sobrecarga de trabalho e rotatividade,
pois infelizmente uma equipe qualificada e treinada acaba sendo difícil ser mantida nas instituições.
A segurança transfusional é um conjunto de atividades técnicas e práticas bastante complexas,
exigindo que os profissionais atuantes neste segmento sejam muito bem treinados e capacitados
para evitar possíveis danos aos pacientes
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P20: A ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DAS PRESCRIÇÕES
TRANSFUSIONAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA.
Autores: SILVA, J.; DAMIAN,S.M.; LANGARO,D.M.; SOUZA,S.B.
Instituição: Hospital Santa Catarina de Blumenau, Agência Transfusional
Introdução: A enfermagem no serviço de hemoterapia apresenta-se em constante evolução, pois
cada vez mais os profissionais estão conquistando novos espaços para atuação. A assistência
hemoterápica é um importante suporte na realização de tratamentos, transplantes e diversas
cirurgias. O comprometimento e entrosamento da equipe de enfermagem são de suma importância
para garantir a segurança, qualidade e eficiência do processo transfusional. O serviço de
hemoterapia do Hospital Santa Catarina de Blumenau (HSC), desenvolve suas atividades baseadas
em protocolos assistenciais que garantem a efetividade dos resultados do processo. Este trabalho
tem como objetivo apresentar a eficiência do atendimento às prescrições hemoterápicas em caráter
de urgência.
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo apresentar a eficiência do atendimento às prescrições
hemoterápicas em caráter de urgência pela equipe de enfermagem.
Método: Foi realizado uma análise quantitativa dos dados do indicador de tempo de atendimento
das prescrições em caráter de urgência da Agência Transfusional do HSC obtidos nos período de
novembro de 2017 a abril de 2018.
Resultados: A média de prescrições realizadas durante o período supracitado é de 157 solicitações
por mês, destas 79 foram realizadas em caráter de urgência. O percentual de atendimento das
prescrições de urgência foi de 87,76%, mantendo-se acima da meta esperada nos meses avaliados.
Conclusão: Para obtenção destes resultados é realizado o dimensionamento da equipe conforme
horários de maior demanda de transfusões. Periodicamente é realizado treinamento prático e teórico
para manter a equipe atualizada e engajada com enfoque na segurança do paciente. Como parte
importante do processo é realizado o gerenciamento e abastecimento adequado de insumos e
produtos, bem como a adequação do estoque de hemocomponentes para garantir as transfusões
isogrupo.Todas as prescrições são avaliadas com base nas orientações do médico hematologista
para minimizar o risco de transfusão desnecessária. O atendimento é priorizado conforme o caráter
da transfusão, história clínica do paciente e resultados laboratoriais. A eficiência da transfusão é
avaliada por meio de marcadores laboratoriais pós transfusionais. Os resultados decorrentes da
assistência hemoterápica são apresentados e discutidos em reuniões setoriais visando à melhoria
continua do processo. Portanto concluímos que as ações realizadas, o engajamento e o
conhecimento da equipe refletem diretamente na qualidade e eficiência do serviço prestado.
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P21: FISIOTERAPIA NO MANEJO DE INFECÇÕES NO TRATO RESPIRATÓRIO EM PACIENTE
COM SÍNDROME DE DOWN E CARDIOPATIA INTERATRIAL EM UMA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA: UM RELATO DE CASO
Autores: POLO, J. K. L.; ULLIRSCH, L. M. R.; GONÇALVES, G. V.; VOJCIECHOWSKI, A. S.;
LUSZCZYNSKI, V. C.N.
Instituição: Complexo Hospital de Clínicas – UFPR.
Introdução: A Síndrome de Down (SD) é uma doença genética caracterizada pelo desenvolvimento
de três cópias do cromossomo 21, causando alterações neuropsicomotoras após o nascimento,
incluindo mutações cardiovasculares, como a Cardiopatia Interatrial (CIA) ou persistência da
comunicação entre os átrios com mistura de sangue venoso e arterial, originando hiperfluxo pulmonar
pelo shunt esquerdo-direito. A associação das imunodeficiências herdadas pela SD com as
consequências respiratórias da CIA facilitam a aparição de infecções no trato respiratório e
comorbidades graves, necessitando de cuidados especiais em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
Objetivos: Descrever as condutas fisioterapêuticas realizadas em um paciente com SD e CIA,
diagnosticado com Insuficiência Respiratória Aguda (IRA) e Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG), apresentando novas evidências científicas para o manejo de pacientes críticos pediátricos
na terapia intensiva.
Métodos: Relato de caso retrospectivo, realizado na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
(UTIPED) do CHC da UFPR, entre abril e maio de 2019. Os dados foram coletados por meio do
prontuário e checklist diário de parâmetros ventilatórios, sinais vitais, gasometria arterial, hemograma
e respostas sintomáticas do paciente. Os dados foram analisados pela relação entre o quadro
sintomático, a conduta fisioterapêutica e a sua interferência na melhora clínica.
Resultados: O paciente permaneceu hospitalizado na UTI pediátrica por 24 dias, sendo 17 dias em
Ventilação Mecânica Invasiva (VMI), 3 dias em Ventilação Não Invasiva (VNI), 2 dias com cateter
nasal e 2 dias respirando em ar ambiente. Durante o internamento, era realizada uma avaliação
criteriosa pelo fisioterapeuta para adequar suas condutas as demandas do paciente. Cada
atendimento durava em média 30 minutos, 2 vezes ao dia, utilizando técnicas como Aceleração do
Fluxo Expiratório Lento ou Rápido, Compressão Torácica, Hiperinsuflação Manual, Direcionamento
de Fluxo, Posicionamento Terapêutico, Aspiração de Vias Aéreas, Mobilização Precoce e Fisioterapia
Motora para Ganho de Marcos Motores de acordo com a avaliação realizada anteriormente.
Conclusões: Pode-se observar que as condutas fisioterapêuticas associada a VMI e VNI e aos
cuidados intensivos da equipe multidisciplinar foram eficazes na manutenção das vias aéreas pérvias,
na melhora da oxigenação sanguínea evidenciada na gasometria arterial e na eliminação de
secreções brônquicas e reexpansão pulmonar observados ao exame de RX de tórax. Além disso,
promoveu uma melhora da expansibilidade pulmonar e aumento da área de troca gasosa. A utilização
da terapia motora precoce também foi eficaz prevenindo complicações musculoesqueléticas pelo
longo tempo de internamento, além de estimular o controle corporal e o ganho de marcos motores.
Informações para contato:
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P22: ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS NA VISITA MULTIPROFISSIONAL À BEIRA DO
LEITO NUM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – QUESTIONÁRIO INFORMATIZADO
Autores: MELO, L. C.; CHAIBEN, V. B. O.; GASPARETTO, J.; TANNOUS, L. A.
Introdução: A visita de uma equipe multidisciplinar diária é uma prática crescente nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTI). Os pacientes internados necessitam de cuidados de excelência dirigidos não
apenas para os problemas fisiopatológicos, mas também para as questões psicossociais, ambientais
e familiares que se tornam intimamente ligados à doença física. As UTI têm como requisitos mínimos
uma equipe multiprofissional, contendo no mínimo médico, enfermeiro e fisioterapeuta. Dessa
maneira, todo paciente internado em UTI deve receber assistência integral e interdisciplinar.
Objetivos: Analisar os dados relacionados ao cuidado do paciente na UTI obtidos durante a visita
multiprofissional diária, a fim de estipular planos de ação para a correção de possíveis problemas.
Métodos: Este estudo é uma análise retrospectiva a partir de uma coleta de dados dos pacientes à
beira do leito na UTI através de um questionário online desenvolvido pela equipe multiprofissional. Os
resultados foram obtidos pela visita dessa equipe que aplicou e respondeu ao questionário no período
de julho de 2018 a junho de 2019, diariamente, em 29 leitos das três UTI. Os resultados foram
compilados e analisados utilizando dados descritivos. Resultados: Foram obtidas 6120 respostas de
pacientes internados. De acordo com os dados, aproximadamente 25% dos pacientes apresentavam
distúrbio hidroeletrolítico a ser corrigido. Aos que fizeram uso de antibioticoterapia, 2,6% estavam em
tratamento incorreto. Segundo os parâmetros hemodinâmicos, 3,4% dos pacientes não estavam
adequados. 26,7% estavam com o controle de dextro inadequado. Os resultados farmacológicos
mostraram que apenas 0,1% dos pacientes havia interação medicamentosa à ser corrigida. Em 4,9%
dos pacientes estavam em condições de dispositivos invasivos inadequada. A higiene oral não estava
adequada em 7,9%. Os dados da fisioterapia demonstraram que 10% dos pacientes não estavam
com a cabeceira elevada adequada. 13,6% dos pacientes estavam com a pressão de cuff
inadequada. Acerca dos dados nutricionais, aproximadamente um quarto dos pacientes não estavam
com suporte adequado. 8,2% pacientes apresentaram estase. No que se refere ao contexto
psicossocial dos pacientes, em 30% dos casos os familiares não eram participantes. 90% dos
pacientes ou familiares necessitaram de acompanhamento com psicólogo. Conclusões: Os achados
do presente estudo demonstraram que o questionário informatizado aplicado à beira do leito pela
equipe multiprofissional foi eficaz. Com a praticidade e a agilidade desse método, as dificuldades das
UTI puderam ser identificadas e corrigidas pela equipe multiprofissional.
Palavras-chaves: visita multiprofissional, questionário informatizado, UTI.
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P23: EMBOLIA GASOSA VENOSA POR INJEÇÃO INTENCIONAL: UM RELATO DE CASO
Autores: MELO, L. C.; COLPANI, P. C. B.; CHAIBEN, V. B. O.; GASPARETTO, J.; TANNOUS, L. A.
Introdução: A embolia gasosa ocorre quando ar ou gás entra na circulação arterial ou venosa de um
paciente. Em grande parte, é causada por complicações de procedimentos médicos e trauma. A
lesão afeta a função cardiorrespiratória, além de causar inflamação sistêmica, resultando em alta
morbimortalidade. Relatamos um caso de embolia venosa por injeção de ar proposital em veia
periférica. Objetivos: Objetivamos destacar a exuberância das manifestações clínicas e atentar para
importância do diagnóstico precoce nos casos de embolia acidental. Relato de caso: Paciente do
sexo masculino, 27 anos, previamente esquizofrênico. Admitido em uma Unidade de Pronto
Atendimento de Curitiba com quadro de surto psicótico no dia 13/0; durante atendimento conectou a
saída de ar comprimido proveniente da nebulização em acesso venoso periférico. Evoluiu com
parada cardiorrespiratória (PCR) em atividade elétrica sem pulso, com retorno da circulação
espontânea (RCE) após 30 minutos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Encaminhado ao Pronto
Socorro do Hospital Cajuru, onde houve nova PCR com RCE após 6 minutos de RCP. Deu entrada
na Unidade de Terapia Intensiva na madrugada de 14/06, intubado e estável hemodinamicamente
sem drogas vasoativas (DVA). Na manhã seguinte iniciou quadro de mioclonias, sendo hidantalizado,
evoluiu com instabilidade hemodinâmica, necessitando altas doses de DVA. Também houve piora
dos parâmetros ventilatórios e infiltrado bilateral difuso ao raio-x, caracterizando um estado de
Síndrome da Angustia Respiratória Aguda (SARA) grave, com diferença alvéolo arterial de O2 de
520. O APACHE II da admissão foi 35. O eletroencefalograma pós hidantalização evidenciou apenas
alentecimento difuso.
Paciente evoluiu com melhora dos parâmetros ventilatórios e desmame de DVA em 18/06.
Permanecendo com escore de Glasgow 3 após 5 dias sem sedação. Foram tratadas as
intercorrências clínicas no período. Dia 19/06 apresentou crise convulsiva tônico-clônica, abortada
com fenobarbital, na sequência iniciou quadro de instauração, refratário à otimização de parâmetros
ventilatórios. Foi feita checagem da permeabilidade de vias aéreas e aspiração, medidas para
broncoespasmo e bloqueio neuromuscular. Evoluiu para PCR, sem RCE após manobras de RCP.
Conclusões: A embolia gasosa é uma complicação relevante e presente dentro do ambiente
hospitalar. Compreender sua fisiopatologia é essencial para garantir maior segurança do paciente.
Palavras-chave: embolia gasosa, parada cardiorrespiratória, UTI, esquizofrenia.
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P24: ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DA TRAQUEOSTOMIA.
Autores: SILVEIRA, B. R. P; OLIVEIRA, J. J. J; VALDERRAMAS, S. R.
Instituição: Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.
Introdução: A traqueostomia refere-se a um procedimento cirúrgico onde realiza-se a abertura e
exteriorização da luz traqueal. Tal procedimento tem se tornado usual em Unidades de Terapia
Intensiva e relaciona-se principalmente em pacientes que necessitam de suporte ventilatório
prolongado. Observa-se na prática clínica que, por diversas vezes, prolonga-se a hospitalização nas
Unidades de Terapia Intensiva decorrente da dificuldade em realizar e manter o desmame da
Ventilação Mecânica Invasiva, o qual representa 40% do tempo total em assistência ventilatória.
Objetivos: O objetivo deste estudo foi traçar e analisar o perfil epidemiológico e clínico dos pacientes
traqueostomizados, hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva Adulto de um Hospital
Universitário.
Métodos: Estudo descritivo, por meio da análise de fichas de ventilação mecânica de 188 pacientes
submetidos à suporte ventilatório de dez./ jul. de 2017, em serviço de Terapia Intensiva Adulto. Foram
inclusos no estudo, sujeitos de ambos os sexos, com faixa etária de 18 a 80 anos, com suporte em
Ventilação Mecânica Invasiva, independentemente do nível de consciência e que estavam em
conformidade com o TCLE. Foram excluídos do estudo 60 pacientes que não contemplavam os
critérios de inclusão, com permanência na unidade em período inferior a 24 horas e indivíduos em
fase terminal. Foram estudados 128 pacientes, dos quais 30 submetidos à traqueostomia, segundo
as seguintes variáveis: idade, sexo, diagnóstico de admissão, comprometimento prévio, causa da
assistência ventilatória invasiva, tempo de permanência na UTI, tempo de permanência após a
realização da traqueostomia, óbito na UTI e alta médica. As hipóteses entre o desfecho e as variáveis
independentes foram testadas a partir teste de Qui-quadrado e t de Student, considerando como valor
de p≤0,05.
Resultados: A análise dos 128 pacientes estudados demonstrou faixa etária de 60-69 anos, com
diagnóstico de admissão relacionados a ordem neurológica. Ao todo, 30 pacientes (23,4%) foram
submetidos à TQT. Destes, 10 (34,5%) foram decanulados e 5 (17,2%) utilizaram TQT metálica. O
diagnóstico na admissão (p=0,05) e a falha de extubação (p≤0,01) foram os principais preditores de
realização de traqueostomia entre os pacientes. O tempo de permanência dos pacientes submetidos
a TQT foi de 26,9 dias.
Conclusões: O perfil epidemiológico de pacientes traqueostomizados deste estudo revelou diferença
significativa quando correlacionados as variáveis diagnóstico e falha de extubação, como preditores
para a realização do procedimento. Propõe-se que o acompanhamento destes pacientes deve ser
individualizado a fim de identificar aspectos relacionadas ao prognóstico e novas terapêuticas.
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P25: COMPROMETIMENTO MENTAL EM SOBREVIVENTES DE UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA: UM ESTUDO DE COORTE PROSPECTIVO
Autores: RAMPINELLI, I. T.; ROCHA, F. R.; DAL-PIZZOL, F.; DAMASIO, D. C.; LEMOS, T. G.;
FUCILINI, V. O.; ROSA, M. I. P.; CORTZ- KÜHN, N.
Introdução: A sobrevida dos pacientes que necessitaram de cuidados intensivos tem aumentado nos
últimos anos, todavia, apesar da melhora dos prognósticos, muitos trazem memórias paranóicas,
fobias e ataques de pânico relacionadas ao tempo de internação na UTI.
Objetivos: Avaliar o comprometimento mental de pacientes sobreviventes a UTI.
Métodos: Foi realizado um estudo de coorte prospectivo com os pacientes sobreviventes a cuidados
intensivos em três unidades de terapia intensiva de um hospital. Foram rastreados 2082 pacientes
internados na UTI no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, destes, 509 foram
considerados elegíveis, pelos critérios de inclusão (maiores de 18 anos que permaneceram na UTI
por mais de 72h se emergência, ou 120h se eletivos e que aceitaram os termos de consentimento
livre e esclarecido) dos quais 162 foram efetivamente incluídos. Foram excluídos os pacientes
provenientes de outra UTI, que tiveram alta diretamente da UTI ou reinternação em UTI após 24h de
alta. Foram coletados dados sócio demográficos, de atividades básicas e instrumentais da vida
diária,e dados da internação na UTI. Os pacientes foram avaliados no hospital e acompanhados aos
três e quatro meses após a alta em relação à depressão e ansiedade aplicando-se a Escala
Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD) e em relação à incidência de Transtorno de estresse
pós traumático aplicando-se a escala de IES-R.
Resultados: A necessidade de hemodiálise mostrou-se como fator de risco para ansiedade
aumentando em 20 vezes a chance em desenvolver os sintomas. A renda per capita (≤R$ 836,00) e o
gasto mensal com saúde (≥R$ 647,00) também foram fatores de risco, aumentando em 8 vezes e 1,4
(40%) as chances, respectivamente. A história anterior de doença psiquiátrica, demonstrada através
de acompanhamento prévio com psiquiatra, representou um risco de 110 vezes mais para o
desenvolvimento dos sintomas após os 4 meses de alta. Já como fator protetor, a utilização de
vasopressor, demonstrou uma diminuição de 79% no risco, assim como a realização de fisioterapia e
o fato de possuir um trabalho. A incidência do desfecho TEPT foi de 18,2% aos 4 meses pós-alta.
Conclusões: Pacientes submetidos à UTI têm maiores chances de desenvolver transtornos mentais
relacionados à ansiedade, depressão e Estresse Pós traumático. Entre os fatores de risco estão: já
possuir tratamento psiquiátrico prévio, baixa renda per capita, gastos mensais com saúde e
necessidade de hemodiálise. Os fatores protetivos foram possuir um trabalho, realização de
fisioterapia e utilização de medicação vasopressora.
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P26: POSSIBILIDADES DO USO DE ANESTÉSICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Autores: BEDRETCHUK, G. P.; MARTINS, M.; BALBINOT, G.; ARAÚJO, R. S.; PADILHA; Y.
Instituição: Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz;
Introdução: O uso de agentes sedativos, analgésicos e bloqueadores musculares empregam na
Unidade de Terapia Intensiva um papel alternativo do que seu uso habitual no centro cirúrgico. Um
dos pontos importantes do uso dessas substâncias na UTI é o fato desses pacientes estarem sobre
muito estresse, e com consequente agitação. A eliminação de fatores como dor ou desconforto
podem diminuir o tempo de internação do paciente, sendo então empregados os analgésicos e
sedativos para esse fim. Objetivos: apresentar o possível emprego das substâncias anestésicas na
Unidade de Terapia Intensiva, e os benefícios do seu uso aos pacientes. Métodos: foram analisados
cinco artigos científicos presentes na plataforma Scielo e MEDLINE, publicados entre os anos de
2003 a 2017. Resultados: sedação – os níveis de sedação podem ir desde um simples estado de
tranquilidade e cooperação, com orientação temporoespacial preservada, até estados onde há
depressão das respostas, podendo chegar à depressão respiratória e instabilidade hemodinâmica em
níveis mais profundos. Alguns halogenados usados comumente na prática anestésica, estão sendo
usados para sedação na UTI. Possuem efeito broncodilatador potente e podem ser usados em casos
de mal epilépticos. Causam hipotensão, podendo ser essa tratada com a infusão de volumes. O
Isoflurano é o mais utilizado. A sedação com Sevoflurano teve menor tempo de despertar e
extubação, e um menor consumo de opioides, quando comparado com a sedação com Propofol ou
Midazolam. Bloqueadores neuromusculares – é necessário que quando em uso, esse paciente esteja
também sedado. Devem ser utilizados para facilitar a intubação, ajudar na adaptação à ventilação
mecânica, auxiliar no manejo de HIC, e somente nos pacientes em que a dose de sedativo e
analgésico foi insuficiente. Analgesia – sobre os opioides, o Fentanil é o mais utilizado em anestesia,
porém na UTI tem seu uso restrito pelo seu curto período de ação (aproximadamente 30 a 40
minutos). Mas pode ser utilizado em infusão contínua associado ao Midazolam. Ele é indicado para
analgesia em paciente hemodinamicamente instável, já que nesse quesito é mais seguro que a
morfina e a Meperidina. A via peridural é outra forma para administrar opioides, sendo os mais
utilizados para este fim a morfina e o Fentanil. Geralmente, essa forma de administração é uma
continuação da técnica anestésica previamente utilizada ou podem ser colocados na UTI visando
analgesia. Conclusão: As experiências acumuladas demonstram que o manejo do paciente
internado em UTI deve preconizar o conforto desse indivíduo, idealizando uma recuperação precoce
com danos mínimos, e o uso de anestésicos pode ser um aliado para o alcance desse objetivo.
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P27: ABORDAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE
EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Autores: BEDRETCHUK, G. P.; MARTINS, M.; BALBINOT, G.; ARAÚJO, R. S.; PADILHA; Y.
Instituição: Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz
Introdução: A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é definida como caso em que indivíduo é
hospitalizado com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta, e que
apresente dispneia ou saturação de O₂ < 95% ou desconforto respiratório. Ela é considerada um
agravo de saúde que necessita de notificação compulsória, para que a unidade de Vigilância em
Saúde tenha conhecimento imediato dos casos. Objetivos: esclarecer as ações a serem tomadas,
frente a um caso suspeito ou confirmado de SRAG. O manejo desse paciente requer atenção e
cuidados especiais. Método: foram analisados protocolos do Ministério da Saúde e boletins
epidemiológicos, entre os anos de 2009 a 2018. Resultados: Os pacientes que possuem sinais de
gravidade, como dispneia, desconforto respiratório, saturação de O₂ <95% ou exacerbação de
doença preexistente, são diagnosticados como SRAG. A internação em Unidade de Terapia Intensiva
é indicada para pacientes em choque, disfunção de órgãos vitais, insuficiência respiratória ou
instabilidade hemodinâmica. Se o paciente estiver apresentando algum dos quadros previamente
expostos, deverá ser instituído terapia com Oseltamivir e antibióticos. A dose para o tratamento com
Oseltamivir, dependerá da faixa etária do paciente. Em adultos, a posologia indicada pelo Ministério
da Saúde é de 75mg via oral, a cada 12 horas por 5 dias. Carecerá ser feita hidratação venosa,
exames radiográficos, oxigenioterapia sob monitoramento e exames complementares. O caso de
SRAG internado deve ser notificado ao SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).
Após a notificação, é necessário ser feita a coleta de amostra para pesquisa de agente etiológico. A
coleta dos materiais pode ser feita a partir de aspirados de nasofaringe, swabs de nasofaringe ou
lavagens de garganta. Conclusão: a condução de um caso de SRAG deve ser feito com extrema
cautela e atenção, tendo em vista que a gripe é uma doença contagiosa e que possui um potencial de
evolução ao óbito em caso de abordagem inadequada do quadro. O correto manejo do paciente,
permite que desfechos ruins sejam evitáveis, assim como a diminuição do tempo de permanência de
internamento em Unidade de Terapia Intensiva, quando o quadro requerer tal cuidado.
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P28: A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO PACIENTE CRÍTICO COM ENCEFALITE AUTO-IMUNE:
RELATO DE CASO.
Autores: SLAVIERO, P.; BORTOLAZZI, I.P.; SILVESTRIN, G.; HINCKEL, D.; JARSCHEL, J.J.
Introdução: A encefalite autoimune (EAI) é considerada uma das causas mais comuns de encefalite
aguda não infecciosa, podendo ser de origem paraneoplásica, parainfecciosa ou criptogênica. A EAI
associada à anticorpos contra o receptor anti-N-metil-D-aspartato (anti-NMDAr) é a forma mais
encontrada em pacientes com menos de 30 anos, e suas manifestações variam incluindo alterações
comportamentais, desautonomias e discinesias, necessitando ocasionalmente de suporte avançado
de vida. Nesse sentido, destaca-se a importância da fisioterapia na recuperação desses pacientes o
mais precoce possível afim de obter melhor prognóstico.
Objetivo: Relatar a evolução do caso de uma paciente com EAI do tipo anti-NMDAr.
Métodos: Trata-se de um relato de caso de uma paciente de 20 anos de idade, com diagnóstico de
EAI, transferida de outra instituição por transporte aéreo, atendida na unidade de terapia intensiva
(UTI) de um hospital público universitário em Curitiba/PR, nos meses de abril e maio de 2019. Foi
recebida sedada, com traqueostomia (TQT) em ventilação mecânica invasiva (VMI), apresentando
sialorreia, discinesia oro-lingual-faciais e distonia axial. De acordo com a escala de mobilidade em
UTI (IMS – ICU Mobility Scale), foi classificada como zero (sem qualquer movimento ativo). Os
atendimentos fisioterapêuticos eram realizados 2x/dia, com duração de aproximadamente 40min
cada, por 2 meses, com objetivo de retirar a VMI e melhorar o controle motor. As condutas utilizadas
foram: manobras de higiene brônquica, técnicas de cinesioterapia, mobilizações articulares, treino de
equilíbrio, propriocepção, transferências e posturas.
Resultados: A paciente recebeu como esquema terapêutico imunoglobulina-intravenosa (IVIg) e
rituximabe. Após aprox. 50 dias de tratamento foi possível retirá-la da VMI. Houve a troca da cânula
de TQT para metálica, sem necessidade de suporte de oxigênio. Sua classificação pela IMS foi sete
(deambulando com auxílio de duas pessoas). Observou-se melhora significativa quanto ao
alinhamento corporal e motricidade grossa. A paciente recebeu alta da UTI, dando continuidade em
unidade ambulatorial.
Conclusões: Concluiu-se que a intervenção fisioterapêutica precoce foi benéfica para a paciente
restaurando parte da funcionalidade, preservando seu sistema respiratório sem maiores
complicações. Sugere-se novos estudos, visto que são raros os relatos na literatura quanto aos
benefícios da fisioterapia no paciente com EIA nas UTI’s.
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P29: RELATO DE CASO DE PNEUMONIA NECROTIZANTE POR BURKHOLDERIA CEPACIA EM
PACIENTE IMUNOCOMPETENTE
Autores: Prieto Corrêa, L. E; Masi Queiroz, V; Gonçalves Pereira, T; Rocha Roedel, L; Floriani, G
Instituição: Hospital Santa Catarina Blumenau.
Introdução: a burkholderia cepacia complex (b.c.c.) É uma bactéria gram negativa com ampla
variação genética. É um agente etiológico comum em pacientes com fibrose cística ou transplantados
pulmonares, pode estar associada à pneumonia necrotizante. Objetivos: relato de caso de
pneumonia necrotizante por burkholderia cepacia em paciente imunocompetente. Métodos: revisão
de prontuário e literatura. Relato do caso: c.t. 52 anos, feminina, previamente hígida, em tratamento
ambulatorial para pneumonia comunitária. Devido piora clínica, realizou: tomografia de tórax (tc) consolidação em lobo inferior esquerdo (lie) e lesão em vidro fosco difusa; e fibrobroncoscopia infiltrado neutrofílico, ausência de neoplasia. Admitida na uti, no pós operatório (po) imediato da
fibrobroncoscopia, por apresentar hipoxemia. Iniciado meropenem e linezolida. Após 3 dias houve
melhora, sendo transferida para enfermaria. Após 10 dias na enfermaria, persistia com febre e
dispnéia. Suspensos antibióticos. Repetida tc tórax, com persistência da consolidação extensa lie.
Submetida à biópsia pulmonar - hepatização do lie. Encaminhada à uti, sem necessidade de suporte
ventilatório. Após 36 horas, evoluiu com bacteremia, hipoxemia progressiva com necessidade de
ventilação mecânica (vm). Iniciado ceftazidima, moxifloxacino e amicacina. Após 24 horas de vm,
apresentou síndrome do desconforto respiratório agudo (sdra) grave, relação po2/fio2 100 sendo
instituído ventilação em posição prona. Após 18 horas, manteve febre, sdra grave sem melhora,
instabilidade hemodinâmica e insuficiência renal aguda (ira). Instituída oxigenação por membrana
extracorpórea (ecmo) no 5o po. Biópsia pulmonar: pneumonia necrotizante extensa (ausência de
vírus, fungos ou neoplasias). Cultura de tecido pulmonar com b.c.c. Multissensível. Associado
tobramicina inalatória e sulfametoxazol-trimetropima. Indicada lobectomia. Submetida a lobectomia
inferior esquerda sob ecmo. Retorna à uti, com grave instabilidade hemodinâmica, ira oligúrica,
iniciado hemodiálise contínua veno-venosa (hdcvvf). No dia seguinte: instabilidade hemodinâmica
severa, sob ecmo e hdcvvf. Após 48 horas de lobectomia inferior esquerda, evoluiu com falência
orgânica múltipla, constatado óbito. Conclusão: apenas casos raros têm sido reportados na literatura
em pacientes imunocompetentes. Conforme a referência (1), foram relatados 4 casos no período de
2000 à 2013, com letalidade de 75%. Em termos histológicos, caracteriza-se por inflamação
granulomatosa necrotizante e microabscessos confluentes. Este relato ratifica a extrema gravidade e
potencial letalidade da pneumonia por b.c.c. Em pacientes imunocompetentes e a necessidade de
uma diretriz para diagnóstico precoce e tratamento destas infecções.
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P30: OS DESAFIOS DO CUIDADO DA PELE EM UTI
Autor: JORGE, S.J.
Os cuidados prestados ao paciente hospitalizado em UTI demandam um plano complexo dos
profissionais que atuam nesta área. Esses pacientes são expostos há vários dispositivos, fixação de
sondas e cateteres, imobilização corporal, umidade e fricção, cabendo à equipe de enfermagem o
seu cuidado e conforto. Além disso, o paciente ainda pode apresentar problemas específicos com a
pele, sendo o diagnóstico médico, um grande aliado, nos guiando na manutenção mais adequada
para os cuidados de enfermagem. Porém, quando não temos a determinação desse diagnóstico, os
cuidados de enfermagem com a pele podem ser prejudicados. Este estudo de caso trata de um
paciente feminina, de 57 anos, que internou no dia 11/08/2018, procedente de outra instituição da
região. Apresentando choque séptico de foco pulmonar, com histórico de lesões bolhosas em mucosa
oral, lábios e pálpebras, que evoluem para descamação da epiderme e cicatrização, com início há
três anos, com períodos de melhora e até remissão dos sintomas, conforme relatos dos familiares.
Também apresenta lesões semelhantes em membros superiores e inferiores, e dorso, que iniciam
com bolhas que evoluem para descamação. Conforme exames, excluída a possibilidade de Lúpus
Eritematoso Bolhoso e demais doenças auto-imunes, além de sorologias negativas e vasculites
polimiosite/dermatopolimiosite também negativas. Além disso, com histórico de Epilepsia e
Transtorno depressivo em acompanhamento. Paciente permaneceu entubada, sedada, com difícil
desmame ventilatório, sendo necessária a realização do procedimento de traqueostomia.
Permaneceu um mês na UTI. O cuidado a paciente foi um grande desafio para a equipe de
enfermagem, pois a cada dia, as lesões cicatrizavam e reabriam em outras partes do corpo. Haviam
diversos momentos em que as lesões sangravam intensamente, ocasionando dor e desconforto para
a paciente, familiares e para a equipe. O fato de não conhecermos o diagnóstico da paciente,
causava um grande desconforto a todos, pois foram utilizadas diversas coberturas para as lesões e
vários antibióticos, porém, sem sucesso na cicatrização e melhora da paciente. Todos os cuidados de
higiene e conforto eram sempre realizados com muita cautela, devido às lesões. O banho, a troca de
roupas de cama, os curativos, as fixações de sondas e tubo orotraqueal, a higiene oral, a paciente
sangrava com muita facilidade e causava um sentimento de atividades não cumpridas nas equipes e
um desconforto a todos.
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P31: EFETIVIDADE DA HIDROTERAPIA EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS INTERNADOS
EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
Autores: ANJOS, FR; RODRIGUES, APO, RIBAS, CG.
Instituição: Hospital do Rocio.
Introdução: A hidroterapia vem destacando-se como recurso terapêutico dentro de unidades de
terapia intensiva neonatal, e cada vez mais são conhecidos e discutidos os seus efeitos. Objetivos:
Avaliar o impacto da técnica de hidroterapia sobre o sistema cardiorrespiratório e estado
comportamental de recém-nascidos prematuros. Métodos: Em um ensaio clínico não controlado do
tipo antes e depois, foram incluídos 33 recém-nascidos prematuros, de ambos os sexos, em uso de
oxigênio inalatório ou ar ambiente, internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital
Nossa Senhora do Rocio. Os recém-nascidos foram submetidos à técnica de hidroterapia por 8
minutos, em água aquecida a 32º, em ambiente com temperatura média de 30º Á 32º. Antes e após a
técnica foi realizado uma avaliação mensurando a frequência cardíaca, frequência respiratória,
saturação periférica de oxigênio, temperatura corporal e estado comportamental, foi coletado
gasometria arterial pré e pós intervenção. Resultados: Os recém-nascidos apresentaram um
aumento na frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura corporal (p=0,01), a saturação
periférica de oxigênio não sofreu alteração. O estado de sono e vigília, favoreceu a técnica, podendo
quando bem indicada ser uma aliada a diminuição de sobrecarga sensorial (p=0,01). A pressão
parcial de dióxido de carbono reduziu significativamente após a técnica e a pressão parcial de
oxigênio aumentou e normalizou (p<0,001).Conclusão: A técnica de hidroterapia tem efeitos
positivos sobre o sistema cardiorrespiratório e estado de sono e vigília de recém-nascidos
prematuros.
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P32: DISSECÇÃO DE LÚMEN DE TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA: RELATO DE CASO
Autores: Franck, C.L.; Sousa, S.R.; Voltolini, G.; Melo, R.J. Moraes I.P. Opolski I.J.
Introdução: O tubo endotraqueal aramado (TEA) é um dispositivo para intubação, que permite a
ventilação invasiva durante uma anestesia geral. Diferencia-se do tubo endotraqueal convencional
(TEC) pela presença de espiral de aço interna, reforçando e dificultando o colabamento. O TEA
pode ser utilizado em procedimentos com risco de obstrução do duto, como, por exem plo, posições
não supinas. Objetivos: A raridade de relatos semelhantes na literatura e a gravidade de distúrbio
obstrutivo agudo motivou este relato, que tem o objetivo de orientar medidas preventivas e
resolutivas, além de inserir no rol de diagnósticos de causas de obstruções agudas de tubo
endotraqueal. Métodos: Revisão do prontuário e bases de dados. Relato de caso: GSR, 16 anos,
48kg, hígido, admitido no pronto socorro por cefaleia intensa, fotofobia, seguida de coma e vômito
em jato. Tomografia de crânio evidenciava hemorragia intraparenquimatosa cerebelar esquerda,
compressão do sistema ventricular e sinais de hidrocefalia. Angiografia cerebral evidenciou
trombose do seio transverso esquerdo. Encaminhado ao centro cirúrgico para realização de
derivação ventricular externa, seguida de craniectomia descompressiva de fossa posterior e
drenagem de hematoma cerebelar, sob anestesia geral e intubação Orotraqueal com TEA 7,0. Ao
término, encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva intubado com TEA 7,0, sedado em RASS -5,
com Midazolam e Fentanil em bomba de infusão, sob ventilação controlada em modo PCV, FiO2
35%, PEEP 8. No quinto dia de internamento na UTI, sem sedação, apresentando pupilas mióticas,
desvio do olhar para direita e descerebração, ainda sob intubação Orotraqueal com TEA e
alternado modo de ventilação para PSV, com PEEP de 6, evoluiu com assincronia ao respirador,
redução do volume corrente e dificuldade para introdução da sonda de aspiração na luz do TEA,
sugerindo obstrução. Realizou-se troca por um TEC 7.0, por laringoscopia direta, sem
intercorrências, solucionando de imediato. À inspeção, o TEA se encontrava danificado na região
de contato com os dentes. Na sequência, realizada traqueostomia pelo quadro neurológico crítico.
Recebeu alta hospitalar após 44 dias, com traqueostomia metálica, gastrostomia, cognitivo
preservado, força distal grau 5 e proximal grau 3-4. Reflexos tendinosos preservados e normais.
Conclusão: No presente caso, provavelmente, pela pressão das mordeduras, houve
enfraquecimento da haste interna, gerando uma oclusão da luz, o que dificultou a passagem do
fluxo de gases. Assim, a utilização do TEA deve ser restrita ao período transoperatório, em
cirurgias com risco de compressão ou acotovelamento do tubo, sendo o TEA substi tuído pelo TEC
ao fim do procedimento.
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P33: PACIENTES SÉPTICOS NA UTI: UMA POPULAÇÃO HETEROGÊNEA
Autores: MARANGONI, E.; RIBEIRO, G.; MONTICELI, F.; WANDERLEY, G.; CANALLI, L. C.;
CARVALHO, K.; GERALDES, P.; RÉA-NETO, A.
Instituição: Hospital Universitário Cajuru, Hospital das Nações, Hospital Santa Casa.
Introdução: A sepse é definida como uma disfunção de órgãos ameaçadora à vida, originada por
uma desregulação da resposta do hospedeiro à infecção. Atualmente é a causa mais frequente de
internação (2-11%) e morte (20-80%) em pacientes hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs), com incidência mundial crescente. No Brasil, as taxas de letalidade são maiores (56%)
quando comparadas com outros países em desenvolvimento (45%) e países desenvolvidos (30%).
Uma vez que a maioria dos estudos epidemiológicos de sepse são de países desenvolvidos, um
melhor conhecimento da epidemiologia da sepse em UTIs de Curitiba motivou a realização desse
estudo. Objetivos: Traçar um perfil epidemiológico dos pacientes admitidos com sepse em UTIs de
Curitiba. Métodos: A partir de um sistema eletrônico de gestão de UTIs, foram coletados dados de
pacientes acima de 19 anos admitidos com sepse nas UTIs de três hospitais de Curitiba, no período
de janeiro a dezembro de 2017. As variáveis estudadas foram sexo, idade, dias de internamento,
óbito, foco infeccioso, SOFA e APACHE II. A amostra total foi composta por 331 pacientes, que
tiveram então os dados analisados através do software IBM SPSS Statistics®.
Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 68 anos, sendo 73% idosos (acima de 60 anos),
com variação conforme o foco infeccioso. A média de idade nos pacientes com pneumonia foi de 71
anos e de meningite foi de 39 anos. 70% receberam alta da UTI e o tempo médio de internamento da
amostra total foi de 9,5 dias. Analisando essa variável conforme o sítio de infecção, o menor tempo
médio de estadia foi de 6 dias em pacientes com sepse de foco geniturinário e o máximo de 12 dias
para partes moles. Da amostra, 87% apresentou somente um foco infeccioso, 3% focos múltiplos e
10% foco indefinido. O APACHE II médio foi 22,4, sendo o mínimo de 17 (foco SNC) e máximo de 26
(focos múltiplos). Os principais sítios de infecção foram pulmonar (50%), genitourinário (19%),
abdominal (9%) e partes moles (8%). O SOFA médio de 257 pacientes foi 6,8.
Conclusões: Observou-se que a média de idade, tempo de internamento e APACHE II variaram
conforme o sítio primário de infecção.
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P34: SÍNDROME
LITERATURA

DO

DESCONFORTO

RESPIRATÓRIO

AGUDO:

UMA

REVISÃO

DE

Autores: MARTINS, R. R.; GONÇALVES, M.T.R.
Instituição: Universidade José do Rosário Vellano
Introdução: A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) ou também conhecida como
Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), é uma insuficiência respiratória que pode
acometer crianças e adultos, sendo desencadeada por meio de uma reação inflamatória pulmonar
aguda. Nessa inflamação é desenvolvido um edema pulmonar não cardiogênico, que dificulta as
trocas gasosas gerando uma hipoxemia aguda que apresenta elevados índices de mortalidade.
Objetivos: Esse trabalho teve como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre Síndrome do
Desconforto Respiratório Agudo.
Métodos: Trata-se de um estudo de revisão da literatura nas bases de dados MEDLINE, LILACS e
SciELO, em português, espanhol e inglês.
Resultados: A definição mais recente foi em 2012, conhecida como definição de Berlim, que foi
desenvolvida pela European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), Society Critical Care
Medicine (SCCM) e a American Thoracic Society (ATS). A incidência da Síndrome do Desconforto
Respiratório Agudo varia de acordo com os fatores de risco, definição e o local onde o estudo foi
realizado. Em 2008 foi realizado um estudo de coorte prospectivo de pacientes submetidos a
ventilação mecânica em 5 Unidades de Terapia Intensiva de três cidades da região Oeste do estado
do Paraná, onde foi evidenciado que dois terços dos pacientes estudados apresentaram Síndrome do
Desconforto Respiratório Agudo. A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo não possui um
tratamento específico devido a heterogeneidade dos fatores causais, porém é realizado um controle
desses fatores, como é o caso de pneumonias, choque séptico e choque hipovolêmico para melhor
condução de tratamento para a patologia pulmonar.
Conclusões: A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo é uma afecção comum na Unidade de
Terapia Intensiva entre adultos e crianças. O diagnóstico é feito a partir de critérios clínicos que foram
aprimorados ao longo dos anos. Outra forma de diagnóstico, porém de rara realização, é o exame
histopatológico com confirmações bem estabelecidas. A síndrome não possui um tratamento
específico devido aos variados fatores causais que uma vez detectados tornam-se os focos do
tratamento, sendo o principal tratamento a terapia ventilatória mecânica pois tem favorecido
significativamente em um resultado prognóstico positivo para os pacientes.
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P35: REVERSÃO DE ATELECTASIA UNILATERAL APÓS UM DIA DE FISIOTERAPIA
RESPIRATÓRIA
Autores: ALVES, L.S.; MOLETA, J.F.K.; SCHLEDER, J.C.; MAZZO, D.M.; SANTOS, P.M.
Introdução: A atelectasia pulmonar é uma complicação respiratória decorrente da obstrução
brônquica em que ocorre a interrupção ou restrição a passagem do ar levando à distúrbios na
ventilação. Essa complicação pode levar ao prolongamento no tempo de permanência na unidade de
terapia intensiva (UTI) e também aumentar a incidência de pneumonia em casos de ocorrência no
pós operatório. As técnicas utilizadas para resolução desse quadro são descritas como uma
terapêutica efetiva, no entanto não há consenso sobre o tempo ideal para reversão dessa
complicação. Objetivo: Relatar os efeitos do tratamento fisioterapêutico de um único dia de
intervenções em um paciente com insuficiência respiratória aguda (IRpA) devido atelectasia e
consolidação pulmonar unilateral. Método: Dados obtidos por meio de revisão do prontuário,
entrevista com o paciente, registro fotográfico dos exames de imagem e revisão da literatura. Relato
de Caso: Paciente, 19 anos, encaminhado para o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
(HURCG), para realização de laparotomia exploradora de emergência. Na admissão apresentava
múltiplos ferimentos por arma de fogo, que atingiram: o tórax direito, região dorsal à esquerda com
trajeto intra-abdominal e saída em fossa ilíaca esquerda; região posterior de coxa esquerda sem
orifício de saída; e em dedo indicador de mão esquerda. Também apresentava toracotomia de
drenagem fechada à direita devido pneumotórax (PNT), ausculta pulmonar com o murmúrio vesicular
reduzido à direita, sem ruídos adventícios, taquipneia, com saturação periférica de 95% em ar
ambiente. No pós-operatório imediato evoluiu com sinais de IRpA, necessitando de oxigênio
suplementar administrado por máscara de Venturi à 50% (12L/min) e vigilância respiratória em UTI,
sendo aventada a possibilidade de tromboembolismo pulmonar (TEP). Realizado angiotomografia
que evidenciou atelectasia subtotal do lobo inferior esquerdo e surgimento de pequeno derrame
pleural à esquerda, pequenos focos de consolidação nos segmentos apical e basal posteriores do
pulmão esquerdo e consolidações no segmento apical do lobo superior com discreto aumento do
PNT, descartando a hipótese de TEP. No exame físico apresentava ausculta reduzida em hemitórax
esquerdo e percussão torácica maciça. Foram realizados seis atendimentos fisioterapêuticos, no
período de um único dia. As técnicas fisioterapêuticas incluíram direcionamento de fluxo,
compressão-descompressão, estímulo da tosse, espirometria de incentivo a volume e o Air-stacking.
Resultados: Houve reversão da atelectasia confirmada por radiografia de tórax, com regularização
da ausculta pulmonar e da frequência respiratória, além do desmame total de oxigenoterapia.
Conclusão: Intensificação da fisioterapia respiratória solucionou este caso de atelectasia unilateral e
suas repercussões respiratórias.
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P36: O IMPACTO DA OBESIDADE EM PACIENTES DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
NA CIDADE DE CURITIBA
Autores: Haagsma, A.B.; Gastaldon, C.; Moraes, F.L.P.; Tannous, L.A.
Introdução: A obesidade é um dos principais problemas de saúde pública enfrentado atualmente por
países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Sendo que, em 2016, 1,9 bilhões de adultos excediam o
peso e destes mais de 650 milhões eram obesos. Quando relacionada com pacientes internados em
unidades de terapia intensiva (UTI), a obesidade pode interferir na evolução da doença e nos
resultados das intervenções aplicadas nestes doentes. No entanto, a relação entre peso corporal e
mortalidade em pacientes críticos ainda é controversa. Escores como o APACHE (Acute Physiologic
Chronic Health Evaluation) ainda não levam em conta a obesidade como um fator de prognóstico
independente. Objetivo: Conhecer os aspectos influenciados pela obesidade em pacientes acima de
18 anos internados nas UTI’s do Hospital Universitário Cajuru no município de Curitiba – PR.
Métodos: O estudo é de caráter observacional, retrospectivo e descritivo. Consistiu em análise de
prontuários médicos do serviço de medicina intensiva do Hospital Universitário Cajuru entre jan/2016
e fev/2018, inseridos em tabela no programa Excel. Os critérios observados foram: sexo, idade, dias
de internação, IMC, dados vitais nas primeiras 24 horas, exames laboratoriais (creatinina, eletrólitos,
entre outros), comorbidades, variáveis relativas ao desfecho na UTI, Score APACHE e mortalidade.
Os dados foram analisados com o programa computacional Stata/SE v.14.1. Em relação a variáveis
quantitativas, foi usado o teste t de Student para amostras independentes ou o teste não-paramétrico
de Mann-Whitney. Variáveis categóricas foram analisadas considerando-se o teste exato de Fisher.
Valores menores que 0,05 foram considerados significativos. Resultados: Um total de 104
prontuários de pacientes obesos foram analisados e pareados na proporção de 2:1 com uma
população não obesa, levando em consideração sexo e idade, totalizando 312 prontuários. Foi
encontrada significância (p<0,05) entre o grupo de obesos e o controle nos parâmetros: FiO2,
creatinina, dislipidemia e diabetes mellitus. Identificou-se uma tendência de realização de
traqueostomia maior em obesos, 53,9% no grupo obeso vs. 42,8% no grupo não obeso (p=0,072).
Diferenças significantes entre o grupo obeso e o não obeso foram observadas no APACHE II Score e
na média de dias de cuidados na UTI. Observou-se maior número de óbitos entre os obesos, com
tendência à significância estatística (p=0,053), sugerindo que um aumento da amostra confirmaria
maior mortalidade entre os obesos. Conclusão: Faz-se necessário cuidados específicos para obesos
internados em unidades intensivas e também a inserção da obesidade como parâmetro em escores
de risco. É imprescindível novos estudos com amostras ampliadas para demonstrar a maior tendência
de mortalidade entre os obesos.
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P37: EXPERIÊNCIA COM A SUSPENSÃO DE CULTURAS DE VIGILÂNCIA EM ADULTOS EM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: IMPACTO POSITIVO
Autores: Lara. C.B.; Kaneshima, F. M.; Colonheze, U. E.; Zago, A. P.; Juliani, F. M.; Carrilho, C. M.
D. M.; Grion, C. M. C.
Instituição: Universidade Estadual de Londrina
Introdução: A importância da cultura de vigilância é demonstrada por estudos que relatam a
associação da colonização e infecção por bactérias multirresistentes. A realização de culturas de
vigilância é recomendada para aumentar a segurança do paciente hospitalizado, porém pode resultar
em falta de leitos de isolamento e possivelmente aumento de custos do paciente hospitalizado.
Objetivos: Este estudo pretende avaliar o impacto da suspensão da realização de culturas de
vigilância em adultos na taxa de infecção hospitalar em hospital universitário com alta prevalência de
bactérias multidroga resistentes. Métodos: Estudo de coorte retrospectivo realizado em hospital
universitário abrangendo todos os pacientes adultos internados de janeiro de 2014 a dezembro de
2017, comparando-se taxa de infecção hospitalar, densidade de incidência de infecção e consumo de
antimicrobianos em período antes e depois a suspensão da coleta de cultura de vigilância. Os dados
foram coletados a partir do banco de dados da Comissão de Controle de Infecção hospitalar e do
sistema eletrônico de registro de internações do Hospital Universitário. Resultados: Durante o
período de estudo foram analisados 1.909 pacientes adultos admitidos na unidade de terapia
intensiva do hospital da pesquisa, sendo que 594 pacientes foram alocados no período “antes” e
1.315 pacientes no período depois. Não foi observado aumento da média densidade de incidência de
infecção hospitalar (17,21 DP: 2,59) no período “depois” do estudo comparado a essa média do
período “antes” (18,21 DP: 1,; p = 0,524). A média de consumo de carbapenêmicos em doses de 1g
para cada 1000 pacientes dia, apresentou redução do período “antes” (312,20 DP: 65,05, para o
período “depois” (259,94 DP: 62,70; p= 0,808), bem como a média de consumo de polimixinnas. A
taxa de mortalidade hospitalar foi menor no período “depois” (44,56%) comparado ao período “antes”
(50,84%, p = 0,006). Conclusões: A suspensão da coleta de cultura de vigilância em pcientes
admitidos em unidade de terapia intensiva de hospital universitário não esteve associada a aumento
na densidade de infecção hospitalar e se associou com redução do consumo de antimicrobianos e da
taxa de mortalidade.
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P38: INTERVENÇÃO PERCUTÂNEA CORONARIANA EM LESÃO NÃO PROTEGIDA DE TRONCO
DE ARTÉRIA CORONÁRIA ESQUERDA: ANÁLISE DE 107 CASOS
Autores: Chiquetti, G.; Grion, D.S.; Salvador, J. T.; Nazima, A. C. D.; Jesus Junior, J.; Barbieri, C.;
Cardoso, L. T. Q.; Grion, C. M. C.
Instituição: Universidade Estadual de Londrina
Introdução: Ainda que as taxas de mortalidade tenham caído nas últimas quatro décadas, a doença
arterial coronariana continua sendo a causa de morte de um terço ou mais de indivíduos acima de 35
anos. Intervenções coronárias percutâneas com stent tornaram-se o tratamento padrão para doença
arterial coronariana. A técnica ideal para o tratamento de lesões coronarianas complexas não é
conhecida. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento percutâneo da lesão não protegida de
tronco de artéria coronária. Métodos: Estudo de série de casos realizado no período de janeiro de
2010 a dezembro de 2018. Foram incluídos pacientes adultos submetidos a angioplastia coronariana
percutânea por lesão não protegida de tronco de artéria coronária. Foram coletados dados
demográficos e clínicos dos pacientes admitidos em pós-operatório de angioplastia na unidade de
terapia intensiva, assim como escores prognósticos e dados de aspectos angiográficos da doença
coronariana. Sucesso da intervenção percutânea foi considerado lesão residual menor que 50% à
angiografia e área mínima da luz maior que 6 mm² ao ultrassom intravascular. Os dados foram
coletados por todo o período de permanência hospitalar até o desfecho final considerado condição
vital na saída do hospital. O nível de significância adotado foi de 5% e o intervalo de confiança de
95%. Resultados: Foram analisados 107 casos no período de estudo. A maior parte dos pacientes
apresentava idade maior que 60 anos (75,00%), sendo o sexo masculino o mais frequente (72,89%).
A lesão multiarterial foi predominante na amostra, sendo que com maior frequência (39,25%) foram
encontradas lesões em 3 vasos além do tronco coronariano. O escore SYNTAX apresentou média de
46,80 (DP: 22,95), sendo que 70 (65,42%) pacientes apresentavam escore SYNTAX acima de 32
pontos. Em cada procedimento foram tratadas em média 4,4 (DP: 2,4) lesões e implantados em
média 3,9 (DP: 2,3) stents. Foi considerado sucesso angiográfico da intervenção percutânea em 106
(99,06%) pacientes. A frequência de evento maior cardíaco e cerebrovascular no desfecho hospitalar
foi 6,54%. Conclusões: A intervenção percutânea em casos de lesão não protegida de tronco
coronariano foi realizada com segurança e apresentou bons resultados. Na maior parte dos casos
foram tratadas lesões em múltiplos vasos com implantes de múltiplos stents. Alta taxa de sucesso
angiográfico de tratamento guiado pelo ultrassom intravascular foi alcançada. A mediana do tempo de
permanência hospitalar foi dois dias e a taxa de eventos cardíacos e cerebrovasculares maiores foi
baixa.
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P39: FATORES DE RISCO PARA A SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO
NO GRANDE QUEIMADO
Autores: Costa, M. M.; Tanita, M. T.; Brunello, G. C. S.; Zanarde, J.; Vieira, A. A.; Rosa, D. L. P.;
Festti, J.; Grion, C. M. C.
Instituição: Universidade Estadual de Londrina
Introdução: A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é uma complicação respiratória
comum na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o seu desenvolvimento envolve a interação de
diversos fatores de risco, modificadores e intervenções clínicas. Idade e lesão inalatória são fatores
importantes no paciente queimado, entretanto o impacto destas intervenções ainda permanece
obscuro em uma era de estratégias de ventilação mecânica protetora, restritiva para transfusão e
menores balanços hídricos (BH).
Objetivo: O propósito deste estudo foi determinar fatores de risco para SDRA moderada e grave
entre variáveis demográficas, relacionadas à queimadura e intervenções clínicas em pacientes
queimados admitidos em uma unidade tratamento intensivo especializada em queimados.
Método: Estudo de coorte prospectivo realizado num período de 30 meses, entre julho de 2015 a
dezembro de 2017. Pacientes maiores que 18 anos, com lesão térmica acima de 20%, ou lesão
inalatória, sob ventilação mecânica foram incluídos. Os desfechos de interesse foram: o diagnóstico
de SDRA até 7 dias após a admissão e óbito em 28 dias. Dados a respeito das características dos
pacientes, injúria renal aguda, transfusões de hemácias, variáveis ventilatórias e balanço hídrico
foram coletados. O modelo de riscos proporcionais de regressão de Cox foi utilizado para obter-se a
razão de risco de cada variável independente.
Resultados: 61 pacientes foram analisados. 37 (60,66%) dos pacientes evoluíram com SDRA. Os
grupos de pacientes com ou sem SDRA não apresentaram diferenças quanto a idade, sexo,
superfície corporal queimada e escore prognósticos. Os fatores independentemente relacionados a
ocorrência de SDRA foram idade (Hazard ratio [HR] = 1,0; intervalo de confiança [IC] de 95% 1,021,0; p<0,001), lesão inalatória (HR = 2,; IC 95% 1,25-5,0; p=0,01) e complacência estática (HR = 0,;
IC 95% 0,94-0,9; p=0,03). Volume corrente, driving pressure, injúria renal aguda e BH entre os dias 1
e 7 foram semelhantes nos dois grupos. BH acumulado de 48, 72, 98 e 168 horas também foram
semelhantes. 25 (40,98%) pacientes não sobreviventes. SDRA (HR = 3,; IC 95% 1,36-9,6; p=0,01) e
superfície corporal queimada (HR = 1,0; IC 95% 1,02-1,0; p<0,001) estiveram relacionados ao óbito
em 28 dias.
Conclusão: A SDRA foi uma complicação frequente e foi um fator de risco para o óbito no paciente
grande queimado sob ventilação mecânica. Idade e lesão inalatória contribuíram para o
desenvolvimento da SDRA. Volume corrente, driving pressure, injúria renal aguda e BH não foram
preditoras de SDRA.
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P40: APLICAÇÃO DO STABILITY AND WORKLOAD INDEX FOR TRANSFER SCORE NA
PREDIÇÃO DE READMISSÃO NÃO PLANEJADA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Autores: Garcia, J. M. C.; Dias, G. F.; Marinho, P. R. C.; Caramrgo, W. H. B.; Mezzaroba A. L.;
Larangeira, A. S.; Festti, J.; Grion, C. M. C.
Instituição: Hospital Evangélico de Londrina
Introdução: As readmissões não planejadas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) aumentam o
tempo de permanência hospitalar, a mortalidade, além dos custos do tratamento final. Ainda neste
contexto, as taxas de readmissão não planejadas e as mortes inesperadas após alta da UTI são
indicadores de qualidade de assistência.
Objetivo: Avaliar o desempenho do Stability and Workload Index for Transfer score (SWIFT) como
ferramenta para predizer readmissões não planejadas em Unidade de Terapia Intensiva.
Método: Estudo longitudinal prospectivo realizado na UTI 2 do Hospital Evangélico de Londrina.
Amostragem de conveniência, não probabilística, dos pacientes adultos sobreviventes da UTI de
forma consecutiva no período de fevereiro a junho de 2019. Foi considerada readmissão o retorno
não planejado para UTI na mesma internação hospitalar. Foram excluídas as readmissões
planejadas. Foram coletados dados de identificação dos pacientes, diagnóstico, tempo de
permanência e desfechos. O escore SPAS 3 foi coletado na admissão da UTI e o escore SWIFT na
alta da UTI.
Resultados: Foram estudados 92 pacientes com média de idade de 62 (DP: 20,2) anos. O sexo
masculino representou 44,6% da amostra. O escore SAPS 3 média da admissão foi de 42,6 (DP:
15,3). Os pacientes eram oriundos do centro cirúrgico (35,8%), setor de emergência (26,0%),
laboratório de hemodinâmica (20,6%) e enfermarias (17,6%). As admissões foram do tipo não
programada em 54,35% dos casos. As intervenções terapêuticas nas primeiras 24 horas de admissão
nesses pacientes foram uso de drogas vasoativas (16,3%), ventilação mecânica (5,43%) e
hemodiálise (4,35%). A taxa de readmissão foi 7,6%. A média do escore SWIFT foi menor entre os
pacientes não readmitidos (5,5 DP: 6,1) comparado aos readmitidos (12,7 DP: 9,; p=0,005). Os
pacientes readmitidos tiveram maior tempo de permanência na UTI (10,6 DP: 11,6 dias) comparados
aos não readmitidos (4,1 DP: 6,7 dias, p = 0,03).
Conclusão: O escore SWIFT foi maior entre os pacientes que necessitaram readmissão na UTI. O
maior tempo de permanência na UTI se associou com maior taxa de readmissão.
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P41: CRIAÇÃO DE DOIS INSTRUMENTOS DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE READMISSÃO
DE PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)
REFERÊNCIA EM ONCOLOGIA E TRANSPLANTE HEPÁTICO
Autores: Kreling, G.A.D.; Becker D.; Amancio, A.; Lorencini, L.A.; Chung T.T.; Pereira, A.; Leichtweis,
G.E.; Duarte, P.A.D.
Instituição: Hospital do Câncer de Cascavel - UOPECCAN
Introdução: A readmissão em UTI está associada ao aumento da mortalidade e do tempo de
internação. São fatores de risco para readmissão variáveis relacionadas ao paciente, ao motivo de
admissão e ao período de internação em UTI. Medidas para evitar readmissão podem reduzir a taxa
de retorno à UTI, porém um desafio é reconhecer os pacientes com maior risco de readmissão.
Objetivos: Criar instrumentos para estratificação de risco de readmissão após a alta da UTI.
Métodos: Fez-se revisão de literatura nas bases de dados PubMed e Scielo com as palavras-chave:
risco de readmissão e UTI. Selecionou-se os principais fatores de risco associados à readmissão em
UTI. Após discussão multidisciplinar, elencou-se os fatores que se aplicavam à realidade da UTI e do
hospital do presente estudo.
Resultados: Foram criados dois instrumentos. O instrumento A apresenta variáveis divididas em três
grupos: 1. Admissão na UTI (Idade, causas de admissão – cirurgias eletivas de grande porte,
insuficiência respiratória com ventilação mecânica, pacientes onco-hematológicos); 2. Permanência
na UTI (tempo de permanência e complicações – ventilação mecânica por seis ou mais dias,
necessidade de PEEP maior ou igual a 11, necessidade de três ou mais sessões de hemodiálise,
necessidade de noradrenalina em doses maiores ou igual a 0,8 mcg/kg/min); 3. Últimas 24 horas na
UTI (SOFA à alta e complicações – necessidade de aspiração de vias aéreas, permanência de
restrição motora importante, necessidade de diurético de horário). Cada variável teve uma pontuação,
o risco era atribuído após a soma dos fatores: baixo risco zero ou um ponto; moderado risco dois a
cinco pontos; alto risco seis ou mais pontos.
O instrumento B apresenta variáveis divididas em dois grupos: 1. Tempo de internamento na UTI; 2.
Complicações nas últimas 48 horas (realização de hemodiálise, necessidade de diurético de horário,
necessidade de aspiração de vias aéreas, presença de desconforto respiratório, presença de febre,
uso de noradrenalina em dose maior a 0,1 mcg/kg/min). Cada variável teve uma pontuação, o risco
era atribuído após a soma dos fatores: baixo risco zero ou um ponto; moderado risco dois a quatro
pontos; alto risco cinco ou mais pontos.
Conclusões: Foram criados dois instrumentos de estratificação de risco de readmissão após a alta
da UTI. A definição de maior risco de readmissão é importante para estabelecer estratégias que
auxiliem na condução pós alta da UTI. Outros estudos que comparem e avaliem os instrumentos são
necessários para justificar seu uso rotineiro.
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P42: HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EM UMA COORTE DE PACIENTES SUBMETIDOS A
TRANSPLANTE HEPÁTICO
Autores: Kreling, G.A.D.; Becker D.; Schmidt, R. C.; Zema, A.H.M.; Lorencini, L.A.; Souza, A.L.K.;
Bredt, L.C.; Duarte, P.A.D.
Instituição: Hospital do Câncer de Cascavel - UOPECCAN
Introdução: Hemorragia digestiva alta (HDA) é uma importante complicação do doente crítico. A
incidência de sangramento clinicamente significativo em unidades de terapia intensiva (UTI) gerais
está entre 0,1% a 4%. Pacientes em pós-operatório de transplante em geral tiveram OR de 3,6
favorecendo HDA. Foram encontrados poucos dados na literatura acerca da prevalência de HDA no
pós operatório de transplante hepático.
Objetivos: Avaliar a incidência de HDA em pacientes submetidos a transplante hepático em um
hospital do Paraná e correlacionar variáveis potencialmente associadas.
Métodos: Coorte histórica unicêntrica. Critério de inclusão: pacientes submetidos a transplante
hepático que permaneceram por pelo menos 48 horas em UTI. Foram avaliados a incidência de HDA,
mortalidade e alguns fatores associados.
Resultados: Foram incluídos 55 pacientes, a incidência de HDA foi 10,9% (6), desses, 50%
apresentaram úlcera duodenal, 16,7% gastrite aguda hemorrágica, 16,7% enantema difuso de corpo
e antro e 16,7% não realizou endoscopia digestiva alta. A mortalidade do grupo HDA foi de 66,7% e
do grupo não-HDA 34,7% (p 0,281). Tiveram diferença estatisticamente signifiva o tempo de
ventilação mecânica em horas: HDA 80  135,8h e não-HDA 24,8  37,1h (p 0,023) e tempo de UTI
em dias: HDA 29,0  24,7d e não-HDA 9,1  5,6 (p<0,001).
Conclusões: A incidência de HDA na população estudada foi maior que a encontrada em UTIs
gerais. A mortalidade de pacientes com HDA em UTIs gerais chega a 48,5%, inferior ao encontrado
no estudo. As variáveis com diferença estatisticamente significativa entre os pacientes que tiveram
HDA em relação aos que não tiveram HDA foram tempo de ventilação mecânica por mais de 48
horas, que é um fator de risco maior para úlcera de estresse demonstrado em outros estudos, e
tempo de UTI em dias, que pode ser relacionado como fator de risco para HDA ou pode demonstrar a
maior gravidade de pacientes que apresentaram HDA, sendo necessário realizar análises estatísticas
mais aprofundadas para estabelecer alguma relação entre essas variáveis. Além disso, apesar de
não ser estatisticamente significativa, a mortalidade nos pacientes com HDA teve uma tendência a
ser maior do que na população sem HDA.
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P43: TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL EM PACIENTES DE UTI
Autores: MATIOSKI, A.C.; SILVA, M.G.; CASSOU, M.A.G.
Instituição: Hospital Novaclínica.
Introdução: A terapia nutricional parenteral (TNP) está indicada principalmente na impossibilidade do
uso do trato gastrointestinal (TGI), no entanto, considerando as dificuldades de alcance das
necessidades calorica e proteica em pacientes críticos, o uso de TNP complementar pode ser uma
alternativa viável para minimizar déficits nutricionais.
Objetivos: Avaliar o uso de TNP em uma UTI, suas indicações e contribuição no alcance das metas
calórica e proteica para pacientes críticos.
Métodos: Foram avaliados retrospectivamente, 14 pacientes adultos em TNP, internados na UTI de
um hospital privado, no período de Janeiro de 2019 a Junho de 2019, considerando via de acesso,
indicação, tempo de permanência e alcance das necessidades calorica e proteica.
Resultados: Dos 14 pacientes acompanhados, 71% (n=10) eram do gênero feminino e 29% (n=04)
do gênero masculino, cuja média de idade foi de 69,8 anos para ambos os gêneros. O tempo médio
de internação em UTI foi de 9 dias, enquanto o tempo de permanência em TNP foi de 04 dias, em
média. Entre as indicações clínicas para TNP, cerca de 64% dos pacientes (n=9) apresentaram
comprometimento do uso do TGI (mucosite n=2, colectomia n=2, sangramento em TGI n=3, vômitos
n=2), e 36% (n=5) receberam TNP complementar. O acesso por via periférica foi o mais prevalente
com 86% (n=12) da população analisada, e destes, 14% (n=2) migraram para TNP via acesso venoso
central durante a internação. Dos pacientes que receberam TNP como via exclusiva para nutrição
(50% da população, n=7), o alcance das necessidades energéticas foi de 57% e 86% das
necessidades proteicas. Já o grupo que recebeu TNP de forma complementar, o alcance das
necessidades energéticas através da formulação parenteral foi de 52%, além de 89% das
necessidades proteicas. Quanto ao desfecho clínico, 57% (n=8) progrediram para alta da UTI, tendo
os demais evoluído a óbito durante a internação. Dos pacientes que evoluíram a óbito, a média de
alcance das necessidades calóricas foi de 59% e 86% das necessidades proteicas.
Conclusões: Apesar de patologias de diversas etiologias, os escores de gravidade eram
semelhantes, ou pela evolução das doenças ou pelas complicações na história evolutiva de cada
situação, permitindo considerar os escores com grande aproximação nos casos levantados.
Em nosso pequeno estudo o índice de melhora foi de 57%, superior ao índice de óbitos, permitindo
asseverar a ideia de que a melhor nutrição pode ter contribuído para os desfechos favoráveis.
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P44: O USO DO ORTOSTATISMOS PASSIVO ATRAVÉS DA MESA ORTOSTÁTICA NO
PACIENTE
CRÍTICO
Autores: CORSI, T. C.; COSTA, C. R. L.; JESUS, M. C. L.; COSTA, J. R.G., ANTONELLI, G.;
OGASAWARA, S. M.; LEITE, M. A.; OSAKU, E. F.
Introdução: O imobilismo em pacientes críticos aumenta o tempo de internamento hospitalar como
também traz muitas complicações que podem persistir meses após a alta.
Objetivos: Verificar o perfil dos pacientes que realizaram ortostatismo passivo com o auxílio da mesa
ortostática durante o internamento na Unidade de Terapia Intensiva.
Métodos: Estudo retrospectivo do período de janeiro a dezembro de 2018, de pacientes admitidos na
UTI adulto de um Hospital Universitário do Paraná. Foram inclusos pacientes que realizaram mesa
ortostática em até 10 dias de internamento na UTI. Os resultados foram representados em média,
desvio padrão e porcentagem.
Resultados: A amostra foi composta por 12 pacientes, 58% do sexo feminino, idade média de 64,33
± 19,97 anos, APACHE II de 29,75 ± 5,57 e SOFA de 11,25 ± 2,37. As causas de admissão foram 7
(58%) neurológico e 5 (42%) clínico. Em relação às variáveis: escala de coma de Glasgow (ECG) pré
mesa 5,91 ± 2,1; ECG pós mesa 6,83 ± 2,51, ECG alta 10 ± 3,87, tempo VM em horas 297,75 ±
236,36, tempo sedação em horas 124 ± 179,85, dias de UTI 18 ± 12,5. Quanto a inclinação da mesa
utilizou-se 85 ± 13,31 graus, 2 pacientes apresentaram hipotensão com 45º e 75º sendo retornado
para 30º com melhora da pressão arterial, os pacientes fizeram ortostatismo 1,25 ± 0,61 vezes e
permaneceram na mesa durante 36,9 ± 21,6 minutos. Dois pacientes foram extubados enquanto
estavam na mesa e 3 em até 24hrs, ECG dos pacientes extubados: pré mesa 6,2 ± 2,8 e na
extubação 10,8 ± 0,4, sendo que 2 tiveram que ser reintubados por rebaixamento do nível de
consciência, um deles após 6 dias de extubação. Sete (58%) pacientes foram traqueostomizados. A
mortalidade foi de 1 (8%) paciente.
Conclusão: A mesa ortostática foi uma estratégia eficaz e alguns pacientes apresentaram melhora
do nível de consciência podendo ser extubados.
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P45: RACIONALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA
Autores: Staub, F. C.; Tannous, L. A.; Gasparetto, J.; Chaiben, V. B. O.
Instituição: Hospital Universitário Cajuru
Introdução: Os métodos diagnósticos têm evoluído ao longo dos anos, o que levou a um aumento da
quantidade de exames complementares realizados. Porém, conforme apontado por um estudo de
Oliveira et al, de dezembro de 2014, 41% dos exames complementares solicitados no ambiente de
terapia intensiva eram desnecessários, visto que não mudariam a conduta para o paciente (1). Deste
modo, considerando que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) consome de 25 a 30 % dos recursos
financeiros hospitalares, e que os exames complementares são o terceiro maior gasto, seguido de
medicamentos e pagamento dos funcionários (2), fez-se necessário uma ação por parte da equipe do
Hospital Universitário Cajuru (HUC).Com o objetivo de otimizar a solicitação do exames e utilização
dos recursos financeiros, foi criado um protocolo de exames direcionado de maneira a individualizar o
cuidado do paciente, sem prejuízo no desfecho.
Objetivos: O objetivo desse painel é analisar o protocolo antigo de pedido de exames e compará-lo
ao atual, apresentando os resultados numéricos e financeiros provenientes da aplicação do protocolo
de exames direcionado aplicado em três UTIs do HUC
Métodos: Foi realizado uma comparação entre os dois protocolos em questão e uma análise do
número de exames pedidos em cada mês de janeiro até junho de 2019, sendo abril o mês em que o
novo protocolo entrou em vigência no hospital, além de se analisar o valor total economizado no
período de abril a junho do mesmo ano.
Resultados: A análise comparativa da utilização dos protocolos de solicitação de exames dos
pacientes das UTIs, no período de janeiro a junho de 2019, demonstrou uma redução significativa do
número de exames requisitados a partir do mês de março. Nos três primeiros meses do ano, a
análise não demonstrou grande diferença, por ser aplicado o protocolo de solicitação completa de
exames laboratoriais (não individualizado) (ANEXO 1), além da ressalva de que diversos leitos
estiveram bloqueados por um período para manutenção. Após o início da utilização do novo
protocolo, de forma individualizada (ANEXO 2), houve uma redução de aproximadamente 28% do
número de exames. Essa redução implicou e uma economia total, no mesmo período de tempo, de
32.826,79 reais.
Conclusões: Foi identificado, por meio de uma análise dos dados apresentados, uma redução
importante no número de exames pedidos, e por consequência, uma economia significativa após a
aplicação do protocolo de exames direcionado aplicado nas UTIs do HUC.
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P46: ACIDENTE VASCULAR ISQUÊMICO EM PACIENTE TABAGISTA ATIVA EM USO DE
CONTRACEPTIVO ORAL
Autores: Kuhn NC; Rampinelli IT; Elias JZJ; Sá Junior LGH; Coelho AL
Introdução: A redução do estrogênio na composição dos contraceptivos orais combinados (COCs)
tem diminuído o número de eventos arteriais tromboembólicos. Ainda assim, o risco absoluto de
acidente vascular encefálico em mulheres que utilizam COCs como método contraceptivo é o dobro
em relação à população geral. Esse risco aumenta exponencialmente em pacientes fumantes ativas,
sendo que o tabagismo pode ser contraindicação para uso de COCs. Neste relato é descrito o caso
de uma paciente de 40 anos, tabagista ativa e em uso de contraceptivo oral combinado , admitida no
Pronto Atendimento do Hospital São José de Criciúma com sintomas neurológicos. A tomografia (TC)
de crânio de entrada evidenciou sinal de isquemia hemisférica esquerda extensa, sendo realizada
então cirurgia descompressiva para manejo do edema cerebral. Após a cirurgia a paciente
apresentava-se estável hemodinamicamente e responsiva a comandos verbais. Paciente então
evoluiu com rebaixamento de nível de consciência, sendo assim realizados novos exames de
imagem. O laudo da segunda TC mostrou isquemia extensa contralateral e o ecocardio apresentava
área cardíaca inativa com trombo intracavitário. Objetivos: O presente trabalho propõe avaliar os
fatores de risco como tabagismo, uso de COCs e idade da paciente e correlacioná-los com evento
vascular isquêmico. Método: O relato de caso foi realizado através da utilização de dados do
prontuário da paciente admitida no Pronto Atendimento do Hospital São José de Criciúma, assim
como a descrição de detalhes da evolução da paciente fornecidas pelo Médico Intensivista
responsável pela admissão da paciente na UTI.
Resultado: Apesar dos cuidados intensivos, paciente evoluiu com descompensação do quadro
clínico e foi a óbito mesmo após intervenção cirúrgica.
Conclusão: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o uso de contraceptivos orais em
pacientes fumantes ativas (≥ 15 cigarros por dia) e idade ≥ 35 anos está contraindicado. Portanto,
conclui-se que a paciente do caso possuía fatores de risco que contra-indicavam o uso de COCs, o
que possivelmente desencadeou os eventos arteriais embólicos que levaram a paciente à óbito.
Assim sendo, faz-se necessário avaliar com cuidado todos os fatores de risco das pacientes para
poder então fazer o aconselhamento quanto ao uso de contraceptivos orais.
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P47: COMPROMETIMENTO COGNITIVO EM SOBREVIVENTES DE UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA: UM ESTUDO DE COORTE PROSPECTIVO
Autores: RAMPINELLI, I. T.; ROCHA, F. R.; DAL-PIZZOL, F.; DAMASIO, D. C.; LEMOS, T. G.;
FUCILINI, V. O.; ROSA, M. I. P.; CORTZ- KÜHN, N.
Introdução: A disfunção cognitiva é uma importante complicação em longo prazo do paciente
sobrevivente de doenças críticas. Estes podem apresentar disfunções caracterizadas por novos
déficits ou até a exacerbação dos preexistentes, relacionados à memória, cognição global, atenção e
concentração.
Objetivos: Avaliar o comprometimento cognitivo de pacientes sobreviventes a UTI.
Métodos: Foi realizado um estudo de coorte prospectivo com os pacientes sobreviventes a cuidados
intensivos em três unidades de terapia intensiva de um hospital. Rastreados 2082 pacientes
internados na UTI no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, destes, 509 foram
considerados elegíveis, pelos critérios de inclusão (maiores de 18 anos que permaneceram na UTI
por mais de 72h se emergência, ou 120h se eletivos e que aceitaram os termos de consentimento
livre e esclarecido) dos quais 162 foram efetivamente incluídos. Foram excluídos os pacientes
provenientes de outra UTI, que tiveram alta diretamente da UTI ou reinternação em UTI após 24h de
alta. Foram coletados dados sócio demográficos, de atividades básicas e instrumentais da vida diária
e dados da internação na UTI. Os pacientes foram avaliados no hospital e reavaliados aos quatro
meses após a alta em relação Disfunção cognitiva aplicando-se o Mini-Exame do Estado Mental
(Mini-Mental – MEEM).
Resultados: No pós- alta imediato, mais de 50% dos pacientes apresentaram déficit cognitivo, sendo
que 20,4% tiveram uma média de escore de 20,2±5,6 pontos no MEEM, enquanto aos quatro meses
esse índice foi de 38%. Os principais fatores associados foram a presença de infecção no momento
da admissão (risco aumentado em 4,04 vezes), a necessidade de hemodiálise (risco aumentado em
231,74 vezes), sendo que os pacientes que necessitaram de fonoaudiologia tiveram um aumento do
risco em 4,87 vezes. O hábito de beber socialmente esteve associado a uma redução de 74% do
risco de disfunção cognitiva aos 4 meses de reavaliação.
Conclusões: A disfunção cognitiva foi observada em mais de 50% dos pacientes avaliados no
baseline e em 38% pós-alta. A necessidade de sedação contínua e de realização de hemodiálise
durante a internação da UTI foram elencadas como variáveis preditoras de risco para o desfecho.
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P48: EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA CORONARIANA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Autores: GODOI, H. P.; FIRMINO, J.S.C.; BACK, M. A.; BASTOS, M.; NASCIMENTO, E.R.P.
Instituição: Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC)
Introdução: Em 2017 o Ministério da Saúde através do Programa de Desenvolvimento Institucional
do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) em parceria com o Institute for Healthcare Improvement
(IHI), lançou o projeto “Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil”, que tem
como um de seus objetivos implementar a visita ampliada na UTI, permitindo o envolvimento do
paciente e familiar no cuidado em saúde. O ICSC é um dos hospitais contemplados no projeto e para
desenvolver os objetivos do mesmo estabeleceu times de profissionais na UTI. O Time Família é
composto por duas enfermeiras, dois médicos, quatro técnicos de enfermagem, uma psicóloga e
duas assistentes sociais e com base na metodologia PDSA: Plan (Planejar), Do (Fazer), Study
(Estudar) e Act (Agir), implementou a visita ampliada nessa UTI. Com intuito de sensibilizar a equipe
de saúde acerca da importância da inclusão da família em maior tempo na UTI, foi realizada uma
atividade de Educação Permanente (EP).
Objetivo: Promover o entendimento da equipe multiprofissional sobre a importância da visita
ampliada ao paciente em UTI.
Método: Trata-se de um relato de experiência sobre EP, realizado em março e abril de 2019, pelos
colaboradores do Time Família da UTI do ICSC. Utilizou-se como técnica rodas de conversa de até
cinco profissionais em cada encontro. O tempo estimado para a educação em saúde foi
aproximadamente 40 minutos, sendo 20 minutos destinados à escuta ativa dos profissionais e 20
minutos para elucidar a importância da inclusão da família na UTI, bem como reforçar formas da
equipe orientar os familiares em visita ampliada. A avaliação da EP foi realizada através de relato
verbal.
Resultados: Participaram da EP 40 profissionais, destes 25 (62,5%) técnicos de enfermagem, oito
(20%) enfermeiros, dois médicos, dois fisioterapeutas, uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma
assistente social. A roda de conversa favoreceu o entendimento dos profissionais quanto à
importância da família em maior tempo na UTI e proporcionou pela escuta ativa uma oportunidade
para expor anseios vivenciados na prática com os familiares e mudanças na rotina. Além disso, foi
pontuado a importância de espaços como estes, para produzir trocas sobre o tema de família e
auxiliar os mesmos na motivação das mudanças no ambiente de trabalho.
Conclusões: A EP realizada através da roda de conversa possibilitou um comportamento de
mudança na equipe multiprofissional, promovendo espaço de escuta com intuito de esclarecer
dúvidas e sensibilização quanto à inclusão da família na UTI.

56

P49: “DISPONIBILIDADE DE LEITOS E PRIORIZAÇÃO DE PACIENTES ADMITIDOS NA UTI
GERAL DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO DE ENSINO”
Autores: BELINASO, L.; CASSOLI, T.E.; MELLEK, E.
Instituição: Serviço de Terapia Intensiva Geral I no Hospital Terciário de Ensino Angelina Caron –
HAC – Campina Grande do Sul, PR.
Introdução: Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o local destinado ao atendimento em sistema de
vigilância contínua a pacientes graves ou de risco, potencialmente recuperáveis. O retardo na
disponibilidade de leitos de UTI resulta em impacto negativo no desfecho clínico. Os critérios
admissionais da Sociedade Americana de Terapia Intensiva (SCCM) priorizam os pacientes que terão
mais benefício clínico quando leitos são escassos.
Objetivos: Avaliar a disponibilidade de leitos e critérios de priorização para admissão de pacientes na
UTI.
Métodos: Análise retrospectiva de prontuários, em Hospital terciário (93% SUS) – do período de 1º a
31 de maio/2019. Os pacientes com solicitação de vaga em UTI foram classificados em quatro grupos
distintos, conforme a SCCM: prioridade 1- criticamente doentes, com chances significativas de
recuperação; prioridade 2- estáveis, porém necessitam de monitorização intensiva pela possibilidade
de intervenção imediata; prioridade 3- instáveis, com baixa probabilidade de recuperação devido à
gravidade da doença aguda ou comorbidades presentes; prioridade 4- pouco ou nenhum benefício
com cuidados intensivos. A disponibilidade de leitos foi definida pela taxa de recusa de internação,
onde UTI com baixa disponibilidade de leito apresenta taxa de recusa superior a 10%.
Resultados: Incluiu-se 114 pacientes, com idade média de 60,93 ±17,03 anos; 74,6% (n=85) foram
admitidos na UTI, destes, 49,4% (n=42) enquadravam-se na prioridade ; 38,8% (n=33) prioridade ;
5,8% (n=5) prioridade ; 4,7% prioridade 4A e 1,1% prioridade 4B. Dezenove pacientes (22,3%)
aguardaram mais de 24h para serem admitidos. Dos pacientes que tiveram a internação negada pela
unidade estar completa, 27,5% (n=8) enquadravam-se na prioridade 1, 20,6% (n=6) prioridade 2,
27,5% (n=8) prioridade 3, 6,8% (n=2) prioridade 4A e 17,2% (n=5) prioridade 4B. Onze pacientes
(37,9%) faleceram em leitos de Emergência, sendo que 45,4% eram prioridade 4B. A prioridade 1
apresentou mais vagas cedidas 84% vs 16% vagas recusadas, assim como a prioridade 2 (84,6% vr
15,4%) (p<0,0001), o contrário ocorreu com prioridades 3 e 4. A idade não interferiu na admissão
versus recusa do paciente na UTI (60,16 ± 16,7) vr (63,17 ± 18,07) anos (p= 0,41380). Não foram
admitidos 25,4% dos pacientes (n=29) que solicitaram vaga na UTI devido à Unidade estar cheia,
caracterizando uma UTI de baixa disponibilidade (p<0,001).
Conclusões: Os critérios utilizados na seleção de vagas de UTI recaíram nos pacientes prioridades 1
e 2. A baixa disponibilidade de leitos nesta UTI corrobora a premissa que médicos de UTI públicas
experimentam mais situações de escassez de leitos.
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P50: PERFIL DOS PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO
DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM FLORIANÓPOLIS ENTRE 2018 E 2019
Autores: GESSER, A. F.; SANTOS, F. S.; CAMPOS, M. L.; BONORINO, K. C.; MORTIMER, F. M.
Instituição: Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da UFSC.
Introdução: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destina-se à internação de pacientes graves ou em
risco de agravamento de condições clínicas. O conhecimento sobre o perfil epidemiológico de
pacientes internados na UTI é fundamental, tendo objetivo de oferecer informações que permitam o
planejamento de ações da equipe multiprofissional à saúde dos pacientes, possibilitar a identificação
de indicadores de assistência, assim como melhorar a qualidade das condutas terapêuticas no
ambiente de terapia intensiva.
Objetivos: Descrever as características epidemiológicas dos pacientes internados na UTI adulto do
Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa
Catarina no período de um ano entre 2018 e 2019.
Métodos: Pesquisa descritiva, retrospectiva e de abordagem quantitativa de informações coletadas
nos prontuários de pacientes internados entre julho de 2018 e junho de 2019. Os dados foram
analisados por meio de estatística descritiva, utilizando a distribuição de frequências absoluta e
relativa.
Resultados: Foram incluídos no estudo 642 pacientes internados na UTI durante o período de um
ano de avaliação. A média de idade foi de 56,8 ± 17,0 anos, sendo que 50,8% dos pacientes, eram
do sexo masculino. A maioria destes foram procedentes do centro cirúrgico (45,3%) e emergência
(22,7%). Os principais motivos de internação foram as cirurgias abdominais (24,3%), seguido pelos
distúrbios respiratórios (12,5%) e sepse (12,5%). Em média, o tempo de internação na UTI foi de 6,7
± 7,0 dias e nesse período os pacientes fizeram uso de suportes ventilatórios como ventilação
mecânica invasiva (47,0%) e ventilação mecânica não invasiva (18,5%), e 88,8% receberam
suplementação de oxigênio. A utilização de drogas vasoativas e infusões de sedoanalgesias foi de
50,5% e 43,8% respectivamente. O desfecho de maior prevalência foi a alta da UTI em 82,6% dos
casos e a taxa de mortalidade foi de 16,5%, sendo a causa mais frequente relacionada à sepse em
33,0% dos óbitos. Foram excluídos nessa pesquisa 12 pacientes devido à falta de informações.
Conclusões: A UTI avaliada no estudo caracteriza-se predominantemente por internações de
pacientes clínicos-cirúrgicos, que em sua maioria apresentam necessidade de suporte ventilatório
invasivo e oxigenioterapia. A maior taxa de mortalidade esteve associada à sepse. A partir dos dados
obtidos é possível um planejamento mais efetivo das condutas multiprofissionais com o intuito de
melhorar os desfechos e otimizar a assistência ao paciente crítico.
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P51: TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL PARA A LÍNGUA PORTUGUESA FALADA NO
BRASIL DO QUESTIONÁRIO CANADIAN SURVEY OF MOBILIZATION OF INTENSIVE CARE
UNIT PATIENTS: CURRENT KNOWLEDGE, PERSPECTIVES, AND PRACTICES
Autores: GESSER, A. F.; GULINI, J. E. M. B.; KOO, K. K.; BONORINO, K. C.
Instituição: Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da UFSC.
Introdução: A Mobilização Precoce (MP) é comumente relatada como prática que proporciona
importantes desfechos funcionais aos pacientes. Entretanto, a realização da mesma ainda não está
bem estabelecida nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), sendo frequentes os relatos de barreiras
para a prática, evidenciando-se a necessidade de investigar sua importância para a equipe e
conhecer as percepções, práticas e conhecimento sobre MP pelos profissionais nas UTIs do Brasil.
Objetivos: Traduzir e adaptar culturalmente o questionário Canadian survey of mobi-lization of
Intensive Care Unit patients: current knowledge, perspectives, and practices, para a língua
portuguesa falada no Brasil.
Métodos: O protocolo foi embasado em princípios de boas práticas para tradução e adaptação
cultural de instrumentos, seguindo as etapas: autorização e cessão de direitos de uso pela autora
principal do questionário original; tradução do instrumento para a língua portuguesa por dois
tradutores; reconciliação por um comitê revisor; retradução para a língua original por um tradutor
nascido em país de língua inglesa e fluente em português; revisão e harmonização da retradução;
aprovação da autora principal do questionário original; revisão da versão em português do
questionário por um comitê de especialistas; desdobramento cognitivo com 10 profissionais que
participam do processo de MP na UTI; e reconciliação e elaboração da versão final do questionário.
Resultados: Devido a algumas diferenças conceituais e culturais entre os dois países, surgiram
algumas dúvidas e sugestões para modificações, que posteriormente, foram discutidas com a autora
principal do instrumento, a qual concordou com as alterações sugeridas. Entre as principais
modificações, foram necessárias adequações ao contexto e terminologias do nosso país, como
conceitos de “Mobilização” e “Mobilização passiva” na introdução do questionário. Foram retirados os
termos “Terapeuta respiratório” e “Especialista em reabilitação” de algumas questões. E,
considerando que a versão original foi desenvolvida para avaliação de fisioterapeutas, médicos e
enfermeiros apenas, acrescentados o termo “Técnico de enfermagem” no questionário pois estes
profissionais também participam do processo de MP no Brasil. Em relação ao desdobramento
cognitivo, os participantes demonstraram boa aceitabilidade e compreensão do instrumento,
afirmando ainda que o mesmo desperta reflexões importantes sobre as práticas diárias e os
benefícios da realização da MP aos pacientes.
Conclusões: A versão final traduzida e adaptada para uso no Brasil do questionário intitulado
“Pesquisa de mobilização de pacientes em UTI: conhecimento, perspectivas e práticas atuais”
mostrou-se compreensível, clara e aceitável, podendo ser utilizada para avaliar profissionais que
participam do processo de MP em UTIs adulto e pediátrica.
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P52: A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NOS CUIDADOS COM O PACIENTE COM SÍNDROME DE
DOWN EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, UM RELATO DE CASO.
Autor: JORGE, S. J.
Introdução: A Síndrome de Down é uma condição genética, que traz diversos agravos aos seus
portadores. Em UTI o manejo ao paciente portador dessa síndrome é desafiador e o apoio familiar
junto à equipe nesse momento é um dos grandes aliados para uma abordagem adequada e efetiva
durante as rotinas do dia a dia.
Metodologia: Trata-se de um estudo de caso, de uma paciente feminina, de 16 anos, internada no
dia 08/06/2019, procedente de Braço do Trombudo/SC, devido a um choque séptico, com
necessidade de intubação orotraqueal. Histórico clínico de vômitos, diarréia, dor epigástrica há duas
semanas, rebaixamento do nível de consciência e pneumonia broncoaspirativa. Objetivos: relatar o
caso de uma paciente adolescente, portadora de Síndrome de Down e seu manejo em UTI.
Resultados: Após desligarmos os sedativos da paciente, já contamos com os pais da mesma, para
permanecerem na UTI durante a fase de janela neurológica e desmame ventilatório. O processo de
extubação acabou falhando duas vezes e evoluindo para o procedimento de traqueostomia. Mesmo
após a traqueostomia, a paciente demandava muito carinho, paciência e dedicação exclusiva dos
pais e equipes. O manejo da paciente era quase infantil, o que modificou algumas maneiras de
abordagem de todas as equipes, bem como os cuidados de conforto e higiene. Os cuidados
tornaram-se mais fáceis, após iniciarmos com algumas mudanças de atitudes, como por exemplo:
deixar a paciente utilizar nossos pijamas, utilização de luvas de procedimento, livro para leitura,
escrever e desenhar com a paciente, jogar bola no leito, utilizar a música próxima do leito, realizar
maquiagem e penteados. A paciente cursava o ensino médio, sabia ler e escrever, o que auxiliou
muito nesse momento. Conclusões: O acompanhamento dos familiares, através da visita estendida,
foi o primeiro passo para a melhora do quadro. As mudanças de atitudes e diversidades de ideias
entre a equipe, também fez a grande diferença para alcançarmos as medidas de melhoria.
Observamos que na literatura, as informações sobre o manejo da Síndrome de Down é extensa para
na fase infantil e neo, porém escassa para os adolescentes ou adultos.
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P53: ATENÇÃO MULTIPROFISSIONAL AO PACIENTE COM SÍNDROME DE DOWN EM UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA, UM RELATO DE CASO.
Autores: DELLANGELO, T.; JORGE, S.J.
Introdução: Os pacientes com diagnóstico de Síndrome de Down representam uma população que
vem aumentando sua expectativa de vida, especialmente devido à evolução nas áreas tecnológicas e
atenção multiprofissional na abordagem do paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Esses
pacientes apresentam algumas características físicas e cognitivas que precisam ser relembradas
durante o processo de hospitalização. Aspecto importante, se refere a hipotonia, frouxidão ligamentar,
excesso de tecido adiposo no dorso do pescoço, retrognatia e diástase dos músculos retos
abdominais. Sendo alguns destes, responsáveis pela fragilidade do sistema respiratório e
consequentemente maior susceptibilidades à infecções pulmonares. Em alguns casos, estas
infecções podem estar relacionadas a disfagia e que podem levar a broncoaspiração.
Metodologia: Este estudo de caso se trata de uma paciente feminina, de 16 anos, que internou no
dia 08/06/2019, procedente de Braço do Trombudo/SC, devido choque séptico, com necessidade de
intubação orotraqueal. A quadro clínico se constituiu de vômitos, diarreia, dor epigástrica há duas
semanas, rebaixamento do nível de consciência e pneumonia broncoaspirativa.
Resultados: Foram realizadas duas tentativas de extubação, seguidas de falha no procedimento. Em
20/06/2018 foi realizado o procedimento de traqueostomia. Contudo, as tentativas de desmame
continuaram difíceis. Após três tentativas e três falhas em evoluir o desmame da ventilação mecânica
para a macronebulização, iniciou-se o protocolo de desmame difícil. Para que este protocolo tivesse
sucesso, primeiramente houve a necessidade do entendimento e comprometimento da equipe
(fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, médicos, nutricionista e fonoaudiólogo) nos cuidados com a
paciente, ressaltando atenção aos horários destinados ao desmame e retorno para a ventilação,
realização de procedimento de aspiração, mudanças de decúbito, sedestação em poltrona,
precauções durante a realização dos banhos e cuidados com a sonda nasoenteral.
Conclusão: Assim, entende-se que a assistência à saúde da paciente em questão demandou
conhecimentos e ações multiprofissionais, diante das particularidades e individualidades que
permeiam a patologia primária e a evolução incerta e possíveis complicações do quadro clínico.
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P54: PERFIL DOS PACIENTES QUE REALIZARAM PAV PLUS COMO TESTE DE RESPIRAÇÃO
ESPONTÂNEA
Autores: Ferreira, L.S.P.; Dos Anjos, J.B.; Osaku, E.F.; Costa, C.R.L.; Ogasawara, S.M.; Gossler, M.;
Piñeiro, P.N.; Jorge, A.C.
Introdução: A ventilação assistida proporcional plus (PAV plus) é um modo espontâneo de ventilação
mecânica invasiva que oferece suporte ventilatório sincronizado, podendo também ser utilizado
durante o Teste de Respiração Espontânea (TRE).
Objetivo: Verificar as principais características clínicas e desfecho dos pacientes que utilizaram o
PAV plus como TRE.
Métodos: Estudo retrospectivo do período de janeiro a dezembro de 2018 de uma UTI pública do
oeste do Paraná. Os dados foram analisados por média, desvio padrão e porcentagem.
Resultados: Dos 209 pacientes que realizaram o TRE, o PAV plus foi utilizado em 19 (9%) pacientes,
os quais possuíam 47,53 ± 18,51 anos, 9 (47%) eram mulheres e 10 (53%) homens, cuja causa de
admissão eram de 10 (53%) neurológico, 7 (37%) clínico, 2 (10%) pós-operatório, APACHE II 21,31 ±
7,22 e SOFA 10,78 ± 3,50. O tempo de UTI foi de 10,73 ± 7,22 dias, tempo de internação hospitalar
de 21,31 ± 14,89 dias, tempo de sedação 41,17 ± 27,31 horas, tempo de VM 138 ± 122,5 horas. Ao
avaliar os índices preditivos pré-extubação, a amostra obteve PIMÁX 21 ± 19, peak flow 56 ± 24,
índice de respiração rápida e superficial 61 ± 26 e todos com teste de cuff-leak positivo. A
porcentagem de suporte do PAV plus durante o TRE foi de 33,23 ± 4,65 e não foram identificadas
intercorrências durante o seu uso. Verificou-se falência de extubação em 4 (21%) pacientes cujos
motivos foram a presença de estridor em 3 (16%) e rebaixamento do nível de consciência em 1 (5%).
Os 19 pacientes tiveram alta da UTI.
Conclusão: O PAV plus pode ser uma ferramenta eficaz a ser utilizada durante o TRE.
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P55: INCLUSÃO DE FAMILIAR PARTICIPANTE NA UTI: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Autores: SILVA, A.; FAVA, C. S.; GEORGETT, L. B.; MENEGATTI, C. L.
Instituição: Hospital Universitário Cajuru - Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
Introdução: O desenvolvimento histórico das unidades de terapia intensiva deu-se por meio dos
avanços tecnológicos e dos conhecimentos na área da saúde. Elementos como: luz contínua, odores,
ruídos, sons de equipamentos, uso de dispositivos invasivos em pacientes, uso de medicações que
podem levar a alterações psíquicas, entre outros, podem implicar sofrimento a todas as pessoas
envolvidas no cuidado, sejam os próprios pacientes, familiares e profissionais de saúde (SILVA,
GIBELLO, 2017). Estudos clássicos da área apontam o impacto da exposição a estressores
característicos desses ambientes sobre o bem-estar de pacientes e familiares (NOVAES et al., 19;
NOVAES et al., 1999). A partir dessa identificação e das políticas nacionais de humanização iniciouse o movimento pela humanização das UTI’s com o objetivo de minimizar efeitos estressores.
Objetivos: Descrever a experiência de inclusão de familiares como participantes do cuidado de
pacientes em unidades de terapia intensiva. Métodos: Relato de experiência articulado a referenciais
teóricos, elaborado a partir da vivência e observação das psicólogas residentes pertencentes ao
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso no período de março a julho de 2019.
Os familiares foram incluídos como participantes do cuidado dos pacientes, com ampliação do horário
de permanência na UTI para 12h por dia (das 8h às 20h). Para a implementação de familiar
participante é necessário que o paciente preencha critérios clínicos e o familiar demonstre preparo
emocional para tais atividades, visando melhoria na recuperação do estado de saúde do paciente. O
campo de atuação é um Hospital Universitário considerado referência em trauma na cidade de
Curitiba/PR. Resultados: A inclusão dos familiares no ambiente da UTI tem proporcionado mudanças
no cuidado com o paciente hospitalizado. As mudanças observadas foi que os familiares demostram
redução nos fatores estressantes, como angústia, apreensão, preocupação e tensão pelo
internamento; maior entendimento do quadro clínico e como consequência, maior envolvimento nos
cuidados com o paciente na UTI. Conclusão: Diversas são as condutas tomadas pelas instituições e
profissionais de saúde para que o ambiente e o cuidado na UTI sejam humanizados, entendendo que
o cuidado também deve ser direcionado as questões psicossociais, ambientais e familiares que
permeiam a vida do paciente, e nesse sentido, a inclusão de familiares no ambiente de UTI pode ser
considerado componente significativo na redução no tempo de internação e no processo de
humanização .
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P56: ASSOCIAÇÃO ENTRE FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM
PACIENTES INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Autores: GUADAGNIN, C.F.S.; MAZZARIN, C.; OSPEDAL, E.C.; MULLER, A.P.; VALDERRAMAS,
S.
Instituição: Hospital Universitário Cajuru (HUC/PUCPR);
Introdução: A fraqueza muscular periférica (FMP) é uma característica clinicamente importante
presente em pacientes criticamente enfermos, tornando-os predispostos à graves consequências
físico-funcionais. Portanto, avaliar os fatores associados à FMP é de suma importância para
estabelecer novas condutas de prevenção e controle. Objetivos: Verificar se existe uma associação
entre a força muscular periférica e a capacidade funcional em pacientes internados em UTI.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado em uma UTI de um hospital de referência em
trauma da cidade de Curitiba. A força muscular periférica foi avaliada por meio da força de preensão
manual (dinamômetro), e pela escala do Medical Research Council (MRC). A capacidade funcional foi
avaliada por meio da escala Perme ICU Mobility Score (Perme Score), já traduzida e validada no
Brasil. O teste de correlação de Spearman foi utilizado para verificar a associação entre as variáveis
de estudo, admitindo-se o nível de significância estatística de p ≤ 0,05. Resultados: Foram incluídos
21 pacientes (12 homens e 9 mulheres; 53,6 ± 15,5 anos, Apache II: 14,0 ± 4,5), sendo em sua
maioria (n=13) pacientes no pós-operatório de cirurgias neurológicas, ortopédicas ou abdominais.
Verificou-se que cinco (23,80%) pacientes apresentaram redução da força muscular periférica
avaliada pela escala MRC e seis (28,57%) a redução da capacidade funcional avaliado pela escala
Perme Score. Encontrou-se correlação forte e positiva entre a força muscular periférica avaliada pelo
MRC e a capacidade funcional (r= 0,78, p<0,01). Conclusão: Pacientes criticamente enfermos com
fraqueza muscular periférica apresentam importante redução em sua capacidade funcional. Este
resultado reforça a necessidade e a importância da mobilização precoce neste perfil de pacientes.
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P57: IDENTIFICAÇÃO MICROBIANA DA SECREÇÃO TRAQUEAL EM PACIENTES SUSPEITOS
DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA.
Autores: EGER, M. F.; LACERDA, A.; ALBERINI, R.
Instituição: Associação Hospitalar São José
Introdução: Em vista da crescente importância da pneumonia associada a ventilação mecânica
(PAVM), da mudança de sua etiologia microbiana ao longo dos últimos anos e da variação dos
patógenos de acordo com a localização geográfica, período do ano e fatores de risco, o presente
estudo foi realizado para:
Objetivo: Identificar os microrganismos presentes na secreção traqueal de pacientes suspeitos de
PAVM em unidade de terapia intensiva (UTI) do sul do Brasil (primário); Calcular a letalidade e
verificar se existe diferença no tempo de internação na UTI de acordo com o tipo de microrganismo
identificado (secundários).
Métodos: Trata-se de estudo retrospectivo, de análise de prontuários das culturas de secreção
traqueal solicitadas em pacientes suspeitos de PAVM.
Resultados: A amostra de 37 culturas apresentou 32,43% de culturas negativas e a taxa de
letalidade dos pacientes com cultura positiva foi de 48%. Os microrganismos mais frequentemente
encontrados foram Acinetobacter sp. (16,22%), Staphylococcus aureus (13,52%), Klebsiella sp.
(13,52%) e Pseudomonas aeruginosa (10,81%). O tempo mediano (média) em dias de internação na
UTI de pacientes com: cultura negativa 19 (17,33), Acinetobacter sp. 22 (21,33), Staphylococcus
aureus 24 (21), Klebsiella sp. 7 (11,8) e Pseudomonas aeruginosa 20 (24,5).
Conclusão: É necessário amostra mais ampla para apresentar dados conclusivos, mas os dados
coletados apontam: Acinetobacter sp., Staphylococcus aureus, Klebsiella sp. e Pseudomonas
aeruginosa como os microrganismos mais prevalentes; alta taxa de letalidade em pacientes suspeitos
de PAVM; e não aponta diferença estatisticamente significativa, em dias de internação na UTI,
relacionada ao tipo de microrganismo isolado.
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P58: UTI, ADOECIMENTO E MORTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA PSICÓLOGA
RESIDENTE.
Autores: Paludo, I. C. P.; Lombardi, P. A.
Instituição: Hospital Universitário - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Este trabalho consiste em um relato de experiência de uma psicóloga residente do programa de
Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, com ênfase em alta complexidade, na oportunidade
de atuação na UTI adulto do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). A residente passou um mês em imersão na unidade realizando atendimentos com pacientes
e familiares, bem como esteve presente no trabalho multidisciplinar para discussão de caso com os
demais profissionais. Sendo assim, a partir de reflexões, estudos e diálogos compartilhados nas
supervisões com preceptoria e tutoria, este relato de experiência se propõe a discutir as vivências
relacionadas ao processo de adoecimento e hospitalização na UTI, bem como o tema da morte. O
adoecimento marca no sujeito que algo não está bem em seu corpo, visto que a perda concreta da
saúde e da vitalidade geram desdobramentos sobre os aspectos psicológicos. A internação em UTI
desperta um cenário marcado por representações simbólicas de medo, sofrimento, insegurança e
terminalidade. A morte mobiliza fantasias, angústias e coloca em prova questões estruturantes da
identidade, visto que se constata a finitude humana. O paciente e a família passam a vivenciar um
período de crise, com intensas reações emocionais e questionamentos, que requer sensibilidade,
habilidade e conhecimento por parte da equipe para poder auxiliar nesta situação. Diante disso, a
psicóloga residente trabalhou com a tríade família-paciente-equipe prezando o acolhimento e apoio
psicológico nos casos de terminalidade. Observou-se que o agravamento do quadro clínico e a perda
de pacientes são eventos recorrentes que estão presentes na dinâmica da UTI. Com isso, a
comunicação de más notícias, o acompanhamento dos familiares e os rituais de despedida fazem
parte da rotina da equipe intensivista. Nesse sentido, foi possível (re)conhecer a necessidade de se
oferecer um cuidado humanizado e um espaço de escuta atenta a dor do outro. A vivência desta
prática possibilitou a residente olhar de perto a realidade e a complexidade de atuar nesta unidade,
onde o papel do psicólogo é cuidar dos aspectos relacionais, familiares, emocionais e psicológicos de
cada paciente. Dessa forma, o trabalho do serviço de psicologia se soma aos procedimentos técnicos
desenvolvidos pelos demais profissionais e busca compreender as repercussões da hospitalização e
o processo de morte e o morrer.
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P59: DIÁRIO DE CAMPO E UTI: POSSIBILIDADES DE ESCRITA E REFLEXÃO SOBRE A
EXPERIÊNCIA DE UMA PSICÓLOGA RESIDENTE DE UM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL
Autores: Paludo, I. C. P.; Lombardi, P. A.
Instituição: Hospital Universitário - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Este trabalho trata-se de um relato de experiência elaborado a partir das primeiras impressões de
vivência e atuação profissional de uma psicóloga que ingressou no Programa de Residência
Integrada Multiprofissional do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) no ano de 2019. A partir da ideia de formação de profissionais voltados para o SUS e com
olhar multiprofissional, os programas de Residência Multiprofissional na área da saúde foram criados
através da Lei n° 11.129 de 2005. Sendo assim, se configuram como programas de pós-graduação
em nível lato sensu que tem por finalidade promover uma educação voltada para a transformação da
realidade e garantia da integralidade do cuidado para a população. Nesse sentido, surgiu a motivação
por construir um diário de campo que relatasse a vivência de ser residente e atuar no serviço de
psicologia hospitalar da UTI. Considera-se que o diário de campo é um instrumento metodológico
composto por anotações que descrevem espaços físicos, pessoas, (re)ações, sentimentos e
impressões. Dessa forma, a escrita configurou-se como um dispositivo reflexivo e de (in)formação
sobre o cotidiano da UTI e da prática profissional. A residente construiu o diário de campo observando
e registrando diariamente as experiências passadas na UTI durante 1 mês de trabalho junto da
equipe intensivista, assim como, procurou questionar e atribuir significados às próprias práticas e
vivências. O registro das informações revelou a dinâmica do funcionamento da UTI e os
desdobramentos das relações entre os profissionais, acompanhantes e pacientes. Constatou-se que
a inserção da psicologia nesse cenário é de fundamental importância, por auxiliar a equipe na
comunicação de más notícias e no desenvolvimento de um cuidado mais humanizado. Diante disso,
trabalhou-se prestando orientações e acolhimento aos familiares nos momentos de visitas e da
passagem do boletim médico, podendo, nessas ocasiões, conhecer mais a história de vida do
paciente e da família. Através das observações e da experiência de trabalho na UTI, afetos,
dificuldades, potencialidades e tensões foram mobilizadas, desencadeando mudanças de ação e
atuação da residente e dos demais profissionais. O uso do diário de campo mostrou-se como uma
importante ferramenta no processo de formação da residente, uma vez que se somou a
aprendizagem construindo (auto)conhecimento. A escrita reflexiva despertou um posicionamento
crítico e permitiu a (re)construção de práticas, o enfrentamento de conflitos e a busca por sentido na
vivência de residência multiprofissional pela passagem na UTI.
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P60: CRIAÇÃO DE FLUXOGRAMA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES ELEGÍVEIS PARA
CUIDADOS PALIATIVOS EM UM HOSPITAL DE ENSINO NÃO ONCOLÓGICO
Autores: Kawakami, L.W.; Legramanti, S.; Santos, C.K.D.; Zulian, J.C.; Costa, J.B.C.; Gund, D.P.;
Giancursi, T.S.; Kreling, G.A.D.
Instituição: Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP
Introdução: Cuidado paliativo (CP) consiste em ações a promover a qualidade de vida do paciente
portador de enfermidade que ameaça a continuidade da vida e seus familiares, aliviando sofrimento
físico, emocional, social e espiritual, desde o diagnóstico da doença até o final da vida e o período de
luto. A identificação precoce do candidato aos CP é desafiadora e uma meta a ser atingida.
Objetivos: Descrever o processo de confecção de um fluxograma de alta sensibilidade para
identificar pacientes elegíveis aos CP e acionamento da equipe de cuidados paliativos (ECP) em um
hospital escola.
Métodos: Para confecção do fluxograma, fez-se revisão de literatura nas bases de dados PubMed e
SCIELO com as palavras-chave: critérios de elegibilidade e cuidados paliativos. Foram selecionados
resumos que preenchiam os objetivos para a criação do fluxograma. Elencaram-se os principais
critérios de elegibilidade e esses foram adaptados, em reunião multidisciplinar, à realidade local:
hospital terciário não oncológico; município com programa de atenção e internação domiciliar (PAID)
para pacientes com alta dependência.
Resultados: Considerou-se elegíveis, pacientes identificados pela equipe assistente, que preenchia
pelo menos 1 dentre os 3 critérios a seguir: 1 - resposta positiva para um dos seguintes diagnósticos Câncer metastático, com invasão local ou muito sintomático? Insuficiência cardíaca congestiva classe
funcional NYHA III ou IV? DPOC GOLD C ou D ou oxigênio-dependente? Doença renal crônica
dialítica ou pré-dialítica? Cirrose hepática CHILD C? Demência avançada? AIDS com redução da
funcionalidade? Doença neurológica avançada com queda do estado funcional? Karnofsky < 50%?
Idoso com síndrome de fragilidade? Acompanhado pelo Programa de Assistência e Internação
Domiciliar (PAID)?; 2- resposta negativa para a pergunta “eu me surpreenderia se esse paciente
falecesse no próximo ano?”; e/ou 3 - resposta negativa para a pergunta “eu me surpreenderia se esse
paciente falecesse nessa internação?”.
Caso paciente elegível, conforme critérios estabelecidos, definiu-se que a ECP será acionada. Se,
após a avaliação, houver indicação de CP, o seguimento será realizado pela ECP juntamente à
equipe assistente.
Conclusões: A implantação do fluxograma com critérios sensíveis para a identificação de pacientes
elegíveis para CP proporciona o reconhecimento precoce, seja no departamento de emergência, em
enfermaria ou em unidade de terapia intensiva, possibilitando à ECP intervenções nos diferentes
estágios da doença, bem como o reconhecimento e a prevenção de sintomas e complicações
inerentes ao processo de morte.
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P61: ADESÃO AO BUNDLE PARA PREVENÇÃO DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO
MECÂNICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Autores: FIRMINO, J.S.C.; BACK, M. A.; GODOI, H. P.; PREVE, J.C.; NASCIMENTO, E.R.P.
Instituição: Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC)
Introdução: Trata-se de um relato de experiência sobre os resultados da adesão de um bundle para
prevenção de pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV). Objetivo: Relatar a adesão do
bundle de PAV em uma unidade de terapia intensiva coronariana (UCO) e os resultados alcançados.
Método: O ICSC, foi selecionado para participar do projeto no Institute of healthcare Improvement
(IHI) em parceria com o Ministério da Saúde, para redução de infecção. Neste sentido, a UCO, criou
times de profissionais para elaborar estratégias de aderência aos cuidados do bundle, contemplados
na proposta do IHI para à redução da infecção por dispositivos invasivos. Participam do Time da PAV
três enfermeiras, um médico, dois fisioterapeutas um fonoaudióloga e nove técnicos de enfermagem.
Os itens do bundles são: Realizar higiene oral nos pacientes sob ventilação mecânica; Manter a
cabeceira da cama elevada (30°-45°); Realizar a redução da sedação; Verificar diariamente a
possibilidade de extubação; Manter pressão do cuff entre 25 a 30 cmH2O; Manutenção da ventilação
mecânica conforme vigentes no país. A adesão aos bundles são medidas por oportunidades de
observações dos enfermeiros assistenciais, fonoaudióloga e fisioterapeutas responsáveis pela
assistência prestada ao paciente, representando uma média de 40 coletas ao mês, guiado por um
instrumento, sugerido pelo IHI, nos três períodos do dia, com registro de conforme e/ou não conforme
aos cuidados. Os registros ficam armazenados na UCO em ficha de coleta que fica na sala da
coordenação de enfermagem e encaminhado pela mesma, para o Núcleo de segurança do paciente
para a contabilização, ao final de cada mês. Os resultados geram indicadores de adesão e são
lançados na extranet, ferramenta do IHI em forma de gráfico e exposto no mural dentro da UCO.
Temos o indicador de adesão ao bundle e os indicadores individuais para itens do bundle que são
avaliados e acompanhado pelo time. É a partir dessas informações que criamos estratégias para as
melhorias na adesão.Resultados: Na adesão geral da manutenção do bundle de PAV temos uma
mediana de 79%, quanto a: Higiene oral- 98%, Pressão do Cuff 88%, Manutenção vigente 100%,
sedação 76%, verificar possibilidade de extubação 85%. Para alcançar a adesão é necessário
empenho de todos os profissionais da assistência. Conclusões: O propósito desse relato é mostrar
que é possível melhorar a qualidade da assistência, sem a necessidade de custo financeiro adicional
a instituição, quando há o engajamento de uma equipe na implementação de uma ferramenta do tipo
bundle.
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P62: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E DE COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS DE DIFERENTES
TIPOS DE TRATAMENTO DE ANEURISMAS CEREBRAIS DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM
CURITIBA-PR
Autores: Zörrer, L.A.B.F.; Cavalheiro, B.P.; Meyer, L.F.; Brasil, J.A.; Moura, K.M.; Réa-Neto, A.
Instituição: Instituto de Neurologia de Curitiba (INC)
Introdução: Aneurismas cerebrais são condições com altas taxas de morbidade e mortalidade,
sendo potencialmente fatais. São condições relativamente comuns em adultos, de prevalência de 1 a
5%. O tratamento visa excluir o saco aneurismático da circulação rapidamente e as intervenções
incluem embolização endovascular e clipagem por craniotomia. As complicações variam conforme o
procedimento adotado. Para embolização endovascular, os riscos são dissecção arterial, oclusão
arterial, eventos tromboembólicos e ruptura do aneurisma. Quanto ao procedimento cirúrgico,
destacam riscos de lesão vascular, AVC, infecção e lesão no parênquima cerebral.
Objetivos: Analisar a epidemiologia dos pacientes submetidos a tratamento de aneurisma cerebral e
taxas de complicação e mortalidade relacionadas ao procedimento.
Métodos: Coleta prospectiva de dados, entre janeiro de 2016 a junho de 2019, de pacientes em pósoperatório (PO) de correção de aneurisma cerebral pelas técnicas de embolização, diversor de fluxo
ou clipagem admitidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Neurologia de Curitiba
(INC). Foi avaliado o perfil epidemiológico desses pacientes e as complicações ocorridas durante o
seu período de permanência na UTI.
Resultados: Analisamos 204 pacientes em PO de tratamento eletivo de aneurisma cerebral. A idade
média foi de 53 anos, sendo 71% do gênero feminino. A média do APACHE II dos pacientes foi de
7,2. Os procedimentos utilizados no tratamento dos aneurismas cerebrais foram a clipagem (36%),
diversor de fluxo (35%) e embolização (29%). A maioria dos aneurismas tratados estava localizada na
artéria carótida interna (50%) seguida de artéria cerebral média (30%), artéria cerebral anterior (12%),
outras (8%). Observamos 12 complicações no período (5,8%). Oito delas ocorreram no PO do
tratamento endovascular (6,1%) sendo a mais frequente a trombose de stent com quatro casos. Já no
PO de clipagem observamos quatro complicações (5,3%) que foram hematoma intraparenquimatoso,
hematoma epidural, acidente vascular isquêmico e meningite pós-operatória, todos com um caso
cada. A média do tempo de internamento em UTI foi de 25 horas. Foi observado apenas um óbito
dentre todos os casos (0,5%) em PO de embolização de aneurisma (mortalidade ajustada para o
procedimento 0,7%).
Conclusões: Encontramos uma taxa de complicações pós-operatórias relacionadas aos
procedimentos cirúrgicos de 5,8%. Desses, a modalidade endovascular foi a qual observamos maior
taxa de complicações, sendo a trombose do stent a mais frequente. A taxa de mortalidade encontrada
foi de 0,5%, o que corresponde a um dos 204 casos, e deriva de uma trombose durante a
embolização.
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P63: A FORMAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE UM
HOSPITAL GERAL
Autores: VIGATTO, A.E.C.; LEÃO, M.P.; LIMA FILHO,J.B.; CANALES,E.B.; MATSUNO,R.;
FERNANDES,B.; MARTINS, P.S.; VIGATTO,C.E.C.
Instituição: Centro de Excelência à Atenção Geriátrica e Gerontológica - CEGEN
Introdução: os cuidados paliativos-cp tem o objetivo de atender todas as dimensões do indivíduo
cuidado, priorizando uma atenção multiprofissional de ações humanizadas e individualizadas, sem
descontinuar a assistência durante o período de luto. Desta forma, é fundamental refletir a existência
de equipes de referência e de suporte, bem como a necessidade de formação de todos os
profissionais. Objetivo: analisar os parâmetros de formação em cuidados paliativos da equipe
multiprofissional de um hospital geral. Delineamento e métodos: descritivae exploratória. Foram
entrevistados profissionais na assistência com formação em nível superior. Como instrumento optouse por um questionário estruturado com 08 perguntas relacionadas à formação em cuidados
paliativos, são elas: 1)definição e filosofia dos cp; 2)manejo e cuidados com pacientes em cp;
3)manejo e cuidados com pacientes terminais; 4)escalas de avaliação para cp; 5)controle dos
sintomas mais comuns; 6)percepção da necessidade multiprofissional; 7)comunicação de más
notícias; 8)acolhimento ao luto. Os participantes poderiam assinalar uma ou mais respostas conforme
a oferta de conhecimento que tiveram na: a)graduação; b)educação continuada institucional;
c)educação continuada de iniciativa própria; d)assistência. Resultados: participaram24 profissionais,
com formação em 08 áreas distintas da saúde. Observou-se que a demanda de conhecimentos em
cuidados paliativos na assistência é expressiva em todos os itens do questionário, com uma média de
65%. Em contrapartida os conhecimentos de cp ofertados na graduação contemplaram apenas
20,8% dos itens. Com relação à educação continuada de iniciativa própria os itens abrangiam em
média 22,2%. A educação continuada ofertada pela instituição contemplou 77,5% dos itens
abordados. Discussão: foi constatado que há uma demanda assistencial alta porem os profissionais
entrevistadosapresentam uma formação na graduação insuficiente aos conhecimentos abordados, o
que pode refletir em um cuidado inadequado. Sobre a educação continuada de iniciativa própria, o
baixo índice pode estar relacionado com a dificuldade de acesso e o alto custo para os profissionais.
Um ponto positivo é a iniciativa da instituição em investir na educação continuada de seus
profissionais. Conclusão: a formação em cp é uma necessidade para a assistência em saúde,
doravante, deve existir uma maior atenção para este ponto na graduação e uma facilitação ao acesso
em educação continuada para o profissional.
Palavras-Chave: Cuidados Paliativos; Serviços de Saúde; Pesquisas Interdisciplinar.
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P64: IMPLEMENTAÇÃO DE CARTÕES DE COMUNICAÇÃO PARA PACIENTES AFÁSICOS NA
UTI
Autores: VIGATTO, A.E.C.; LEÃO, M.P.; LIMA FILHO,J.B.;MARTINS, P.S.;PAULI, G.B.;BUONO,
R.;FONTANA, R.D.T.; SOARES, R.P.
Instituição: Centro de Excelência à Atenção Geriátrica e Gerontológica - CEGEN
Introdução: A qualidade no cuidado é o maior objetivo da equipe em uma Unidade de Terapia
Intensiva - UTI.Entretanto, cuidar pode se tornar uma tarefa muito complexa, pois, algumas
habilidades do pacientepodem ser perdidas ao longo do tempo, a comunicação é uma delas ,
podendo ser verbal ou não verbal. O paciente usa-a de forma genuína enão o faz apenas com
palavras (orais ou escritas), ele se apresenta por meio de gestos e expressões faciais/corporais.
Objetivos: Compreender e atender as necessidades dos pacientes afásicos por meio da utilização de
cartão de comunicação na UTI. Métodos:Pesquisa qualitativa.A equipe da UTI, teve a oportunidade
de cuidar por cerca de 2anos e meio de uma paciente VFA, 42anos, portadora de Esclerose Lateral
Amiotrófica-ELA, a qual ao longo do período de internação perdeu sua capacidade de falar, contudo,
era consciente. Por conta desta perda da paciente, a equipe, sensibilizada ao ocorrido, desenvolveu
um Cartão de Comunicação, contendo as Letras do Alfabeto e Figuras, com a finalidade de manter a
comunicação e o vínculo com a paciente. Resultados:Quando VFA internou na UTI já não conseguia
falar, se expressava através da escrita, num caderno de anotações que tinha consigo. Doravante,
após um ano de internação ela já não consegui empunhar a caneta, foi quando surgiu a ideia de
desenvolver um Cartão de Comunicação, o qual utilizamos por cerca 18meses e foi fundamental no
curso do cuidado com a paciente. O vínculo da equipe com a paciente era muito bom e foi uma
alegria quando conseguimos nos comunicar novamente com ela, foi também muito emocionante
quando ela voltou a se comunicar com a família, nos momentos da visita, através do cartão. No
começo ela apontava as letras com o dedo indicador, não demorou muito para que alguns meses
depois ela só conseguisse fazer estes apontamentos exclusivamente através do olhar. Víamos nela
uma expressão de alegria quando conseguíamos juntar as palavras e frases, também víamos sua
frustração quando ela não conseguia se comunicar. Conclusões:Por muito tempo a única forma de
comunicação que tivemos com VFA era por meio do Cartão de Comunicação, essa ferramenta trouxe
conforto, compreensão de medos, desejos, alegrias, tristezas e esperanças. Acreditamos que a
equipe cresceu muito com a experiência que tivemos. De certa forma, enfrentarmos o desafio de
garantir a comunicação com VFA foi um contínuo de exercício de Humanização e Amor na tarefa de
Cuidar.
Palavras-Chave:Comunicação, Esclerose Lateral Amiotrófica-ELA,Cuidados Paliativos; Serviços de
Saúde; Interdisciplinaridade.
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P65: A PERCEPÇÃO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR SOBRE A CRIAÇÃO DO ROUND NA UTI
Autores: LEÃO, M.P.; VIGATTO, A.E.C.; LIMA FILHO,J.B.; VIGATTO,C.E.C.; BUONO, R.;
PEREIRA,F.; CAVERSSAN, K.; MATSUNO,R.
Instituição: Centro de Excelência à Atenção Geriátrica e Gerontológica - CEGEN
Introdução: O Round Multiprofissinal (RM) é considerado pela literatura como uma atividade clínica
que promove aqualidade assistencial e a segurança do paciente durante o período de internação
hospitalar, sendo elaborado, pela equipe,um plano de cuidados para cada paciente, definindo metas,
tarefas e estratégias específicas.Objetivos:Investigar qual era a percepção da Equipe Clínica de uma
Unidade de Terapia Intensiva-UTI sobre o Round Multiprofissional que acontecia neste setor.
Métodos:AUTI pesquisada possui 13 leitos. O RM foi implantado e vem ocorrendo regularmente por
cerca de 17 meses, o RM é realizado diariamente, com duração de mais ou menos 1 hora. Contando
com a participação da enfermeira responsável pelo setor, o médico, fisioterapeuta, nutricionista,
serviço de controle de infecção hospitalar (SCIH), fonoaudióloga e psicólogo. O caso é apresentado
pela enfermeira responsável pelo setor seguido de todos os membros da equipe assistencial, que
emitem seu parecer sobre o paciente e condições que envolvem sua assistência. É utilizado um
instrumento de Cheklistbaseado no FAST HUG BID, para nortear a RM. Sendo assim, foi
desenvolvido um questionáriosemi-estruturadodirecionado para equipe clínica da UTI, sendo um total
de 25 pessoas com perguntas pertinentes a percepção dos mesmos sobre a implantação do RM.A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa(CEP) da Instituição. Foram entrevistados
exclusivamente os profissionais que concordassem com o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido(TCLE) da pesquisa. Resultados: O N=25, com média de idade de 35 anos. Podemos
observar que 100% dos profissionais nunca tiveram contato com Round em outras instituições e que
88% acreditam que o tratamento oferecido melhorou após a implantação do RM, assim como
possibilitou um tratamento mais humanizado na instituição. Quando questionados sobre o
crescimento técnico da equipe 80% afirmam que houve uma melhora significativa e 64% acham que
o Round proporcionou um crescimento pessoal/profissional. Já em relação a assistência 92%
acreditam que ampliou este cuidado com o paciente internado e que 88%proporcionou uma
discussão sobre Cuidados Paliativos na UTI. Sendo que 73% se sentiu mais seguro paraexercer sua
atividade profissional dentro da UTI e 52% acha que houve uma melhora na comunicação da equipe.
Conclusões:Pelos resultados obtidos, houve uma percepção de melhora na assistência prestada ao
paciente, assim como na interação entre os diversos profissionais, abrindo oportunidades para
crescimento e aprendizagem da equipe,favorecendocom isso um cuidado mais seguro e humanizado.
Palavras-Chave: Round; UTI, Equipe Multiprofissional
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P66: CUIDADOS PALIATIVOS EM UTI: ENFRENTAMENTO FAMILIAR
Autores: LEÃO, M.P.; VIGATTO, A.E.C.; LIMA FILHO,J.B.; PEREIRA, F.; CAVERSAN, K.;
FITIPALDI, A.; FONTANA, R.D.T.; SOARES, R.P.
Instituição: Centro de Excelência à Atenção Geriátrica e Gerontológica - CEGEN
Introdução:Paliar em UTI é um dilema, porque ainda se tem o paradigma de que o paciente em
cuidados paliativos é aquele paciente abandonado pela equipe de saúde, contraditoriamente
sabemos que paliar é cuidar do paciente em sua totalidade, é aliviar todas as suas dores e as suas
aflições, é estar junto a ele e sua família em todos os momentos. Assim, pensar em cuidados
paliativos, no contexto da UTI, pode gerar maior qualidade na assistência e diminuir ambições
terapêuticas que promovam mais o sofrimento do que o efetivo suporte e acolhimento do
paciente.Objetivo: Analisar o enfrentamento da família do paciente em cuidados
paliativos.Método:Para responder as questões propostas no estudo, optou-se por realizar revisão de
literatura. Revisão de literatura é um processo de busca, análise e descrição de conhecimento,
identificando os estudos sobre um tema em questão, aplicando métodos sistematizados de
busca.Discussão: Independente do ambiente em que o paciente se encontre, cuidar é o centro dos
princípios filosóficos dos cuidados paliativos e o que norteia os profissionais que atuam nessa área.
Somando-se ao ato do cuidar de alguém com uma doença crônica, progressiva e sem possibilidades
terapêuticas, temos a família, definida como um grupo de pessoas ligadas ao paciente, sem a
obrigatoriedade de laços sanguíneos.Ambos, paciente e família devem ser levados em consideração
nas tomadas de decisões quando pensamos em cuidados paliativos. A OMS define os cuidados
paliativos como práticas de cuidar desenvolvida por equipe interdisciplinar e tem como objetivo
melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares, reconhecendo que a família também
necessita de cuidado, haja vista o impacto social e emocional que vivencia durante a terminalidade do
ente querido. O sucesso dos cuidados depende muito da relação que a equipe constrói com o
paciente e sua família.Conclusão: Conclui-se que a internação em UTI gera vulnerabilidade. Esta
vulnerabilidade afeta não só o paciente como também a família, que deve ser vista e tratada
concomitanteao paciente, visto que ela adoece junto com o ente querido.
Palavras-Chave: Cuidados Paliativos; UTI; Família
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P67: EVOLUÇÃO DE CITOCINAS INFLAMATÓRIAS NO TRAUMA
Autores: CHUNG, T.T.; SILVA, G.T.; PADUA, B.T.; MENOLLI, R.A.; PADILHA, E.; LEICHTWEIS,
G.E.; SOUZA, A.L.K.; PEREIRA, F.S.; JORGE, A.C.
Instituições: Hospital Universitário do Oeste do Paraná; UNIOESTE /Faculdade de Farmácia e
Bioquímica; e UNIPAR /Faculdade de Biomedicina. Cascavel/PR.
Introdução: As citocinas estão envolvidas na gênese e fisiopatologia do processo inflamatório de
diferentes condições, tais como sepse e trauma. Objetivos: Estudar a dinâmica de citocinas
inflamatórias em pacientes com trauma em duas UTIs de um hospital de ensino. Métodos: Estudo
prospectivo de coorte. Pacientes adultos (>18 anos) consecutivos com trauma internados em uma
das duas UTIs (do P.S. ou UTI geral) em um hospital de ensino - referência em atendimento a trauma
(acidentes de trânsito ou violência). Em todos os pacientes as citocinas séricas foram coletadas em
três momentos: nas primeiras 6 horas de trauma; no 3º dia e no 6º dia de internamento. Os dados
foram coletados em planilha específica, e foi realizada estatística descritiva. Resultados: Foram
avaliados 40 pacientes (77,5% masculinos; idade 33,8 anos ; APACHE médio 21,0). Tipo do trauma:
77,5% trânsito, 15% violência, 7,5% acidentes de trabalho / quedas. A mortalidade hospitalar foi de
15%. A tabela 1 mostra os dados de citocinas (valores médios) Conclusões: As citocinas
inflamatórias estão elevadas desde o início em pacientes com trauma grave. Porém, há grande
heterogeneidade em sua evolução: a IL-1 e TNF-α, particularmente, encontram-se menos elevadas
em pacientes que evoluíram a óbito, desde o 1º dia.
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P68: TRIAGEM AUDITIVA EM NEONATOS SUBMETIDOS À TERAPIA COM ANTIBIÓTICOS
Autores: SERAFIM, E.L.C.; LOPES, F.C.; LÜDERS, D.
Instituição: Hospital do Trabalhador
Introdução: Alterações auditivas podem ser identificadas ao nascimento por meio da Triagem
Auditiva Neonatal (TAN), realizada no recém-nascido na alta hospitalar, constituindo-se assim, o meio
mais efetivo para a detecção precoce de problemas auditivos. A perda auditiva ocorre em um a três
neonatos (sem fator de risco para a deficiência auditiva) em cada 1.000 nascimentos e
aproximadamente em dois a quatro em 1.000 neonatos provenientes de UTI. Dentre os
medicamentos ototóxicos mais utilizados em UTI neonatal, destacam-se os antibióticos
aminoglicosídeos, especialmente a gentamicina e a neomicina, que são utilizados em larga escala, de
maneira profilática e terapêutica para combater infecções nos recém-nascidos. Embora seu uso
garanta a sobrevivência de bebês acometidos de graves enfermidades no período neonatal, podem
trazer sequelas diversas, dentre elas, a deficiência auditiva.
Objetivo: Analisar os resultados encontrados na triagem auditiva neonatal em neonatos submetidos
à terapia com antibióticos na maternidade de um hospital público de Curitiba.
Metodologia: Foi realizado um estudo transversal, de abordagem quantitativa analisando os
resultados da triagem auditiva em relação ao gênero, fatores de risco para perda auditiva e tempo de
permanência em UTI de neonatos submetidos à antibioticoterapia.
Resultados: Dentre os 2376 neonatos triados no período de janeiro a dezembro de 2014, foram
selecionados para o presente estudo, somente aqueles que foram submetidos à antibioticoterapia por
tempo igual ou superior a cinco dias, associados ou não a outros fatores de risco para a deficiência
auditiva, totalizando 90 bebês (3,78%). Dentre os 90 neonatos, 47 (52,2%) eram do sexo masculino e
43 (48,8%) do sexo feminino. Destes recém-nascidos, 19 (21,11%) falharam no primeiro teste da
TAN, sendo que 13 (68,4%) apresentaram falha em ambas as orelhas. Dentre os 19 bebês que foram
encaminhados para reteste, apenas cinco (26,31%) passaram e 42,1% dos bebês não compareceu
ao reteste. Sessenta e quatro neonatos apresentavam outros fatores de riscos associados ao uso de
antibióticos, e a permanência em UTI neonatal foi a mais frequente, estando presente em 60 (66,6%)
casos, seguida de hiperbilirrubinemia, que acometeu 37 (41,1%) dos neonatos que fizeram uso de
antibióticos.
Conclusões: Dos 90 neonatos submetidos à antibioticoterapia, 19 (21,11%) falharam na TAN, índice
esse considerado relevante. Portanto, realizar o monitoramento auditivo dos neonatos submetidos à
antibioticoterapia consiste em uma importante ferramenta de acompanhamento da saúde auditiva
destes sujeitos, detectando possíveis sequelas do tratamento e garantindo uma intervenção precoce,
de forma a não comprometer o desenvolvimento de fala e linguagem.
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P69: DESFECHOS NUTRICIONAIS TARDIOS EM SOBREVIVENTES DE UTI GERAL
Autores: FELICETTI-LORDANI, C.R.; SOUZA, J.B.; DUARTE, S.T.; LUZZI, K.C.; SOUZA, A.L.K.;
DUARTE, P.A.D. ; LORDANI, T.V.A.
Instituição: Ambulatório multiprofissional pós-UTI - Hospital Universitário do Oeste do Paraná /
UNIOESTE. Cascavel/PR.
Introdução: Com a evolução dos cuidados intensivos, às UTIs têm aumentado significativamente a
proporção de pacientes vivos na alta hospitalar. Apesar disto, sobreviver à doença crítica aguda ou
agudizada pode não necessariamente representar qualidade plena de vida após a hospitalização.
Objetivos: Avaliar os desfechos nutricionais tardios em sobreviventes de uma UTI Geral noventa dias
após a alta hospitalar.
Método: Estudo de coorte com pacientes adultos sobreviventes de UTI Geral de hospital universitário
paranaense. Foram incluídos os pacientes que compareceram ao Ambulatório Multiprofissional de
Seguimento em Terapia Intensiva 90 dias pós a alta hospitalar entre junho de 2016 a julho de 2018.
Foram coletados dados de peso e dieta atuais e, alterações nutricionais auto referidas relacionadas à
internação. Os pesos de admissão, alta hospitalar e dieta na alta foram coletados em prontuário
médico. Foram excluídos os pacientes incomunicáveis.
Resultados: Dos 809 pacientes avaliados, 60,7% eram homens; idade média 46,1±17,8 anos;
internados por trauma (34,4%), clínico (28,7%), neurologia (15,3%), e cirúrgicos (21,6%). Tempo de
internação média na UTI de 10±7,39 dias e hospitalar de 25,6±18,69 dias. Foi observado redução
significativa entre peso de admissão e alta hospitalar (p<0,0001), com perda média de 14,7%. Apesar
disto, no retorno ambulatorial houve uma elevação do peso em relação ao da alta (p<0,0001), com
ganho médio de 10,8%. Todavia, 38,3% ainda encontravam-se desnutridos (IMC médio 17,3±1,25),
sendo 7,6% desnutridos graves; 61,5% dos pacientes relataram alguma alteração nutricional
relacionada à internação, destes: fraqueza muscular (50%), emagrecimento (38,5%), falta de apetite
(39%), redução da ingestão alimentar (31,2%); disfagia (25,5%), alterações na mastigação (46,4%) e
alterações intestinais (42,8%), principalmente constipação (79,9%).
Conclusões: Observou-se recuperação significativa do peso atual em relação ao da alta. Apesar
disso, foi verificado elevada prevalência de alterações nutricionais 90 dias após a saída hospitalar o
que pode levar a prejuízos na qualidade de vida destes sujeitos.
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P70: PREVALÊNCIA E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADES
DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) DE CURITIBA-PR POR INTOXICAÇÃO EXÓGENA
Autores: ITO, FY.; ZIMMERMANN, LM.; HISSANO, RKM.; BERNARDELLI, R.S.; OLIVEIRA, M.C.;
REA-NETO A.; SALGADO, L.
Instituição: Centro de Estudos e Pesquisa em Emergência Médicas e Terapia Intensiva - CEPETI
Introdução: Intoxicação é um desequilíbrio fisiológico, com manifestações clínicas ou
laboratoriais, produzido por agentes tóxicos em contato com o sistema biológico humano. Tanto a
prevalência quanto a taxa de mortalidade causada por intoxicações exógenas, principalmente
medicamentosas, têm aumentado nos últimos anos, tornando o tema de grande relevância para a
saúde pública.
Objetivo: Avaliar a prevalência de internamento por intoxicação exógena e o perfil
epidemiológico desses pacientes admitidos em UTIs de Curitiba-PR.
Método: Coorte histórica descritiva realizada por meio de análise de banco de dados de todos os
71.297 pacientes internados em UTIs de 7 hospitais públicos e privados de Curitiba entre
janeiro/2000 e dezembro/2018. Foram incluídos neste estudo os internados com diagnósticos de
intoxicação exógena intencional e não intencional, causadas por: medicamentos; drogas lícitas
ou ilícitas; pesticidas; produtos químicos; e gases. Foram descritos quanto à idade, sexo, as
condições clínicas e índices prognósticos na admissão, além de tempo de internamento e
desfecho. Os dados foram descritos em frequências e medidas de tendência de acordo com a
natureza das variáveis. Resultados: Dos internados neste período, 0,7% (496) tinham
diagnóstico de intoxicação. O maior agente intoxicador foi medicamentos (54%) seguido por
abuso de álcool e/ou drogas ilícitas (22,2%), pesticidas e químicos similares (5,6%) e gases
(1,2%), já 16,9% dos pacientes não tiveram o agente especificado no prontuário. Quanto ao perfil
dos intoxicados, a maioria 62,9% eram do sexo feminino, com idade média de 36,5±17,1 anos,
90,7% foram encaminhados diretamente do Pronto Atendimento para a UTI, 86,7% tiveram
internamento custeado por convênio/particular, 95,2% foram submetidos a tratamento clínico e
79,6% (395) foram atendidos pela especialidade de clínica médica. Na admissão da UTI, 83,9%
dos pacientes foram considerados estáveis, 78,2% não necessitaram de suporte hemodinâmico e
69% estavam eupneicos. Quanto ao nível de consciência, 46% foram considerados
orientados/colaborativos, 19,6% confusos/acordados/tranquilos, 7,5% com agitação psicomotora
e 27% obnubilado/letárgico/comatoso na admissão da UTI. O APACHE II de internamento teve
mediana de 7, variando entre 0 e 43, o SOFA de 2, entre 0 e 18. A média de permanência desses
pacientes na UTI foi de 3,8 ± 5,8 dias, e a mortalidade de 3%.
Conclusão: Houve baixa prevalência de internamentos por intoxicação exógena, sendo por
causa medicamentosa a mais comum em UTI durante um período de 18 anos. Tais pacientes
são majoritariamente mulheres, admitidas em condição estável que evoluem bem, tendo baixa
taxa de mortalidade.
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P71: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO
(TCE) ATENDIDOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) DE HOSPITAIS DE
REFERÊNCIA EM TRAUMA NA CURITIBA/PR
Autores: BASTOS, VN.; CORREIA, AGA.; CAMARGO, RL; SILVA, MCM.; ALVES, RC.; REESE, FB;
REA-NETO, A; OLIVEIRA, MC
Instituição: Hospital do Trabalhador – SESA/PR, Curitiba/PR
Introdução: O TCE é a maior causa de morte traumática e incapacidade em todo mundo,
principalmente entre adultos jovens. No Brasil, estima-se que mais de um milhão de pessoas vivam
com sequelas decorrentes dele. Apesar da sua alta prevalência e incidência, estudos epidemiológicos
ainda são escassos.
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico de pacientes com TCE atendidos em UTI de hospitais de
referência em trauma de Curitiba/PR, no ano de 2017.
Método: Coorte histórica descritiva de características de internamento, evolução e desfecho de 190
pacientes com diagnóstico primário de TCE internados, em 2017, na UTI do referido hospital de
referência. Os dados foram descritos em frequências e medidas de tendência de acordo com a
natureza das variáveis.
Resultados: Dos 190 internados por TCE, 83,7% eram do sexo masculino, com idade média de
43,121,3 anos. Os mecanismos de trauma mais comuns foram: queda do mesmo nível e
atropelamento, cada um responsável por 16,8% dos casos, seguidos por acidente de moto (13,7%),
agressão física (13,2%), acidente de automóvel (11,1%), queda de outro nível (8,4%), acidentes de
bicicleta (6,8%) e ferimentos por arma de fogo e branca (7,4%), outros mecanismos somam 5,8% dos
casos. Sobre a gravidade dos traumas, 36,6% dos casos foram considerados leves, 28% moderados
e 35,5% graves, o escore Glasgow mediano foi de 12(8). Além da lesão craniana, 37,9% tiveram
trauma de tórax e 15,8% de face. Quanto a necessidade de ventilação mecânica (VM), 80% (152)
foram intubados, sendo que 34% das intubações foram realizadas na cena e 46,8% no hospital. A
média de dias em VM foi de 7,57,1 dias e 44% foram traquiostomisados, em média 5,22,9 dias
após a intubação. Apenas 9,9% tiveram pneumonia associada à VM (PAV) tardia e 3,3% PAV
precoce. A taxa total de de pneumonias entre os TCEs foi de 19,5%. A média de permanência desses
pacientes na UTI foi de 18,918 dias e a mortalidade de 21,1% (40). Conclusão: Homens adultos
ainda são os mais acometidos pelo TCE que tem como principais causas atropelamentos e quedas
do mesmo nível. Também chama atenção a idade média mais alta que a habitualmente era
encontrada na população de trauma. São pacientes frequentemente graves, com traumas associados
que necessitam de VM e tem permanência média prolongada na UTI, portanto, precisam de cuidados
especiais para evitar infecções e outras complicações.
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P72: O CLEARANCE DE LACTATO E SUA RELAÇÃO COM O DESFECHO EM PACIENTES
POLITRAUMATIZADOS SUBMETIDOS A CONTROLE DE DANOS ABDOMINAL.
Autores: GABARDO, BA; REESE, FB; CASTANHO, F; BRUINJE, M; CAMPOS, CW; REÁ-NETO, A;
OLIVEIRA, MC.
Instituição: Hospital do Trabalhador – SESA/PR, Curitiba/PR
Introdução: O lactato sérico é um marcador de perfusão tecidual de grande importância em UTI. No
paciente vítima de trauma, o acompanhamento seriado desse exame tem alta validade,
principalmente em locais onde a monitorização hemodinâmica invasiva ainda é pouco disponível.
Objetivo: Avaliar a evolução clínica em pacientes admitidos em UTI após cirurgia de controle de
danos vítimas de trauma em relação ao clearance do lactato nas primeiras 24h.
Método: Coorte retrospectiva de pacientes submetidos a controle de danos e encaminhados a UTI
em hospital terciário de referência em trauma em Curitiba-PR, no período de 01/2012 a 12/2018.
Foram incluídos dados de prontuários dos 114 pacientes admitidos com lactato >2,0 mg/dl na UTI no
Pós-operatório imediato de cirurgia de controle de danos. Foram analisados dados referentes a idade,
sexo, características do trauma e desfechos como tempo de internamento em UTI, ventilação
mecânica, droga vasoativa, hemodiálise e mortalidade comparando entre clearance ≥10% (com
clearance) e clearance <10% (sem clearance) nas primeiras 24h. A análise estatística foi realizada no
software Stata, p<0,05.
Resultados: A idade média foi de 32,6 ±11,7 anos, com predominância do sexo masculino (88,6%) e
mecanismo aberto (65,7%), sem diferença significativa entre os grupos. Em relação ao desfecho,
houve diferença significativa em dias de internamento em UTI (mediana de 16 variando entre 5 e 141
com clearance; mediana de 24 variando entre 6 e 117 sem clearance; p=0,019), dias de ventilação
mecânica (11,3 ±9,0 com clearance; 20,4 ±15,2 sem clearance; p=0,015) e dias de droga vasoativa
(3,9 ±2,6 com clearance; 5,2 ±2,1 sem clearance; p=0,02). Não houve diferença quanto à mortalidade
(29,7% com clearance 43,3% sem clearance; p=0,18) e necessidade de hemodiálise (21,4% com
clearance e 30% sem clearance; p=0,45).
Conclusão: Nos pacientes admitidos chocados (lactato >2,0 mg/dl) na UTI, o clearance >10% em 24
horas mostrou-se um marcador prognóstico de menor tempo de internamento, ventilação mecânica e
droga vasoativa, sem, contudo, alterar a mortalidade.
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P73: INFLUÊNCIA DE HISTÓRICO PSIQUIÁTRICO PRÉVIO À INTERNAÇÃO EM UTI SOBRE O
APARECIMENTO DA SÍNDROME PÓS-CUIDADOS INTENSIVOS (PICS)
Autores: STREIT, MV; CAMPOS, CW; BEIRO, SB; TANNOUS, LA; DEUCHER, RO; BERNARDELLI,
RS; REA-NETO, A; OLIVEIRA, MC
Instituição: Centro de Estudos e Pesquisa em Emergência Médicas e Terapia Intensiva - CEPETI
Introdução: A Síndrome Pós-cuidados intensivos (PICS) descreve qualquer nova incapacidade
física, emocional ou cognitiva percebida com a doença aguda e que persista após a internação
hospitalar. A população psiquiátrica recebe pouca atenção nas pesquisas relacionadas à PICS. No
entanto, o histórico de doença psiquiátrica prévia à internação representa um potencial fator
complicador para o paciente que interna em unidades críticas.
Objetivo: Avaliar a influência do histórico psiquiátrico prévio à internação em UTI nas disfunções
características da síndrome pós-cuidados intensivos (PICS).
Métodos: Coorte longitudinal histórica realizada através da análise de prontuários de 106 pacientes
com idade≥18 anos e Glasgow≥13 atendidos no ambulatório pós-alta da UTI de dois hospitais de
Curitiba/PR, entre março de 2017 e junho de 2019. Os pacientes foram divididos em três grupos: GP,
composto de 14 pacientes com histórico de doença psiquiátrica e/ou uso de medicação psicotrópica;
GD, composto por 35 pacientes com história de abuso de álcool e/ou substâncias ilícitas; e GC, com
57 pacientes sem as condições acima. Os desfechos avaliados entre grupos referem-se aos três
parâmetros da PICS (avaliação cognitiva, risco de depressão e capacidade funcional), além do relato
de lembranças (exemplo: barulho, dispositivos, procedimentos) e sentimentos/emoções (exemplo:
medo, angústia, ansiedade) relacionados à UTI em um período de 60 dias após a alta. Os dados
foram analisados no Stata 15.0 com nível de significância de 5%.
Resultados: Não houve diferença significativa entre os três grupos para nenhum dos desfechos
relacionados à PICS. No entanto, houve uma tendência à significância estatística para o risco de
depressão (p=0,059), visto que a maioria (57,3%) dos pacientes do GP apresentou tal risco,
comparado com apenas 30% do GD e 22,7% do GC. Também não houve diferença significativa dos
relatos de lembranças de sentimentos/emoções relacionados à UTI. Porém, mais pacientes do GD
(86,7%) apresentaram relatos de sentimentos/emoções, seguido do GP (75%) e GC (63,6%)
(p=0,08).
Conclusões: Embora não tenha havido diferença significativa entre os grupos para os critérios
avaliados, pacientes do GP apresentam uma tendência a maior risco de desenvolver depressão após
a alta da UTI quando comparados ao GD e GC, e o GD apresentou mais relatos de
sentimentos/emoções.

81

P74: COMPARAÇÃO DA EVOLUÇÃO CLÍNICA DE PACIENTES SUBMETIDOS A
PERITONEOSTOMIA À VÁCUO E Á BOLSA DE BOGOTÁ NO CONTROLE DE DANOS DE
VÍTIMAS DE TRAUMA.
Autores: GABARDO, BA; REESE, FB; CASTANHO, F; BRUINJE, M; CAMPOS, CW; REÁ-NETO, A;
OLIVEIRA, MC.
Instituição: Hospital do Trabalhador – SESA/PR, Curitiba/PR
Introdução: A cirurgia de controle de danos ainda se mantém prevalente, dada a alta incidência de
traumas graves na sociedade. Dentro desse contexto de abordagens cirúrgicas, ainda não há
consenso sobre qual a melhor técnica de fechamento parcial.
Objetivo: Comparar a evolução clínica entre três grupos de pacientes vítimas de trauma submetidas
a cirurgia de controle de danos abdominal: os que utilizaram apenas curativos com bolsa de Bogota
(BB), apenas curativos a vácuo (CV) e os que utilizaram Bogota na primeira abordagem e vácuo em
alguma reabordagem (B+V).
Método: Coorte retrospectivo com coleta de dados em prontuários de 136 pacientes submetidos a
controle de danos e encaminhados a UTI em hospital terciário de referência em trauma em CuritibaPR, no período de 01/2012 a 12/2018. As comparações estatísticas entre os 64 pacientes do grupo
BB, os 29 do CV e os 43 do B+V foram realizadas no software Stata, p<0,05.
Resultados: Os pacientes tinham idade média 32,57 ± 11,89 anos, era predominantemente do sexo
masculino (75,6%) e com mecanismo de lesão aberto (58,1%), sem diferença significativa entre os 3
grupos. Houve diferença significativa em relação ao percentual de gravidade da lesão (p=0,014),
sendo que o CV apresentou a maior mediana (97,4%) no TRISS, seguido pelo BB (mediana de 94%)
e B+V (mediana de 93%). Quando foram comparados os desfechos, não houve diferença significativa
de presença de complicações (40,6% no BB e 55,2% no CV e 62,8% no B+V; p=0,069) e número de
óbito (31,3% no BB e 31% no CV e 37,2% no B+V; p=0,786) entre os grupos. Entretanto,
considerando os sobreviventes, houve diferença significativa entre o tempo de internamento na UTI
dos três grupos (p=0,001), sendo o B+V com mediana de 30 dias, variando de 7 e 141, seguido pelo
CV com mediana de 18 dias, variando de 9 a 102, e o BB com 10 dias, variando entre 5 e 61.
Conclusão: Não houve diferença estatisticamente significativa em relação a óbito e complicações
entre os 3 grupos de curativos de peritoniostomia. Nota-se, entretanto, maior gravidade (TRISS) nos
pacientes do grupo CV e maior tempo de internamento para os do grupo B+V.
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P75: O QUE FICA APÓS A DOENÇA CRÍTICA? DESCRIÇÃO DAS MEMÓRIAS DO PERÍODO DE
INTERNAÇÃO DE PACIENTES PÓS-ALTA DA UTI
Autores: CAMPOS, C.W.; STREIT, M.V.; TANNOUS, L.A.; DEUCHER, R.A.O.; BERNARDELLI, R.S.;
REA-NETO, A.; OLIVEIRA, M.C.
Introdução: Após a resolução da doença aguda, os sobreviventes de internamentos em UTI
frequentemente carregam consigo morbidades de longo-prazo relacionadas a este período. Este
grupo de incapacidades é percebido nos campos cognitivo, psicoemocional e de capacidade física ou
funcionalidade, e seus efeitos tendem a permanecer em longo prazo.
Objetivo: Descrever memórias que pacientes pós-alta da UTI relatam possuir do período de
internação.
Métodos Coorte longitudinal de 86 pacientes com idade≥18 anos, Glasgow≥13 e sem transtornos
cognitivos graves (diagnosticados com o MoCA test) que foram atendidos no ambulatório pós-alta da
UTI de dois hospitais de Curitiba/PR, entre março/2017 e junho/2019. Foram registradas memórias
relacionadas ao ambiente e rotinas da UTI (16 itens) e possíveis sensações ou emoções vividas
pelos pacientes no período de internação (13 itens) além da ocorrência, ou não, de sonhos
relacionados à UTI. Os dados foram descritos em frequências e medidas de tendência de acordo com
a natureza das variáveis.
Resultados: Entre os pacientes avaliados, 72,1% possuíam ao menos uma memória do ambiente de
UTI. A maioria destes pacientes relatou lembranças dos aparelhos ao redor (61%), das visitas
familiares (61%), da alta da UTI (60%) e do barulho dos aparelhos (52%). Além destas, 48% dos
pacientes referem memórias relacionadas a conversas da equipe profissional, a outros pacientes
internados e à coleta/realização de exames de rotina. Houve relatos de sensações/emoções vividas
na UTI em 73,2% dos casos, sendo que a maioria dos pacientes relataram ansiedade (56%),
dificuldade para dormir (52%) e dor (51%) em algum momento da internação. Após 60 dias da alta,
apenas 11,6% dos pacientes relataram ter sonhos relacionados à UTI (metade com conteúdo
considerado ruim).
Conclusão: A lembrança do período de internação em UTI é frequente, seja do ambiente e rotinas do
setor ou de experiências emocionais vividas durante o período de cuidado intensivo. Apesar disso, a
ocorrência de sonhos relacionados à internação em UTI é incomum.
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P76: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO PÓS-ALTA
DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) DE DOIS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA/PR
Autores: CAMPOS, C.W.; STREIT, M.V.; VARGAS, S.H.; TANNOUS, L.A.; DEUCHER, R.A.O.;
BERNARDELLI, R.S.; REA-NETO, A.; OLIVEIRA, M.C.
Introdução: Após a resolução da doença aguda, os sobreviventes de internamentos em UTI
frequentemente carregam consigo morbidades de longo-prazo relacionadas a este período. Este
grupo de incapacidades é percebido nos campos cognitivo, psicoemocional e de capacidade física ou
funcionalidade. As equipes multidisciplinares responsáveis pelo cuidado do paciente crítico,
percebendo o impacto na qualidade de vida que as possíveis sequelas relacionadas à Síndrome PósCuidados Intensivos geram sobre os pacientes, têm desenvolvido ambulatórios de seguimento
periódico destes indivíduos após a alta hospitalar.
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico de pacientes que foram atendidos no ambulatório pósalta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de dois hospitais da cidade de Curitiba/PR.
Métodos: Coorte longitudinal realizada pela análise de prontuários de pacientes com idade ≥18 anos
e Glasgow ≥13 atendidos no ambulatório pós-alta da UTI de dois hospitais de Curitiba/PR, entre
março de 2017 e junho de 2019. Além do perfil demográfico dos pacientes, descrevemos as
principais causas de internação, tempo de UTI, uso de ventilação mecânica, vasopressores e
sedativos, incidência de complicações durante a internação e queixas/sequelas pós-UTI. Os dados
foram descritos em frequências e medidas de tendência de acordo com a natureza das variáveis.
Resultados: Foram atendidos 106 pacientes no ambulatório pós-alta durante o período do estudo,
com idade média de 51,1±21,6 anos e predomínio do sexo masculino (62,7%). Metade das
internações foi cirúrgica emergencial e o principal diagnóstico na admissão foi o trauma não-craniano
(21,7%). Os pacientes permaneceram internados na UTI em média 7,3±7,6 dias. Durante este
período, 44,3% necessitaram de ventilação mecânica, 32,1% foram sedados e houve necessidade de
vasopressores em 35,8%. Houve complicações do internamento em 27,4% dos casos, sendo
pneumonia a mais frequente (41,4%). Após 60 dias da alta da UTI, 59 pacientes (55,7%)
apresentavam alguma queixa nova e 26,4% possuíam sequelas relacionadas ao período de
internação, com predomínio de sequela motora. Além disso, 62,3% apresentaram algum déficit
cognitivo, 30,2% risco de depressão aumentado e 34% alguma limitação funcional.
Conclusões: Em uma amostra heterogênea de pacientes internados, queixas novas e sequelas pósUTI são frequentes e, além disso, a maioria dos pacientes apresentaram algum déficit cognitivo 60
dias após a alta.
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P77: COMPLICAÇÕES INTRADIALÍTICAS EM PACIENTES CRÍTICOS:
CONDUTA DOS PROFISSIONAIS IMEDIATOS E FATORES ASSOCIADOS
Autores: SANTOS,R.P.; CARVALHO,A.R.S.;
BARROS,V.F.; SCHMITT,R.F.; VATTIMO,M.F.F.

PERES,A.B.;

VIEIRA,L.G.;

PREVALÊNCIA,

OLIVEIRA,D.F.M.;

Introdução: Terapia de substituição renal é a principal opção terapêutica para tratamento da injúria
renal aguda (IRA) severa em pacientes criticamente enfermos internados na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).
Objetivos: Identificar a prevalência de complicações intradialíticas em pacientes com IRA dialítica na
UTI e seus fatores associados e verificar as condutas profissionais imediatas.
Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, de abordagem quantitativa realizado na UTI de um
hospital universitário e público, localizado na região sul do Brasil. Os dados foram coletados em
janeiro de 2018 de prontuários eletrônicos dos pacientes.
Resultados: Foram incluídos 76 pacientes, faixa etária entre 41 e 65 anos (n= 4; 57,9%), IRA
relacionada à sepse (n= 2; 35,5%) e que realizaram hemodiálise intermitente. Do total, 71 (93,4%)
pacientes apresentaram complicações durante a hemodiálise, sendo que 51 (71,8%) tiveram
hipotensão intradialítica. A conduta profissional imediata mais frequente para a referida complicação
foi instalação e/ou controle da infusão do medicamento vasoativo (100%). Idade, ventilação
mecânica, IRA relacionada à sepse, número e tempo de duração (horas) das sessões dialíticas, bem
como o momento de início da diálise foram significativamente associados à frequência de
intercorrências intradialíticas.
Conclusão: Complicações intradialíticas foram altamente prevalentes nos pacientes com IRA em
UTI. As condutas profissionais imediatas mais frequentes objetivaram reverter hipotensão
intradialítica e foram realizadas majoritariamente pela equipe enfermagem. Os fatores associados às
complicações estiveram relacionados à gravidade dos pacientes no início da diálise.
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P78: INCIDÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA INJÚRIA RENAL AGUDA EM PACIENTES
CRÍTICOS DE UM CENTRO BRASILEIRO
Autores: SANTOS,R.P.; CARVALHO,A.R.S.;
BARROS,V.F; SCHMITT,R.F.

PERES,L.A.B.;

VIEIRA,L.G.;

OLIVEIRA,D.F.M.;

Instituição: Hospital Universitário do Oeste do Paraná
Introdução: A injúria renal aguda (IRA) é uma complicação comum no hospital e a sua incidência
varia de acordo com a gravidade dos pacientes críticos. Para tanto, acompanhar os fatores de risco e
avaliar a evolução clínica é fundamental para reduzir o impacto da mortalidade.
Objetivo: Identificar a incidência e os fatores de risco para injúria renal aguda (IRA) em pacientes
gravemente enfermos de uma unidade de terapia intensiva (UTI) brasileira.
Métodos: Análise de coorte retrospectiva, realizada na UTI adulto de um hospital público e de ensino,
localizado na região Sul do Brasil, entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2016. Todos os
pacientes com 18 anos de idade ou mais, bem como aqueles com tempo de permanência na UTI
maior ou igual a 48 horas foram incluídos neste estudo. A IRA foi definida utilizando-se os critérios
KDIGO. Análises de dados univariados e multivariados foram realizadas. O nível de significância foi
estabelecido em p<0,05 para todas as análises.
Resultados: dos 1.500 pacientes incluídos, 608 (40,5%) apresentaram IRA. A incidência de acordo
com o estadiamento do KDIGO foi de 35,5% (n = 216), 25,7% (n=156) e 38,8% (n = 236), para
pacientes com IRA no estágio 1, estágio 2 e estágio 3, respectivamente. Dos pacientes com IRA,
13% (n = 79) necessitam de terapia renal substitutiva. Os fatores de risco para IRA foram hipertensão
(OR = 1,44 [IC 95% = 1,07 – 1,94]; p = 0,017); concentração de creatinina sérica > 1,16 mg / dL (OR
= 3,54 [IC 95% = 2,65 – 4,73]; p <0,001); concentração de albumina sérica <2,81 mg /dL (OR = 1,42
[IC 95% = 1,07-1,89], p 0,015); Escore APACHE II > 24 pontos (OR = 2,10 [IC 95% = 1,56 – 2,81]; p
<0,001); e pontuação SAPS 3>68 pontos (OR = 1,75 [IC 95% = 1,31 – 2,3; p <0,001). A mortalidade
geral foi de 18,5%, na IRA foi de 39,1% e, nos pacientes dialíticos da IRA, foi de 62,0%.
Conclusão: A incidência da IRA foi alta e os dados foram condizentes com a literatura. Os resultados
deste estudo podem contribuir para a implementação de terapias de atendimento direcionadas a
pacientes brasileiros com IRA em UTI.
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P79: PROTOCOLO DE MORTE ENCEFÁLICA E SUAS ATUALIZAÇÕES
Autores: Augustinho, A.L.; Omizollo, J.A.E.; Hasse, B.C.; Chaiben, V.B.O.
Instituição: Hospital Universitário Cajuru
Introdução: A primeira referência de morte encefálica (ME) é datada de 1894, em um artigo
publicado no The Quarterly Medical Journal, que trazia em questão a morte por falência respiratória, e
não cardíaca como a maioria deduzia na época, nos casos de hemorragia cerebral, tumores cerebrais
e concussões súbitas e violentas.
Após a primeira referência de ME em 1894 o assunto foi pautado diversas vezes, porem somente em
1980 foi proposta uma definição legal de morte encefálica, pela Lei de Determinação Uniforme da
Morte (UDDA): “um indivíduo que tem sustentado uma cessação irreversível da circulação e funções
respiratórias, ou cessação irreversível de todas as funções de todo o cérebro, incluindo o tronco
cerebral, está morto”. Definição amplamente aceita e que foi reforçada em 1995 com a primeira
diretriz para diagnóstico de morte encefálica, publicada pela American Academy of Neurology, que foi
atualizada em 2010.
Objetivos: Definir o conceito de morte encefálica (ME), apresentar seus critérios diagnósticos e suas
atualizações conforme resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) de dezembro de 2017.
Métodos: As informações foram obtidas por revisão de literaturas buscadas nas bases de dados
eletrônicas: SciELO, BVS, PubMed e na página online oficial do CFM. Foram utilizados os
descritores: Protocolo, Diagnóstico e Morte encefálica. As fontes são datadas de 2009 a 2017.
Resultados: O diagnóstico de ME no Brasil foi definido em 1997, pela Resolução do CFM nº 1480.
Porem em 2017, essa resolução foi revogada e substituída pela Resolução nº 2173, em vigor
atualmente. A determinação de ME ocorre com a realização de dois exames clínicos que avaliam e
confirmam a presença de coma e ausência de funções do tronco encefálico em todos os seus níveis,
além de um teste de apneia após estimulação máxima dos centros respiratórios e um exame
complementar de imagem que confirma a ausência de atividade encefálica. Todos devendo estar
registrados no Termo de Declaração de Morte Encefálica. As principais alterações entre as
resoluções incluem: o tempo mínimo de observação do paciente para iniciar o protocolo, o intervalo
mínimo entre os dois exames clínicos, e a formação e capacitação dos médicos examinadores.
Conclusões: A ME é tema novo na medicina, consolidado em meados de 1980, mas que foi e
permanece sendo exaustivamente estudado, o que se confirma com as atualizações de 2017. A nova
resolução da mais credibilidade para as definições já conhecida e torna o diagnóstico mais atual e
seguro.

87

P80: INSERÇÃO DA FAMÍLIA NO CUIDADO SEGURO: O DESAFIO DE TRANSFORMAR EM UM
INDICADOR DE QUALIDADE ASSISTENCIAL
Autores: Romanio, L.; Bitencourt, E.S.; Barbieri, M. C.; Araújo, T.M.; Souza, S.G.; Carvalho, R6.;
Coning,S.G.S; Koliski,A.8.
Instituição: Complexo Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná.
Introdução: o cuidado compartilhado com a família, consiste no desafio atual das instituições
hospitalares. Foi desenvolvido no mês de fevereiro de 2019 um projeto piloto que procurou por meio
de uma entrevista semiestruturada avaliar os seguintes domínios quanto a inserção da família no
cuidado seguro: segurança, orientações, conforto, dificuldades e participação no cuidado.
Objetivo: descrever um projeto piloto de implantação de indicador de qualidade assistencial.
Metodo: relato de experiência sobre ações implantadas para a mensurar a participação da família no
cuidado ao paciente pediátrico e o quanto a mesma se sente segura em relação a equipe em uma
unidade de terapia intensiva.
Resultados: foram entrevistadas 26 acompanhantes de crianças que estavam internadas na unidade
de terapia intensiva pediátrica. A média de dias de internação foi de 23,3 dias, sendo o mínimo de 3
dias e o máximo de 90 dias. Em relação ao domínio orientações 100% foram orientados quanto aos
procedimentos ao entrar na unidade, quanto a higiene de mãos, quanto ao uso de avental, quanto
aos horários de visita, quanto ao horário de passagem da equipe médica. No domínio conforto, 100%
disseram ter sido orientadas quanto aos seus direitos, 96% em relação ao banho e 100% em relação
a alimentação. No domínio participação no cuidado 84% afirmaram participar do cuidado, 100%
acompanharam nos exames ou algum procedimento, 30% auxiliam no banho, 23% nas refeições,
50% na troca de fralda, 69% auxiliam na mudança de decúbito, 3,8% auxiliam na aspiração, 7% na
inalação e 3,8% auxiliam na medicação oral. No domínio segurança, 100% disseram ter sido
orientadas em relação ao risco de queda, 100% foram orientadas quanto a medicação do filho, 96%
foram orientadas em relação ao tratamento, 100% foram orientadas em relação aos exames, 100%
foram orientadas em relação ao risco de infecção e em relação a pulseira de identificação 57,7%
disseram que a criança estava com a pulseira e 42,3 % relataram que a pulseira estava ou no berço,
ou no armário. Ao serem questionados se sentiam seguros com o atendimento prestado 100%
disseram sim. No domínio dificuldades apareceram relatos de medo quanto ao prognóstico, falta de
padronização das equipes manhã, tarde e noite, distancia de casa e ficar tempo integral.
Conclusão: é de suma importância e um desafio multidisciplinar ouvir a família e incluí-los no
cuidado, muito temos que aprender a esse respeito para tornar nosso cuidado realmente seguro.
Descritores: família, contexto hospitalar, segurança, atenção hospitalar, saúde da criança, cuidado
centrado na criança.
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P81: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM PROTOCOLO DE
DESMAME VENTILATÓRIO PROLONGADO.
Autores: DADAM, M.M.; MEDEIROS, S.; SILVA, E.E.; KLAMT, A.P.; MORTARI, GL.
Instituição: Centro Hospitalar Unimed. Joinville, Santa Catarina.
Resumo: Pacientes em ventilação mecânica (VM) há mais de 14 dias, com falhas nos testes de
respiração espontânea, são caracterizados como desmame prolongado. Para estes pacientes, a
traqueostomia é indicada a fim de diminuir o desconforto com a via aérea artificial, facilitar a remoção
de secreções pulmonares e reduzir o tempo de ventilação artificial. Para que o desmame ventilatório
seja eficiente é necessário um protocolo que inclua ensaios diários de respiração espontânea, até a
progressão para a decanulação. Considera-se sucesso no DV quando o paciente permanece até 7
dias ininterruptos sem necessidade de retorno ao suporte ventilatório.
Objetivo: Verificar o perfil epidemiológico de pacientes traqueostomizados submetidos a um
protocolo de desmame ventilatório prolongado.
Métodos: Estudo retrospectivo e observacional, com análise de prontuários de pacientes
traqueostomizados submetidos a um protocolo de desmame prolongado, internados nas unidades de
terapia intensiva (UTI) de um hospital privado de Joinville, nos anos de 2015 e 2016.
Resultados: Foram incluídos no estudo 49 prontuários de pacientes com idade média de 67 (+/-16,2)
anos, sendo, 58% do sexo masculino. As comorbidades mais frequentes nos pacientes foram:
doenças neurológicas (37%), cardiovasculares (65%), metabólicas (43%), pneumológicas (22%) e
oncológicas (16%) que, apresentaram índice de gravidade na internação na UTI (Apache II) de
19,07(+/-15). Em média de tempo de internação hospitalar foi de 72,5 (+/-31,9) e de UTI 55,35 (+/-28)
dias. Os pacientes permaneceram em média 36 (+/-16) dias em VM, sendo 15 (+/-12) dias destinados
ao desmame ventilatório. Cerca de 50% dos pacientes apresentaram sucesso no protocolo de
desmame prolongado.
Conclusão: O perfil epidemiológico de pacientes traqueostomizados em desmame prolongado é
peculiar, sendo mais frequente em homens com idade avançada, doenças cardiovasculares e
metabólicas prévias, e necessitam de internação prolongada no hospital e na UTI.
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P82: COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS DE RESSECÇÃO DE TUMOR CEREBRAL EM
HOSPITAL DE REFERÊNCIA NA CIDADE DE CURITIBA-PR.
Autores: COUTINHO, E. M.; CAVALHEIRO, B. P.; MEYER, L. F.; KAMETANI, A. M.; BRASIL, J. A.
S.; MOURA, K. F.; RAMINA, R.
Instituição: Instituto de Neurologia de Curitiba (INC).
Introdução: As complicações pós-operatórias de tumores cerebrais são uma causa amplamente
descrita de morbi-mortalidade pós-cirúrgica. Pacientes neurocirúrgicos, em geral, são complexos,
cujas principais complicações pós-operatórias são sangramentos, crises convulsivas, distúrbios
eletrolíticos e de coagulação. Tais desfechos têm prevalência variada conforme a idade, o sexo, a
classificação histológica, o tamanho e a localização do tumor.
Objetivos: Identificar as principais complicações dos pacientes em pós-operatório eletivo de
ressecção de tumor cerebral admitidos em uma UTI Neurológica.
Métodos: Foram coletadas informações do banco de dados eletrônico da UTI correspondente ao
período de janeiro de 2018 a junho de 2019. Avaliamos dados relacionados ao perfil epidemiológico,
tipo e topografia da lesão, escalas de funcionalidade, necessidade de ventilação mecânica, tempo de
internamento, complicações e mortalidade.
Resultados: Foram analisados dados de 254 pacientes com idade média de 49 anos, sendo a
maioria do sexo feminino (60%). 68,3% eram pacientes em pós-operatório de ressecção de tumores
supratentoriais e 31,7% tumores de base de crânio. Dentre os tipos tumores operados os principais
foram: meningiomas (28,8%), gliomas (22,2%) e schwannomas (15,1%). A mediana da GCS foi de 1;
o KPS mediano de 90, o APACHE II mediano de 6. Em relação as complicações precoces, os
pacientes apresentaram isquemia e sangramento de leito cirúrgico (0,9%), insuficiência respiratória
(0,2%), hemorragia subaracnóidea e hidrocefalia (0,1%). Já as complicações tardias, apresentadas
após 72 horas da alta da UTI, foram: 2,5% de sepse por meningite pós-operatória e 1,9% crise
convulsiva (2). 26 pacientes foram admitidos em ventilação mecânica onde permaneceram pelo
tempo médio de 4 horas. Apenas 1 paciente precisou ser reintubado. O tempo médio de internamento
foi de 30 horas com GOS mediano de alta da UTI igual a 5. Observamos apenas um óbito
relacionado ao procedimento cirúrgico ou suas complicações no período da pesquisa.
Conclusão: A taxa de complicações e mortalidade geral observadas nesse grupo de pacientes foi
abaixo das encontradas em trabalhos semelhantes.
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P83: ANALISE DE ERRO DE MEDICAÇÃO POR MEIO DE INDICADOR DE QUALIDADE
ASSISTENCIAL
Autores: Romanio, L.; Silva, F.M.S.S.; Schwanke, A.A.; Araujo, T.M.; Souza, S.G; Pauli, J.; Helpa,
L.F.; Koliski, A.
Instituição: Complexo Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná
Introdução: O uso de indicadores permite o monitoramento, o planejamento e a implementação de
medidas de melhoria da qualidade no atendimento em serviços. O erro de medicação é comum entre
os que acometem o sistema de saúde, e podem ocorrer em qualquer fase da terapia medicamentosa,
desde a prescrição até a administração e registro. Dessa forma, é de extrema importância a avaliação
desse indicador em unidades de terapia intensiva.
Objetivo: Caracterizar os erros de medicação (EM) em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
(UTIP).
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência. A coleta sistemática das notificações do
indicador de qualidade de EM se deu na UTIP de um Hospital Universitário Federal do Paraná. O
presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da própria Instituição através do
parecer nº 102/2018.
Resultados: Nas prescrições auditadas identificou-se 27.792 medicações administradas (101,4
medicações/dia) em um período de 9 meses de observação, com um total de 933 (3,4 erros/dia)
erros. Os erros de medicação evidenciados foram: erro de prescrição 382 (41%), erro de omissão 285
(30%); erros de dispensação 104 (11%); erro de dose 68 (7%); erro de horário 39 (4%); erro de
administração 25 (3%); erro de velocidade de infusão 15 (2%); erro de preparo 9 (1%) e outros 6
(1%).
Conclusão: Os erros de medicação de maior ocorrência na UTIP foram o de prescrição e de
omissão. As notificações são coletadas através das prescrições médicas que são auditadas uma a
uma, demandando tempo e disponibilidade o que torna o indicador complexo e de difícil cobertura.
Uma das principais dificuldades é a falta de recursos humanos, visto que acabou comprometendo a
coleta e as notificações durante três meses, que foram os períodos de alta demanda de pacientes
internados. Medidas preventivas e educativas devem ser tomadas para melhorar a segurança do
paciente na UTIP, proporcionando uma terapia medicamentosa eficiente, segura e livre de danos. E,
mesmo que muitos EM identificados não tragam consequências sérias aos pacientes, os mesmos
devem ser notificados e estudados para evitar sua recorrência e fortalecer um sistema seguro para a
administração de medicação.
Descritores: Terapia Medicamentosa; Erros de Medicação, Indicadores de Qualidade
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P84: CARACTERIZAÇÃO DA PERDA DE CATETER CENTRAL EM UMA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA PEDIÁTRICA
Autores: CRISIGIOVANNI, A.B.R.; CARVALHO, R.; ARAÚJO, T.M; ROMARIO, L; JORGE, V.C.;
SCHWANKE, A.; TREVISAN, V.S.C.; SOUZA, S.G.
Introdução: Cateter venoso central (CVC) é um dispositivo invasivo muito utilizado nas unidades
hospitalares, cuja finalidade é promover e facilitar o diagnóstico e o tratamento de pacientes,
permitindo a administração de diversos medicamentos, como as drogas vasoativas, sedações,
antibioticoterapia, quimioterapias, entre outros. Porém seu uso pode acarretar danos ao paciente,
muitas vezes evitáveis, como no caso da infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter
(ICSRC). Monitorar e acompanhar o uso desses cateteres centrais diariamente, e avaliar as causas
de suas perdas é relevante pois direciona as ações educativas para o ponto exato onde ocorre a
falha na assistência. Objetivo: Caracterizar as principais causas de perdas de CVC em uma UTI
Pediátrica. Metodologia: Relato de experiência dos resultados obtidos com o Indicador de qualidade
assistencial denominado “Perda de cateter venoso central”, realizado por enfermeiros da unidade, em
uma UTI Pediátrica, de um Hospital Universitário Federal, da região Sul do Brasil, durante o período
de janeiro de 2018 a janeiro de 2019. Resultados: Verificou-se durante esse período, o número de
2.563 CVC/dia com 76 perdas. A taxa de incidência de perda variou de 0 a 4,78%. Destas perdas
houve necessidade de 48 repunções do CVC para continuidade do tratamento. A tração acidental e
infecção de CVC foram as principais causas de perdas, sendo o número absoluto de perdas de 26 e
22, respectivamente. Conclusões: Compreendendo que é direito de todo paciente receber uma
assistência à saúde de qualidade e livre de danos, é dever de todo serviço de saúde e dos
profissionais que nele atuam, prestar uma assistência ao paciente eficiente e segura em todas as
suas etapas. Sendo a principal causa de perda do CVC a tração acidental e a segunda infecção,
entende-se que são causas evitáveis e que com treinamento adequado pode-se obter redução
significativa desses eventos. A partir dos resultados desenvolveu-se um pacote de medidas para a
prevenção de perda de CVC na unidade de terapia intensiva, com treinamento dos profissionais,
divulgação mensal dos dados sobre as perdas de CVC a toda a equipe multiprofissional da UTI e a
reavaliação continua do indicador de qualidade.
Descritores: Cateter; UTI; Segurança do paciente.
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P85: AVALIAÇÃO DO ESCORE DE MOBILIDADE EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA
Autores: CAMARGO, C.M.R;, MORA, C.T.R; PAES, V.M. ; KUNKEL, M.; PASQUALI, K.C.
Introdução: A diminuição da força muscular e das habilidades físicas e funcionais tendem a
promover grandes riscos à saúde (ASADUROGLU et al., 2015). O uso de escalas avaliativas auxiliam
na prescrição do perfil funcional do indivíduo e ainda ajudam estabelecer uma intervenção terapêutica
apropriada, não só para o controle de doenças, mas também para restaurar, conservar o
desempenho físico e reduzir até mesmo a inabilidade (PARRY, 2015). Através da escore de
mobilidade de Manchester é possível avaliar a habilidade funcional dos indivíduos, esta visa examinar
como o paciente consegue sentar, realizar o ortostatismo e deambular dentro da unidade de terapia
intensiva. (MC WILLIAMS et al., 2015).
Objetivos: Analisar o impacto do déficit funcional, através do escore de mobilidade de Manchester,
em pacientes internados em unidade crítica, comparando os pacientes que necessitaram de
ventilação mecânica em relação aos que permaneceram em ventilação espontânea.
Métodos: Foram analisadas as fichas de avaliação cadastradas no prontuário eletrônico, sistema
Tasy®, de um hospital de grande porte do interior do Paraná, no período de setembro de 2018 até
fevereiro de 2019, totalizando 6 meses. Foram incluídos os pacientes que na primeira avaliação
estavam na unidade crítica, e excluídos os pacientes que foram transferidos ou evoluíram para óbito.
Para a pesquisa foram coletadas a idade média, especialidade e tipo de procedimento, e para a
avaliação da mobilidade, foi utilizado o escore de mobilidade de Manchester prévio à internação, na
primeira avaliação, alta da unidade e alta hospitalar, sendo então classificados em dois grupo, o
primeiro que utilizou ventilação mecânica (Grupo VM) e o outro que não utilizou (Grupo VE), a partir
disso, foram comparados os resultados entre os grupos.
Resultados: Foram analisados 93 pacientes, destes 53 (57%) não necessitaram de suporte
ventilatório. Em relação ao grupo VM, a idade média dos pacientes foi de 55±16 anos, 50% (20) deles
diminuíram o grau de mobilidade ativa ao comparar o escore prévio e a alta da internação hospitalar e
97,5% (39) aumentaram ao analisar a internação e alta da unidade crítica. Já em relação ao grupo
VE, a idade média foi de 53±18 anos, e também, a maioria, 54,7% (29) diminuíram o escore prévio
em relação à alta hospitalar e 64,2% (34) dos pacientes aumentaram, ao verificar a internação e alta
da unidade crítica.
Conclusões: Através dos resultados observou-se um comportamento semelhante entre os grupos,
uma diminuição da mobilidade ativa ao verificar o prévio e alta hospitalar e uma melhora em relação à
internação e alta da unidade crítica.
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P86: PERFIL DE SENSIBILIDADE E RESISTÊNCIA DOS TRÊS PRINCIPAIS AGENTES DE
PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA EM HOSPITAL DO OESTE DO PARANÁ
Autores: Lopes, B.A.; Vila, L.M.; Hashimoto, J.N.; Dal Magro, S.; Moroni, J.G.;
Instituição: Hospital Universitário Oeste do Paraná (HUOP), vinculado à Universidade Estadual do
Paraná (UNIOESTE)
Introdução:A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é um processo infeccioso que pode
acometer os pacientes críticos, principalmente os que estão em Unidade de Terapia Intensiva
(UTI).As taxas de mortalidade mais elevadas estão relacionadas com o envolvimento de patógenos
de alto risco ou nas situações em que a antibioticoterapia inicial não é apropriada para o agente
causal.Os agentes etiológicos mais comumente descritos são bacilos Gram-negativos, como
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter spp., e cocos
Gram-positivos, como Staphyloccocus aureus.
Objetivos:Analisar o perfil de sensibilidade e resistência dos três principais agentes de PAV
microbiologicamente comprovado em Unidade de Terapia Intensiva Geral Adulto de um hospital
universitário.
Métodos:Estudo observacional, descritivo, transversal e retrospectivo realizado no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).Os dados foram coletados a partir dos casos de PAV
notificados entre os anos de 2015 a 2017 pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do
HUOP no setor UTI Geral Adulto, seguindo os critérios diagnósticos propostos pela ANVISA.
Resultados:Dos 131 casos de PAV microbiologicamente confirmada, o agente mais isolado no total
das PAV foi P. aeruginosa (32 casos, 24,4%).Destas, 59,3% foram sensíveis a Carbapenêmicos e
40,6% resistentes.O segundo agente mais isolado foi o A. baumannii (29 casos, 22,1%), com 43,8%
de sensibilidade e 56,1% de resistência aos Carbapenêmicos.O terceiro agente mais prevalente foi o
S. aureus (27 casos, 20,6%), apresentando 77,8% de sensibilidade e 22,2% de resistência à
Oxacilina.Em 11 das 131 PAV não foi iniciada antibioticoterapia empírica e em dois casos não havia
antibiograma para avaliação. Nas 118 PAV restantes (90,1%), analisando o espectro de abrangência
da droga e a resistência a ela, houve emprego de antibioticoterapia empírica adequada para o agente
isolado em 63 casos (53,4%) e inadequada em 55 casos(46,6%).
Conclusões:Neste trabalho, os agentes etiológicos detectados com maior frequência corroboram
com os mais encontrados na literatura, com destaque à resistência do A. baumannii aos
Carbapenêmicos em 64% das PAVT em que foi isolado.Além disso, é de suma importância saber o
perfil microbiológico de resistência aos antimicrobianos de uma instituição para evitar o uso
desenfreado de antibióticos e as suas consequências.
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P87: PROGRAMA DE TUTOR DE INDICADOR DE QUALIDADE ASSISTENCIAL: UMA HISTORIA
DE SUCESSO
Autores: Bitencourt, E. S.; Barbieri,M.C.; Stelmak, A.P.; Fitz, R.A.A.; Araújo, T.M.; Weissheimer, G.;
Giacomozzi, C.M.; Souza, S.G.; Giacomozzi, L.M.
Introdução: Indicadores de qualidade assistencial são fundamentais para o gerenciamento de risco.
Consiste em uma medida quantitativa que pode ser usada como um guia para monitorar e avaliar a
qualidade de importantes cuidados providos ao paciente e as atividades dos serviços de suporte.
Objetivo: Descrever a implantação do programa de tutoria nas Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica e Neonatal.
Método: Relato de experiência da implantação do programa de tutoria.
Desenvolvimento: O programa tem por meta instituir um tutor para cada indicador de qualidade
assistencial em cada unidade e de preferência em cada turno. Inicialmente na unidade de pediatria foi
implantado os indicadores de extubação acidental e perda de cateter venoso central. Identificou-se
que nas unidades onde o indicador possuía um responsável ele obteve maior sucesso. Optou-se por
expandir o método e a cada implantação de indicador instituir para ele um tutor com deveres e
atribuições. Atualmente a unidade de pediatria apresenta os seguintes indicadores de qualidade
assistencial: Extubação acidental, Perda de cateter venoso periférico, Erro de medicação, Perda de
cateter venoso central, Perda e/ou complicação relacionado a sonda nasogástrica/enteral, Perda e/ou
complicação com sonda vesical de demora, Administração de hemocomponente, Pneumonia
relacionada a Ventilação Mecânica e Inserção da família no cuidado seguro. Contamos com 58
tutores cuja função é realizar a coleta de dados diária, incentivar o indicador dentro das unidades,
realizar relatórios mensais e desenvolver planos de ação semestrais a partir da análise dos dados. A
coordenação do programa tem por função avaliar os relatórios, passar aos gestores e desenvolver
atividades educativas com base nos resultados. Os tutores pertencem ao grupo interno da Qualidade
da Pediatria e recebem certificação pela Divisão de Gestão de Pessoas e a carga horária é
monitorada pela Coordenação de Educação Permanente em Enfermagem – CEPEN. O programa é
multiprofissional contando com tutores médicos, da enfermagem, enfermeiros e técnicos,
fisioterapeutas e serviço social. Conclusão: O programa de tutoria é um caso de sucesso cuja
experiência deve ser multiplicada, todo o êxito que atualmente a pediatria possui em relação a
segurança do paciente está atrelada a este método que provou ser muito exitoso.
Descritores: indicador de qualidade assistencial, segurança do paciente, assistência ao paciente
pediátrico
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P88: MORTE ENCEFÁLICA: EPIDEMIOLOGIA DE UM HOSPITAL DO INTERIOR DO PARANÁ
Autores: GALINARI, B.; SACCHI, C.C.B.; ALENCAR, I.; VITOLA, N.
Introdução: A morte encefálica (ME) é a perda completa e irreversível das funções do córtex e do
tronco cerebral. Serão submetidos ao protocolo todos os pacientes que estiverem em coma não
perceptivo, que não tenham reatividade supraespinhal e que apresentem apneia persistente. Com o
protocolo concluído, o processo para obtenção de órgãos doadores depende de uma equipe
capacitada para conduzir a sequência. É obrigatório a realização mínima de dois exames clínicos,
além de exame complementar que confirme a ausência de perfusão, atividade metabólica ou
atividade elétrica encefálica.
Objetivo: O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão da literatura e verificar a epidemiologia de
pacientes com ME do Hospital Santa Casa de Campo Mourão, entre janeiro de 2018 à abril de 2019.
Métodos: Este é um estudo observacional e transversal realizado através da coleta de dados dos
prontuários dos pacientes internados no Hospital Santa Casa de Campo Mourão no período de
Janeiro de 2018 à abril de 2019, que evoluíram para ME e realizaram o Protocolo de Morte
Encefálica. As variáveis descritivas analisadas foram: idade, sexo, diagnóstico inicial, método de
imagem utilizado no diagnóstico inicial, realização do Protocolo de Morte Encefálica, método de
imagem confirmatório de ME, positividade para doação de órgãos e órgãos doados. O presente
estudo foi autorizado pelo Comitê de Ética do hospital.
Resultados: Foram analisados 30 protocolos, sendo constatados semelhanças com dados nacionais
e estaduais no que se refere a gênero, faixa etária, negativa familiar para doação de órgãos e órgãos
efetivamente doados. Os pacientes do sexo masculino com idade entre 45-65 anos foram os mais
prevalentes com o diagnóstico de ME (43%), seguidos de homens com idade entre 25-44 anos
(27%). Em relação às causas de morte encefálica, a maioria dos casos foi em consequência de AVCH e TCE, ambos corresponderam a 23% da amostra analisada. O AVC-I ficou em 14% da prevalência
de causa. A grande maioria (77%) das famílias dos pacientes com diagnóstico de ME aceitaram fazer
a doação de órgãos do familiar. Por outro lado, a não doação por inabilidade do órgão ficou em 6%. O
rim foi o órgão doado mais prevalente, com 43% e o tecido ocular representou 23% das doações. O
fígado representou 18% das doações, além de 13% de válvulas cardíacas.
Conclusões: Vale ressaltar a importância de programas que incentivem a prevenção do acidente
vascular cerebral, visto o alto índice de casos que culminaram para a morte encefálica.
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P89: ANÁLISE DOS CASOS DE HEMATOMA INTRAPARENQUIMATOSO EM HOSPITAL DE
REFERÊNCIA EM CURITIBA - PR.
Autores: KALLAUR, G. R.; COUTINHO, E. M.; MEYER, L. F.; RODRIGUEZ, A. C. P.; BRASIL, J. A.
S.; MOURA, K. F.
Instituição: Instituto de Neurologia de Curitiba (INC)
Introdução: O hematoma intraparenquimatoso se associa com a hemorragia intraparenquimatosa
(HIP), a qual corresponde a cerca de 15 a 20% dos acidentes vasculares encefálicos. A prevalência
da HIP é maior em indivíduos com idade avançada e do sexo masculino; além disso, a hipertensão
arterial sistêmica consiste no principal fator de risco modificável da condição clínica em questão.
Devido a sua significativa taxa de mortalidade (em torno de 30% nos 30 primeiros dias), a HIP exige
assistência médica precoce e intensiva, com o intuito de otimizar o prognóstico.
Objetivos: O trabalho pretende caracterizar o perfil de pacientes com diagnóstico de hematoma
intracerebral internados uma UTI neurológica.
Métodos: Estudo de caráter observacional e descritivo, com coleta de informações em banco de
dados eletrônico próprio. Foram incluídos 26 pacientes com o diagnóstico no período de janeiro de
2018 até junho de 2019.
Resultados: Os pacientes tinham idade média de 68,6 anos e foram na sua maioria do gênero
masculino (59%). As comorbidades mais frequentes foram a hipertensão arterial seguida de diabetes
mellitus. Apenas 17% dos pacientes usavam anticoagulantes diretos. A mediana do ICH score foi de
2 e a do APACHE II 12. 64% necessitaram de intubação orotraqueal e estes permaneceram sob
ventilação mecânica, em média, por sete dias. Hemorragias localizadas em gânglios da base e
cerebelo ocorreram em 53% dos casos. Em média o volume dos hematomas foi de 50 mL. 47% dos
pacientes foram submetidos à drenagem do hematoma sendo em apenas dois casos também
realizada a craniectomia descompressiva. O tempo médio de internamento na UTI foi de 11 dias com
mortalidade observada de 12%. Dos pacientes que tiveram alta observamos a mediana do GOS igual
a 4. Apenas uma complicação clínica foi observada: pneumonia associada à ventilação mecânica.
Conclusão: Em geral observamos que o perfil dos pacientes foi bastante semelhante ao da literatura,
desde as características clínicas observadas, gravidade, mortalidade e status funcional na alta.
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P90: IMPACTO DO USO DE DROGAS NEFROTÓXICAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS GRAVES
Autores: Almeida J.P.; Gaspar A.D.; Sylvestre L.C.; João, P.R.D.
Instituição: Hospital Pequeno Príncipe
Introdução: Lesão Renal Aguda (LRA) é uma complicação frequentemente encontrada em pacientes
graves, sendo a nefrotoxicidade medicamentosa uma das principais causas.
Objetivo: Avaliar a força de associação entre uso de drogas nefrotóxicas (DNT) e LRA em pacientes
pediátricos graves.
Metodologia: Estudo de coorte retrospectivo envolvendo todas as crianças internadas na Unidade de
Terapia Intensiva Pediátrica (UTIp) de um hospital pediátrico durante período de 1 ano. LRA foi
definida pela classificação da Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO). Critérios de
inclusão: tempo de internação maior que 48 horas e idade entre 1 mês e 14 anos. Critérios de
exclusão: nefropatia aguda ou crônica, cardiopatia congênita ou adquirida, e uso prévio de DNT.
Resultados: A amostra foi composta por 226 crianças, 54.4% do sexo masculino, com idade média
de 3,5 anos, 37,1% fizeram uso de DNT, 42,4% desenvolveram LRA e 7,5% morreram. A média de
tempo entre uso de DNT e LRA foi de 3,6 dias. O tempo médio para recuperação da função renal foi
de 4,4 dias. As variáveis que apresentaram associação com LRA foram choque hemodinâmico
(p<0.001), uso de droga vasoativa (p<0.001) e uso de drogas nefrotóxicas de forma isolada ou
associada (p<0.001). As medicações que apresentaram associação com LRA foram aciclovir
(p<0,001), vancomicina (p<0,001) e furosemida (p<0,001). Quando analisados separadamente por
meio de regressão logística, com ajuste para choque hemodinâmico e droga vasoativa, o único
marcador independente de LRA foi aciclovir, aumentando as chances de disfunção renal em 5,6
vezes (p=0,03). Pacientes que fizeram uso concomitante de 2 ou mais DNT apresentaram 36 vezes
mais chance de desenvolver LRA quando comparados com o restante da amostra (p<0,001), sendo
que furosemida e vancomicina foram as principais medicações usadas em associação. Após alta da
UTI, o acompanhamento da função renal na enfermaria foi inadequado em 19,8% dos casos.
Discussão: Nefrotoxicidade medicamentosa é uma das principais causas de LRA. Bresolin e
colaboradores mostraram, em estudo prévio em UTIp, que 39% dos pacientes que desenvolveram
LRA fizeram uso de DNT. Já McKamy identificou aumento do risco de LRA em 9 vezes quando os
pacientes fizeram uso concomitante de furosemida associado com vancomicina. Em nosso estudo,
encontramos resultados ainda mais alarmantes, com aumento de 36 vezes nas chances de
desenvolver LRA quando usado DNT de forma associada.
Conclusão: É necessário que o pediatra tenha conhecimento das principais drogas nefrotóxicas, de
modo a prever, reduzir ou evitar danos aos seus pacientes.
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P91: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS MORTES ENCEFÁLICAS DIAGNÓSTICAS EM UMA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL
Autores: SILVA, E. S.; DIAS, L. F.; HASSEGAWA, L. C. U.
Instituição: Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro
Introdução: A morte encefálica é a parada completa e irreversível das atividades corticais e do tronco
encefálico, ou seja, das funções do encéfalo. Atualmente, diagnostica-se através dos critérios da
Resolução Nº 2.173, de 23 de novembro de 2017 do Conselho Federal de Medicina. No Brasil, em
2018, houve 10.779 mortes encefálicas, destas 3.531 tornaram-se doadores efetivos de órgãos. Em
Rondônia, no mesmo período, houve o diagnóstico de 93 mortes encefálicas e destes, 16 doaram os
órgãos, segundo o Registro Brasileiro de Transplantes.
Objetivo: Determinar o perfil epidemiológico de pacientes diagnosticados com morte encefálica na
UTI adulta e cardiológica do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, do período de junho/2017 até
julho/2018.
Método: Constituiu-se de um estudo de coorte transverso prospectivo visando analisar os pacientes
com diagnóstico de Morte Encefálica no mês de junho/2017 até julho/2018, no Hospital de Base Dr.
Ary Pinheiro, em Porto Velho - Rondônia. Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa
do Centro Universitário São Lucas, aprovado, e possui o CAAE: 69633917.0.0000.0013.
Resultados: Neste período, 12 pacientes tornaram-se elegíveis para integrar este estudo com o
diagnóstico de Morte Encefálica. Deste, 10 indivíduos do sexo feminino e 2 do sexo masculino, sendo
que 7 (58,32%) pacientes tinham entre 31 a 50 anos de idade, 4 (33,33%) entre 51 a 70 anos e 1
(8,33%) entre 71 a 80 anos de idade. Acerca da distribuição demográfica, houve um predomínio
(25%) de pacientes provenientes do interior de Rondônia (Ji-Paraná). Referindo-se à instrução, 6
pacientes (50,00%) tinham como nível de escolaridade o ensino fundamental incompleto. Todos os
pacientes inclusos no estudo possuíam comorbidades, as mais prevalentes foram o aneurisma
cerebral e a hipertensão arterial sistêmica, dos quais 50% apresentavam as duas comorbidades
associadas. O menor tempo de internação na UTI foi 4 dias e o maior 55 dias.
Conclusão: O perfil epidemiológico dos pacientes com morte encefálica da UTI adulta do Hospital de
Base Ary Pinheiro, na Amazônia Ocidental, é do sexo feminino, com idade entre 31 a 50 anos,
residente do interior do estado de Rondônia, possui ensino fundamental incompleto, com antecedente
de hipertensão arterial e aneurisma cerebral, sendo a principal causa de óbito o acidente vascular
encefálico do tipo hemorrágico, com tempo médio de permanência na UTI de 10,5 dias. A descoberta
desse perfil pode facilitar a abordagem das equipes de transplante, consequentemente, aumentar as
doações de órgãos e tecidos.
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P92: IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA
EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
Autores: Bitencourt, E.S.; Stambuk, I.C.S.; Miranda, B.S.; Barbieri, M.C4.; Neves, V.C.; Koliski, A.;
Chong e Silva, D.C.
Instituição: Complexo Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná
Introdução: Em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a ventilação mecânica invasiva (VMI) é parte
do tratamento na maioria dos pacientes, entretanto, consiste em fator de risco e pode levar a
complicações relacionada a assistência à saúde, como no caso da pneumonia associada a ventilação
mecânica (PAV).
Objetivo: Analisar as causas de PAV em uma UTI Pediátrica de um hospital público.
Metodologia: Estudo observacional, longitudinal, coorte, prospectivo e analítico, em uma população
de pacientes pediátricos sob VMI em tempo superior a 48 horas. Foi aprovado pelo comitê de ética da
instituição sob parecer 3.142.062. Esta analise consiste na coleta de um período de 4 meses.
Resultados: Foram realizadas 110 observações, nos diferentes turnos de trabalho. Foram incluídos
na amostra 51 pacientes sob VMI superior a 48h, destes 6 pacientes desenvolveram PAV, com uma
incidência de 11,76%. As observações identificaram as seguintes não conformidades: 46 vezes o
angulo da cabeceira estava inadequado, 27 situações em que o filtro barreira estava vencido, em 137
vezes o sistema de aspiração fechado estava vencido, em 161 vezes o cuff estava com pressão
inadequada, em 83 vezes as traqueias estavam com presença de condensação ou sem umidificação,
das 114 observações de higienização das mãos antes do procedimento de aspiração, em 76 foram
identificadas inconformidades como tempo de fricção ou quantidade de álcool inadequada, das 187
observações de técnica de aspiração de cânula endotraqueal, 100% foram realizadas de forma
correta. Nos 6 casos de PAV foram identificados a etiologia, sendo em 4 Stenotrophomonas
maltophilia, em 1 caso de Ralstonia mannitolilytica, 1 caso de Serratia Marcescens e 1 caso de
Pseudomonas aureginosa. Dos casos de PAV eram 50% meninos, média de idade de 3 anos, motivo
da internação: 1 choque séptico e pele escaldada (VMI de 31 dias), 1 caso de choque séptico com
foco pulmonar (VMI de 13 dias), desnutrição (VMI de 45 dias), epilepsia refratária (66 dias),
aneurisma roto de artéria vertebral direita (VMI de 63 dias) e leucemia (VMI de 10 dias).
Conclusão: O número de não conformidades relacionadas a assistências inspira reflexões e mostra a
necessidade de aprofundar as pesquisas sobre este tema afim de avaliar se há correlação com as
PAVs. Os pacientes que desenvolveram PAV apresentam um perfil grave e com alto tempo de VMI o
que pode influenciar diretamente no risco de PAV. É necessário um tempo maior de análise sobre
este tema tão preocupante na assistência em terapia intensiva.
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P93: AVALIAÇÃO SALIVAR EM PACIENTES POLITRAUMATIZADOS EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA
Autores: CHAVES, M. H. M.; IGNÁCIO, S. A.; CONCEIÇÃO, A. J. T.; RUPPEL, G. L. G.; ANDRADE,
M. H. F.; GUIMARÃES, J. M. S.; BRANCHER, J. A.; JOHANN, A. C. B. R.8*
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Escola de Ciências da Vida – Curitiba (PR),
Brasil.
Introdução: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma área crítica destinada à internação de
indivíduos graves. O controle da evolução clinica destes pacientes é realizada por meio de exame
físico, exame de imagem e laboratorial. Os métodos de avaliação sérica são na sua maioria invasivos
e apresentam custo elevado. Neste contexto estudos apontam para outros componentes biológicos, a
saliva. A mesma é de fácil coleta, disponível na cavidade oral, não invasivo, simples armazenamento,
e de menor custo, e reflete as doenças da cavidade bucal e também sistêmicas. Objetivos:
Comparou-se níveis salivares da ureia, creatinina, glicose e cálcio com a normalidade, entre classes
do APACHE II e tempos em indivíduos politraumatizados em Unidade de terapia intensiva (UTI).
Método: Estudo observacional prospectivo. Parâmetros séricos, classificação APACHE II (classe I: 0
- 1; classe II: 20 - 71) na admissão, 48 e 72 horas foram coletados dos prontuários de 70 indivíduos
politraumatizados nas UTIs com Glasgow três a oito, ou Ramsey cinco ou seis. Os testes foram U de
Mann-Whitney e Wilcoxon. Resultados: Com relação à normalidade, todos os parâmetros avaliados
aumentaram em ambas as classes e nos três tempos. Verificou-se um aumento de uréia na
admissão, glicose 72h e cálcio 48h em indivíduos classe II comparado com classe I. Em indivíduos
classe I a uréia apresentou um aumento da admissão para 48h e o cálcio diminuiu da admissão para
48h. Já para Classe II houve uma diminuição da uréia de 48 para 72h. Conclusão: Nossos
resultados sugerem que os biomarcadores salivares apresentam uma grande potencialidade
relacionada a diagnósticos e que houve correlação positiva entre os parâmetros sérico e salivar na
cretinina muito forte na admissão e forte em 48 e 72h e no cálcio regular em 72h sendo importante
novos estudos com esse grupo de indivíduos.
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P94: ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA REDUÇÃO DO ERRO DE MEDICAÇÃO EM UMA
UNIDADE DE NEONATOLOGIA
Autores: SANTOS, F. G.; BARBIERI, M. C.; BITENCOURT, C.; CARDOSO, D. A. S.; SANTOS, I. F.;
SOUZA, M. A. A.; MILACKI, C.; WEISSHEIMER, G.
Instituição: Complexo Hospital de Clínicas da UFPR
Introdução: Erros relacionados a medicamentos são os mais comuns na assistência em saúde e
quando atingem a população pediátrica tendem a ser ainda mais frequentes e graves se comparado
ao adulto, devido às peculiaridades do seu metabolismo e a deficiência de medicamentos
padronizados para o paciente pediátrico.
Objetivo: Quantificar, caracterizar e demonstrar estratégias para a redução de erros de medicação
em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.
Método: Relato de experiência sobre os dados do indicador erro de medicação e das ações adotadas
para a redução dos erros.
Resultados: A coleta de dados ocorreu em 12 meses, de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019,
obtendo no total 347 erros, desses 165 eram relacionados a prescrição, 107 erros de omissão, 29 de
horário, 23 de administração, 8 de dose, 8 de velocidade de infusão e 7 de dispensação. Neste
período foi realizada Oficina de Prescrição para os médicos assistentes e residentes que
esclareceram questões relacionadas ao uso de abreviaturas, obrigatoriedade da identificação com
data e carimbo nas prescrições, estes sendo particularidades da prescrição em emergências. Além
disso, foram realizadas oficinas com a equipe de enfermagem sobre a administração segura de
medicamentos, treinamento in lócus e implantação de dupla checagem nos medicamentos
potencialmente perigosos. Discussões no Grupo Interno da Qualidade buscam mudar a cultura da
abordagem centrada na pessoa que enfatiza a punição como o principal elemento da atividade
corretiva uma vez que, quando o foco é colocado no indivíduo como origem do erro, isolam-se os
atos inseguros do contexto sistêmico, recaindo em padrões recorrentes. A abordagem atual é que os
seres humanos falham e os erros devem ser avaliados como parte do processo. Todos os
profissionais envolvidos na assistência são orientados a notificar através de sistema específico da
instituição não só os erros, mas também as situações de quase erro.
Conclusão: A complexidade envolvida no processo de administrar medicamentos exige que os erros
sejam vistos como um fenômeno multicausal e decorrentes das fragilidades desse processo. Seu
enfrentamento requer abordagem multiprofissional e comprometimento de todos os membros da
equipe. A coleta de indicadores é ferramenta fundamental tanto para monitorar os erros, quanto para
avaliar o impacto das estratégias para sua redução.
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P95: PACIENTES EM ATENDIMENTO POR TENTATIVA DE SUICÍDIO NA UTI: UMA CRESCENTE
REALIDADE
Autores: GOMES, L. S.; ROPELATO, R.; SCHULMAN, L. A.; PEREIRA, N. K. C.; BERTONCELLO,
L. B.
Instituição: Hospital Vita Curitiba e Vita Batel.
Introdução: Estima-se que, anualmente, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo e, a
cada adulto que se suicida, ao menos outros 20 atentam contra a própria vida sem sucesso, sendo a
morte por suicídio representada como 1,4% de todas as mortes, tornando-se, em 2012, a décima
quinta causa de mortalidade na população geral. Estes mesmos dados apontam que, entre os jovens
de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda principal causa de morte. (OMS, 2017). Desta forma, na
presença de tais dados, pode-se considerar que há um aumento das tentativas de suicídio que
chegam ao Pronto-atendimento dos Hospitais Gerais e conduzidos às UTIs para manejo e
encaminhamento a serviços especializados.
Objetivos: Avaliar a quantidade de casos atendidos por tentativa de suicídio e comparar se houve
aumento deles ao longo tempo nas Unidades de Terapia Intensiva dos Hospitais Vita em Curitiba-PR.
Métodos: Trata-se de estudo descritivo longitudinal retrospectivo, dos casos de tentativa de suicídio
atendidos nas UTIs dos Hospitais Vita, na cidade de Curitiba-PR. Foi realizado o levantamento dos
dados e a análise comparativa dos casos entre os anos de 2017 e 2019. Foram incluídos no estudo,
pacientes com tentativa de suicídio e intoxicação exógena; excluídos pacientes internados por
intoxicação de substâncias sem caráter de autoextermínio.
Resultados: Foram atendidos 195 pacientes, com idades entre 13 e 89 anos, no período
compreendido entre Janeiro de 2017 e Maio de 2019. Na população avaliada, houve predominância
do sexo feminino ao longo do tempo (61%, 66%, 75% - percentuais respectivos a 2017, 2018 e 2019);
com a faixa etária de maior predominância classificada entre 13 e 29 anos. Analisando o número de
casos ao longo do tempo, houve um decréscimo de 10,3% no número de internamentos por tentativa
de suicídio entre os anos de 2017 e 2018. Todavia, quando analisado o ano de 2018 com os meses
iniciais de 2019, pôde-se perceber um crescimento exponencial, em que os atendimentos referentes
a 2019 equivalem a 75% do total de casos atendidos em 2018. E a série histórica 2017-2019
apresentou também crescimento dos casos em sua totalidade.
Conclusões: Verificou-se uma convergência entre os dados analisados neste estudo com o que a
literatura sobre o tema aponta. Entende-se que há uma necessidade crescente do sistema de saúde
trabalhar estratégias de prevenção, no entanto, as instituições hospitalares, assim como suas UTIs
precisam estruturar seus protocolos de atendimento e capacitar suas equipes para acolher, atender e
promover a segurança no cuidado destes pacientes.

103

P96: DIÁRIOS DE UTI COMO RECURSOS PARA AMENIZAR SOFRIMENTO PSÍQUICO DE
PACIENTES E FAMILIARES PÓS INTERNAMENTO EM UTI ONCOLÓGICA.
Autores: MANTOVANI, A. C; BECKER, D.
Instituição: Hospital do Câncer - UOPECCAN
Introdução: O diagnóstico oncológico bem como seu tratamento, para além de causar reações
diretas no organismo, pode levar o sujeito ao desenvolvimento de traumas devido ao excesso de
estímulos que o processo causa no psiquismo, levando-o a desconstrução da imagem que
o sujeito reconhecia até então de si. O depara-se com a possibilidade de morte e a exposição à
deformação
do
corpo
devido
a
própria
doença
ou
tratamento, levam o
sujeito
a desencadear angústia diante da dificuldade de organização psíquica com estes excessos. Para
além disto, intercorrências durante o processo podem aparecer, seja pela evolução da doença ou
devido ao tratamento, que levem o paciente a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Neste espaço, o
paciente que já está fragilizado e fragmentado em sua imagem psíquica, tentando se reconstruir, se
depara com novos procedimentos, em geral invasivos, que causam mais estímulos psíquicos dos
quais o paciente não está preparado, causando traumas para além dos já introduzidos.
Objetivos: Diários de UTI tem sido utilizados em alguns hospitais pelo mundo visando o auxílio
aos pacientes na reconstrução psíquica a qual ele precisará realizar pós alta de UTI para se adaptar
novamente a vida normal, bem como buscam proporcionar conforto ao familiar ao se sentir útil
auxiliando o paciente na recuperação, assim, é buscado pela UOPECCAN o desenvolvimento de um
projeto piloto para avaliar a viabilidade deste recurso.
Métodos: Realizada revisão bibliográfica de artigos científicos relacionados ao tema e construido
um projeto piloto a ser implementado.
Resultados: Pensando nas implementações dos Diários de UTI já realizadas, este é um recurso de
baixo custo, sem evidência de efeitos adversos sendo uma forma de familiares e equipe conseguir
auxiliar na recuperação do paciente pós alta de UTI. E pensando nisto, o Hospital do Câncer de
Cascavel desenvolveu um projeto piloto para ser implementado, que visa observar os efeitos do
Diário de UTI em contexto brasileiro e oncológico, buscando avaliar o recurso do diário de UTI para
recuperação como auxílio para lidar com a continuidade ao tratamento.
Conclusões: Os Diários de UTI tem se demonstrado como recurso para recuperação do paciente a
partir da narração escrita, estes tem se demonstrado como auxílio para diminuição de incidência de
Síndrome pós-terapia intensiva em pacientes e familiares, desta forma se torna pertinente a
observação de eficácia dos diários e a implementação pensando em proporcionar melhor qualidade
de vida do paciente e familiar.
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P97: ESCUTA E ACOLHIMENTO DO FAMILIAR DE PACIENTE SEDADO EM UTI ONCOLÓGICA.
Autores: MANTOVANI, A. C; BECKER, D.
Instituição: Hospital do Câncer - UOPECCAN
Introdução: A vivência em uma unidade de terapia intensiva, atinge não somente o paciente, mas
também familiares que o acompanham. Em um contexto de UTI oncológica, o paciente muitas
vezes é internado devido a complicações da própria doença ou do tratamento que está realizando. O
paciente neste ambiente está conectado a variados aparelhos para manutenção da vida, e, em
muitos casos há a necessidade de sedação, provocando variados tipos de angústias e medos nos
familiares que o visitam, podendo aparecer sensação de impotência frente a situação já que o familiar
não sabe o que fazer para ajudar neste momento. Estas angústias, associadas a dificuldade de
manejo do familiar ao deparar-se com a situação leva alguns familiares no momento da visita
ao paciente em estado de sedação, tomar uma postura distante e silenciosa, e durante o tempo de
visita
permanecer apenas
observando o paciente no
leito, com pressa
em
sair
desse
ambiente. Sendo necessário auxiliar este familiar para que consiga se fazer presente, sabendo de
sua importância no acompanhamento do paciente em UTI.
Objetivos: Refletir sobre relatos vivenciados num hospital oncológico bem como relatos apontados
por pesquisas da vivência dos familiares em contexto de UTI, e na importância ao estímulo da
manutenção do vínculo entre familiar e paciente.
Métodos: Realizada revisão bibliográfica de artigos científicos relacionados ao tema
e observação qualitativa vinculada a prática no hospital UOPECCAN.
Resultados: O familiar que acompanha o paciente sedado em UTI também precisa de cuidados. A
psicologia neste ambiente, além dos cuidados ao paciente, possui também como função a escuta e
acolhimento das angústias do familiar neste momento. Na grande maioria dos casos, o familiar que
continuamente acompanha o paciente em UTI oncológica é o mesmo durante tratamento, e já possui
desta forma angústias vinculadas a aspectos anteriores a UTI bem como incertezas e medos
vinculadas a este momento. Neste contexto, se percebe, que neste ambiente o familiar sendo
acolhido pela equipe, recebendo informações adequadas e mantendo o vínculo, demonstra
diminuição de angústias e estresse.
Conclusões: O familiar precisa ganhar um espaço para expressão de sua angústia, bem como ser
orientado e incentivado ao contato físico e verbal com paciente, mesmo sedado. Estes manejos
devem ser pensados tanto para benefício do paciente, visando possibilidade de melhores respostas
terapêuticas com a presença do familiar, bem como pensando no alívio psíquico ao sofrimento do
familiar que acompanha este paciente, e também pensando na manutenção do vínculo destes.
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P98: SINDROME DO CHOQUE TÓXICO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NO CHOQUE EM
PEDIATRIA
Autores: Gaspar, A.D.; Kuzma, G.P.; Almeida, J.P.;. Floriani, I.; Machado, A.B.P.; João, P.R.D.
Instituição: Hospital Pequeno Príncipe
Introdução: A síndrome do choque tóxico (SCT) é uma condição rara e potencialmente fatal.
Caracteriza-se por início agudo de febre alta, diarréia, vômitos, mialgia, manifestações neurológicas,
exantema difuso, frequentemente evoluindo para choque e envolvimento de múltiplos órgãos e
sistemas. Sua etiologia deve-se a produção de exotoxinas bacterianas, que, no organismo humano,
agem como superantígenos. A SCT está classicamente associada ao Staphyloccoccus Aureus.
Contudo, autores demonstraram a produção da toxina 1 da STC e de enterotoxinas por associação
com cepas de estafilococo coagulase negativo e S. epidermidis.
Objetivo: Relatar um caso de SCTE causada por Staphylococcus epidermidis, em UTI Pediátrica,
além de breve revisão de literatura.
Descrição do caso: PO, 4 anos, masculino, admitido em UTI Pediátrica devido a febre há 3 dias,
sonolência e hipoatividade além de exantema pruriginoso difuso e hipotensão refratária a expansão
com cristalóide. Quanto as comorbidades: doença renal crônica dialítica, oligoanúria. Ao exame físico:
mal estado geral, sonolento e hipoativo, eritrodermia macular difusa, edemaciado, hipotenso,
extremidades quentes, com pulsos amplos e rápido enchimento capilar, hepatoesplenomegalia
confirmados por ultrassonografia abdominal. Durante investigação foi evidenciado leucocitose com
desvio a esquerda, plaquetopenia (76.000), elevação de Proteína C Reativa, vegetação em ponta de
cateter de hemodiálise (intra-cardiaco) e hemoculturas com crescimento de Staphylococcus
epidermidis - resistente a Oxacilina, sensível a Clindamicina (concentração inibitória mínima - MIC <0,5) e Vancomicina (MIC < 2). Iniciado terapêutica com Ceftriaxona e Clindamicina, além de manejo
hemodinâmico com Noradrenalina e diálise diária devido a anúria (agudização de doença renal
crônica). O paciente evoluiu satisfatoriamente, afebril 36h após admissão com redução da
eritrodermia e inicio de descamação sete dias após início dos sintomas.
Discussão: A apresentação clinica inicial do SCT não é específica, e a hipotensão refratária torna
difícil a diferenciação do choque séptico com outras doenças. A progressão para disfunção
multiorgânica pode ser rápida e acompanhada de hipotensão, exantema, febre e descamação
cutânea. Neste caso clínico, verificamos a presença de febre, hipotensão, erupção macular
generalizada associados a envolvimento hematológico, renal e hepático. As hemoculturas
confirmaram a existência de S. Epidermidis. Assim, segundo os critérios do CDC (Center of Disease
Control), reúnem-se os critérios necessários ao diagnóstico de SCT. O resultado do antibiograma
corrobora a escolha da antibioticoterapia empírica, condizente com a literatura.
Conclusão: O conhecimento da SCT pelos profissionais Intensivistas Pediátricos possibilita a
realização precoce do diagnóstico diferencial com choque séptico, seguido de tratamento adequado e
eficaz, responsáveis pela redução da morbimortalidade da SCT.
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P99: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES ADMITIDOS POR TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR (TEP) EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA EM CURITIBA/PR
Autores: RAMOS, JSC; CALDAS, MFB; ALDROVANDI, T; SALGADO, L; BERNARDELLI, RS; RÉANETO, A; OLIVEIRA, MC.
Instituição: Centro de Estudos e Pesquisa em Emergência Médicas e Terapia Intensiva - CEPETI
Introdução: O tromboembolismo pulmonar (TEP) decorre da oclusão da artéria pulmonar por
êmbolos venosos. Existem poucos dados sobre sua incidência no Brasil, estima-se que por ano mais
de 500.000 casos sejam diagnosticados e que 200.000 a 300.000 pessoas morram com TEP nos
EUA e Europa. Assim, é de extrema importância o rápido diagnóstico para o emprego da terapia,
objetivando reduzir a morbimortalidade associada a essa patologia.
Objetivo: Avaliar a prevalência de internamento por TEP e o perfil epidemiológico desses pacientes
admitidos em UTIs em Curitiba-PR.
Método: Coorte histórica descritiva realizada por meio de análise de banco de dados de 71.297
pacientes internados em UTIs de 7 hospitais público e privados de Curitiba de janeiro/2000 a
dezembro/2018. Foram incluídos neste estudo pacientes internados na UTI com diagnóstico primário
de TEP (CID-10: I26.0 ou I26.9), os quais foram descritos quanto a suas condições clínicas e índices
prognósticos na admissão, tempo de internamento e desfecho. Os dados foram descritos em
frequências e medidas de tendência de acordo com a natureza das variáveis.
Resultados: Do total de internamentos neste período, 0,5% (357) tinham diagnóstico primário de
TEP. A maioria deles, 61% (218), eram mulheres, com idade média de 56,7619,9 anos, 95% (339)
tiveram internamento clinico e 69,1% (221) foram atendidos pela especialidade de clínica médica. A
maioria dos internamentos, 87,1% (311), foram custeados por convênio/particular. Quanto à
procedência, 71,7% (256) foram diretamente do Pronto Atendimento para a UTI. Na admissão na UTI
84,6% (302) foram considerados estáveis, destes, 95,3% (288) sem suporte hemodinâmico. O Escore
Glasgow mediano da amostra foi de 15, variando de 3 a 15, sendo 82,6% (295) considerados
orientados/colaborativos. O APACHE II mediano foi de 11, entre 0 e 47 e o SOFA de 2, entre 0 e 19.
Quanto as condições ventilatórias, 48,5% (173) estavam dispneicos e dependentes de oxigênio,
36,1% (129) eupneicos sem suporte, 9,8% (35) em ventilação mecânica invasiva e 5,6% (20) não
invasiva. A média de permanência na UTI foi de 3,784,1 dias. A mortalidade foi de 10,1% (36).
Conclusão: Observou-se baixa prevalência de internamentos em UTI por TEP, sendo estes
majoritariamente mulheres admitidas em condição estável e que evoluem bem, tendo baixa taxa de
mortalidade. A baixa prevalência e mortalidade, podem estar associadas ao fato da amostra ter sido
composta apenas os internados com diagnóstico primário de TEP, ou seja, não incluindo pacientes
que apresentam TEP como um agravo durante o internamento.
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P100: NÃO RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL É UM FORTE FATOR DE RISCO
INDEPENDENTE ASSOCIADO À MORTALIDADE EM PACIENTES COM INJÚRIA RENAL
AGUDA.
Autores: SANTOS, R.P.; CARVALHO, A.R.S.; PERES L.A.B.; DELFINO, V.D.A.; GRION, C.M.C.;
OLIVEIRA, D.F.M; VIEIRA, L.G.
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Hospital Universitário
Introdução: A injúria renal aguda (IRA) é uma das complicações mais comuns em pacientes críticos
e o índice de mortalidade dos pacientes com IRA em unidades de terapia intensiva (UTI) é
considerado alto, mesmo com o avanço de novas técnicas.
Objetivos: Investigar os fatores associados ao óbito em pacientes graves com IRA em uma UTI
brasileira.
Métodos: Estudo retrospectivo observacional envolvendo pacientes com IRA, de acordo com os
critérios KDIGO, admitidos na UTI entre janeiro de 2011 e dezembro de 2016, com pelo menos 18
anos de idade na internação e que permaneceram pelo menos 48 horas na unidade. Comparações
entre algumas características dos grupos sobreviventes e não sobreviventes foram feitas por análise
univariada. Regressão logística multivariada foi aplicada para determinar os fatores associados à
mortalidade. Considerou-se p-valor <0,05 como estatisticamente significante para todas as análises.
Resultados: Dos 838 pacientes elegíveis, seiscentos e treze participaram do estudo. Os homens
representaram a maioria (61,2%) dos pacientes e a idade mediana foi de 53 anos. A mortalidade
global foi de 39,6% (n = 243), e entre aqueles com IRA estágio 3 foi de 74,4%. Não recuperação da
função renal após IRA (OR = 92,7 [38,43 - 223,62]; p <0,000), diagnóstico de IRA associada a grande
cirurgia (OR = 16,22 [3,49 - 75,38]; p <0,000) e uso de drogas vasoativas durante a internação na UTI
(OR = 11,49 [2,46 - 53,70]; p 0,002) foram os principais fatores independentemente associados à
mortalidade dos pacientes.
Conclusão: A taxa de mortalidade observada neste estudo foi semelhante à verificada em outros
centros. A não recuperação da função renal foi a variável com maior associação à mortalidade dos
pacientes, sugerindo que a prevenção de fatores agravantes e mantenedores do episódio de IRA
deva ser ativamente identificada, sendo estratégia importante para reduzir a mortalidade em
pacientes com IRA.
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P101: IMPACTO DO MOMENTO DE INÍCIO DA TERAPIA DE SUBSTITUIÇÃO RENAL NA
MORTALIDADE DE PACIENTES COM IRA
Autores: SANTOS,R.P.; PERES,L.A.B.; OLIVEIRA,D.F.M.; VIEIRA,L.G.; CARVALHO, A.R.S;
BARROS, V.F.; SCHMITT, R.F.
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Hospital Universitário
Introdução: A terapia de substituição renal (TSR) é uma das principais estratégias de manejo do
paciente com injúria renal aguda (IRA) severa internado em unidade de terapia intensiva (UTI).
Estudos sugerem que o início precoce da TSR reduz os efeitos adversos e previne complicações
metabólicas. Por outro lado, o início tardio parece ser opção com algum benefício quando se avalia a
possibilidade de recuperação da função renal sem a necessidade de um tratamento complexo,
potencialmente perigoso e oneroso.
Objetivos: Avaliar o impacto do momento de início da TSR na mortalidade de pacientes com IRA em
uma UTI brasileira.
Métodos: Estudo retrospectivo na UTI mista de um hospital universitário e público, localizado na
região Sul do Brasil. Para inclusão no estudo, foram selecionados pacientes com idade igual ou
superior a 18 anos, com tempo mínimo de permanência na unidade de 48 horas e, que realizaram
TSR exclusivamente devido à ocorrência de IRA, de acordo com os critérios KDIGO, na UTI. Os
dados foram resgatados entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018, de prontuários eletrônicos e
físicos dos pacientes internados na UTI entre janeiro de 2011 e dezembro de 2016.
Resultados: No período do estudo, 613 pacientes foram diagnosticados com IRA em UTI, dos quais
238 (38,8%) apresentaram IRA severa e, destes, 76 (31,9%) realizaram TSR e foram incluídos na
pesquisa. A idade mediana dos pacientes foi de 52 (43 – 62) anos e 42 (55%) eram do sexo
masculino. A maioria foi admitida na UTI proveniente do pronto socorro (n= ; 67%), com diagnóstico
cirúrgico (n= 3; 51%), de forma não programada (n= 5; 72%) e necessitou de ventilação mecânica (n=
6; 89%). A mortalidade foi de 62% (n= 47) na amostra geral avaliada e, de 74% (n= 20) entre
pacientes com TSR precoce. Do mesmo modo, os escores de mortalidade foram maior entre os que
realizaram TSR precoce (APACHE II: 32 [29 – 35] pontos vs 29 [25 – 33] pontos; SOFA: 13 [10 – 15]
pontos vs 11 [9 – 13] pontos).
Conclusão: O tempo de início da TSR é altamente discutido na UTI. Foram analisados dados dos
pacientes que se submeteram a TSR precoce e tardia, diante do estudo verificou-se que o início
precoce não garante melhores resultados ao estado clínico do paciente. Entretanto, ainda não há um
consenso estabelecido necessitando-se o desenvolvimento de mais estudos.
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P102: TÍTULO DO TRABALHO: AS BARREIRAS ENCONTRADAS NA MEDICINA INTENSIVA EM
RELAÇÃO À DOAÇÃO DE ÓRGÃOS.
Autores: TODESCO, J.; SAVARIS, J. L.; BARBOSA, L. A. L.; LANA, L.; UNGER, K. C. C.
Introdução: O transplante de órgãos oferece potencial de sobrevivência para milhares de pacientes
em todo o mundo além de servir como poupança financeira a longo prazo para os sistemas de saúde.
Infelizmente, a demanda por órgãos continua a exceder o fornecimento de doadores e muitos
pacientes morrem antes que um órgão adequado possa ser identificado. O manejo cuidadoso e
integral do potencial doador de órgãos em unidades de terapia intensiva tem sido cada vez mais uma
solução para essa problemática.
Objetivos: O objetivo deste estudo foi explorar e descrever os principais achados da literatura
publicados sobre as influências e relações entre as taxas de doação de órgãos e a prática da
medicina intensiva, identificando os principais obstáculos por esta encontrados.
Métodos: O estudo foi realizado a partir do levantamento de dados nas bases ScienceDirect e BVS,
com os seguintes descritores: “organ donation” AND “intensive care”. Considerando os artigos
disponíveis em texto completo e publicados nos últimos 5 anos, 23 foram encontrados e, destes, 9
considerados dentro do objetivo de pesquisa.
Resultados: O manejo ideal do potencial doador de órgãos pelo intensivista requer a continuidade do
cuidado, coordenação entre as equipes médicas e de enfermagem da UTI e a equipe de doação de
órgãos, com uma abordagem multidisciplinar colaborativa, elevando a conversa de doação de órgãos
com o paciente e membros da família, oferecendo um sentido de propósito para as famílias
enlutadas; a identificação precoce de potenciais doadores; facilitar tratamento para pacientes com
insuficiência de órgãos em estágio final e otimização da educação de profissionais ativos no campo.
Conclusões: Atualmente há grande desenvolvimento no campo do transplante de órgãos, porém,
ainda restam barreiras que impedem que as demandas sejam supridas, seja pela escassez global de
órgãos, legislação, gestão de doadores, organização de programas de recuperação de órgãos
falecidos, da resistência familiar em realizar o procedimento ou até mesmo pela grande dificuldade do
manejo destes. As principais razões para negação de doação foram conhecimento insuficiente sobre
a morte cerebral, crenças religiosas e crença em violar a integridade do corpo. Nesse aspecto,
campanhas publicitárias de alto impacto destinadas a melhorar a conscientização e aceitação da
doação, aumentando a educação de profissionais da área médica, mudanças na gestão de doadores
e avanços tecnológicos ajudam a melhorar as taxas de doação bem-sucedidas.
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P103: STATUS SÓCIO ECONÔMICO TRÊS MESES APÓS A ALTA DA UTI
Autores: GUND, D.P.; COSTA, J.B.; ZIMMER C.G.S.; GARCIAS A.A.; GUERRA, L.J.; LORDANI,
T.V.A.; LUZZI, K.C.; LEICHTWEIS, G.E.
Instituição: Ambulatório multiprofissional pós-UTI – Hospital Universitário do Oeste do Paraná /
UNIOESTE. Cascavel/PR.
Introdução: Status socio econômico tem sido estudado como um fator importante para a
recuperação de pacientes críticos após a alta hospitalar. Pacientes com baixo status socio econômico
tem acesso limitado a rede de atenção especializada, uma recuperação comprometida e maior
mortalidade após uma doença crítica.
Objetivo: Avaliar o status socio-econômico de pacientes adultos sobreviventes após internação em
UTI de um hospital de ensino.
Metodologia: Estudo de coorte prospectivo realizado no período de 2012 a 2014, no ambulatório de
seguimento pós-UTI de um Hospital Escola. Os pacientes eram convidados a comparecer ao
ambulatório e atendidos (três meses após a alta) por equipe multiprofissional. Foi usado um
questionário social com itens que identificaram aspectos socioeconômico, e os dados clínicos foram
coletados por meio de prontuário eletrônico. Foi feita análise estatística descritiva.
Resultados: Em um período de dois anos (2016 e 2017), foram avaliados 218 pacientes. 62,8% eram
do sexo masculino, casados (57,8%) com média de idade 47,02±17,4 anos. Metade dos pacientes
tinham ensino fundamental (51,0%) e em geral desempenhavam funções ligadas a construção civil e
prestação de serviço (33% cada). A principal causa de internação na UTI foi por causas clínicas
(46,8%), seguida de trauma (35,8%) e neuro não trauma (17,4%). O Tempo médio de permanência
na UTI foi 10,1 dias; 74,9% permaneceram em VM mais de 48h; 63,6% foram sedados e 25,8%
traqueostomizados. O escore médio do APACHE II foi 20,2 ±10. A renda familiar média antes do
internamento era de 3,23 salários-mínimos (SM), e, após a UTI, passou a ser de 2,58 SM. Apenas
16% dos pacientes retornaram ao trabalho após a alta hospitalar; no entanto, 47% das famílias não
estavam recebendo qualquer benefício social no momento do retorno no ambulatório.
Conclusões: Em uma amostra de pacientes sobreviventes pós-UTI em hospital público de ensino, a
maioria das famílias sofreu redução da renda média após o internamento hospitalar. Grande parte
dos pacientes não retornou ao mercado de trabalho; no entanto, uma significativa parcela não teve
acesso a qualquer benefício social.
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P104: RELATO DE CASO: PURPURA FULMINANS: UMA ANTIGA DOENÇA AINDA PRESENTE
NA ATUALIDADE
Autores: Salazar, F.A.; Boemer, H.T.; Kenji F.A.
Instituição: Unidade de Terapia Intensiva Geral, Hospital Santa Isabel, Blumenau, Santa Catarina.
RESUMO DO CASO: Descrevemos um caso de purpura fulminans, caso raro, que está associado à
alguns gérmenes e acontece em . O paciente em questão é do sexo masculino, 27 anos,
afrodescendente, história prévia de asplenia por trauma abdominal prévio, etilista, sem relato de
medicações de uso contínuo. Evoluiu com quadro de tosse, odinofagia, febre, vômitos, astenia. Ao
exame físico ictérico, sudorese profusa, oroscopia com hiperemia sem hipertrofia de amígdalas,
exantema reticular em tórax anterior e abdome, extremidades frias acompanhadas de cianose distal
periférica simétrica nos 4 membros (figura 1,2,3), taquicárdico, hipotenso, sem rigidez de nuca.
Laboratorialmente bilirrubinas totais 3,5 a predomínio de bilirrubina direta 2,; aspartato
aminotransferase 850 U/L; alanina aminotransferase 530 U/L; razão internacional normalizada 2.64.
O hemograma revelou 47.500 μ/L leucócitos, 19% de bastões, 71% segmentados, plaquetas de
37.800, Cr 3,4 Ur 105, CPK 18,123. Dentro do manejo precisou droga vasoativa (noradrenalina) até
doses de 1mcg/kg/min por menos de 48 hrs, ventilação mecânica, administrado esquema
antimicrobiano com ceftriaxone, claritromicina e tamiflu. Evolui rapidamente com flictenas em mãos,
panturrilhas, e pés, e posteriormente gangrena seca. A sorologia foi positiva para Streptococcus
pneumoniae. DISCUSSÂO: A purpura fulminante é um exantema purpúrico agudo caracterizado pela
coagulação da microvasculatura, que leva a lesões purpúricas e necrose da pele. É rapidamente
progressiva e acompanha coagulação intravascular disseminada e colapso circulatório. Acredita-se
seja idiopática autoimune pósinfecciosa. Os pacientes podem revelar história de infeccções graves ou
trauma, bem como esplenectomia prévia. A purpura fulminante infeccioosa aguda pode ser
observada em até 10% a 20% dos pacientes que desenvolvem septicemia meningocócica.
Meningococcus e Streptococcus pneumoniae foram identificados como gatilhos bacterianos mais
comuns e a varicela foi gatilho viral mais comum. O tratamento começa com cuidados de suporte e
hidratação adequada. Isto é importante porque a trombose generalizada associada a esta doença
pode levar a danos em múltiplos órgãos terminais. Pode haver necessidade de reposição de sangue,
fatores e plaquetas perdidas por causa do estado pró-coagulável e da CIVD. Finalmente, o
desbridamento cirúrgico precoce de áreas que se tornaram necróticas mostrou diminuir a
mortalidade.

112

P105: USO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA APÓS A EXTUBAÇÃO
Autores: Dos Anjos, J.B; Osaku, E.F.; Costa, C.R.L.; Ogasawara, S.M.; Antonelli, G.; Cosri, T.C.;
Tomazelli, A.; Jorge, A.C.
Instituição: Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP)/ Unioeste- Universidade do Oeste do
Paraná
Introdução: A ventilação mecânica não invasiva (VNI) é considerada uma das terapias para evitar a
reintubação, desde que bem indicada, pois sabe-se que ela não deve ser utilizada como método de
resgate, pois aumenta a mortalidade.
Objetivos: Avaliar o uso da VNI em pacientes após a extubação na UTI adulto de um Hospital
Universitário.
Métodos: Estudo retrospectivo do período de janeiro a dezembro de 2018. As variáveis foram
descritas por média, desvio padrão e porcentagem e utilizou-se o teste Mann Whitney, com 5% de
significância.
Resultado: A amostra contou com 47 pacientes. Destes, 53% (25) do sexo masculino, com idade de
52,25 ± 22,68 anos. Causas de internação, 79% eram clínicos e 87,23% dos pacientes apresentavam
doenças prévias, dentre as mais prevalentes: HAS 47% (22), DM 21,2% (10), Tabagismo 21,2% (10).
Os escores de APACHE II e SOFA, 27,45 ± 7,69 e 10,95 ± 3,24 respectivamente. Tempo de sedação
86,31 ± 91,94 e VM 175,74 ± 171,59 em horas. O tipo de interface mais utilizado foi a oronasal 95,7%
(45), e o tempo médio de uso foi de 7,93 ± 7,07 horas. A avaliação da escala de coma de Glasgow
pré e pós VNI 12,5 versus 12,9, sem diferença estatística. A PEEP e FiO2 média foram 5,87 ± 1,37 e
37,45 ± 3,99 respectivamente. A VNI foi utilizada após extubação em 66% (31) dos pacientes devido
protocolo da unidade, seguido de piora radiológica, 34% (16). Destes, 38,2% (18) apresentaram falha
da VNI, foram reintubados e 17% (8) foram a óbito na UTI e 10 foram de alta da unidade
traqueostomizados. Como complicação, 01 paciente apresentou parada cardiorrespiratória durante o
uso da VNI e 9 pacientes apresentaram agitação e não toleraram o uso.
Conclusão: Apesar da alta sobrevida na UTI (83%), a taxa de falência de VNI foi elevada.
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P106: PERFIL DOS PACIENTES ADULTOS PÓS UTI ATENDIDOS NA ENFERMARIA PELA
EQUIPE DE CUIDADOS PALIATIVOS DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO NÃO ONCOLÓGICO
Autores: Kawakami, L.W.; Zabott, A.P; Duarte, S.T; Taba, S; Piatti,D; Caldeira, L; Giancursi, T.S.;
Kreling, G.A.D.
Instituição: Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP
Introdução: a atuação da equipe de cuidados paliativos (ecp) visa oferecer dignidade e diminuição
de sofrimento a pacientes com doenças graves ameaçadoras à continuidade da vida, sem
perspectiva de cura proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente e à família através da
prevenção e alivio do sofrimento imposto pela doença. Cuidados paliativos são indicados para todos
os pacientes com doença ameaçadora da continuidade da vida por qualquer diagnóstico, com
qualquer prognóstico, seja qual for a idade, e a qualquer momento da doença em que eles tenham
expectativas ou necessidades não atendidas.
Objetivo: descrever e avaliar o perfil e aspectos clínicos de pacientes adultos atendidos pela equipe
de cuidados paliativos (ecp) após alta da unidade de terapia intensiva do hospital universitário do
oeste do paraná (huop).
Métodos: estudo coorte retrospectivo. Foram analisados os prontuários de todos os pacientes
adultos (>18anos) atendidos pela ecp na enfermaria no período de setembro de 2018 a julho de 2019,
após terem tido alta da uti geral. Os dados foram cadastrados em planilha específica e submetidos a
estatística descritiva.
Resultados: ao todo, 23 pacientes pós-uti foram atendidos pela ecp durante o período de estudo.
Destes, 10 (43,5%) eram do sexo masculino, com idade media 67,9 ± 15,03. As causas mais comuns
de internamento foram doenças clínicas (73,9%) e cirurgias de urgência (17,4%). Todos os pacientes
foram submetidos a ventilação mecânica na uti (tempo médio de 9,7dias). A doença limitadora mais
comum foi uma condição neurológica não-trauma (43,5%), seguidos daqueles com disfunções
clínicas diversas (21,6%) e por condições cirúrgicas e oncológicas (13,1%). Em todos os casos foram
realizadas reuniões familiares com a equipe multidisciplinar para estabelecer, em decisão
compartilhada, os objetivos de cuidados em fim de vida. O índice de óbito durante a internação foi de
65,2%.
Conclusão: em uma amostra de pacientes adultos com alta da uti de um hospital terciário não
oncológico, e atendidos em enfermaria, a atuação da ecp permitiu identificar precocemente pacientes
com necessidade de cuidados paliativos e proporcionar a eles e ao seu núcleo familiar acolhimento,
alívio e elaboração do luto.

114

P107: BUNDLE DE PREVENÇÃO DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA
(PAV) NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.
Autores: ROSCAMP, C.; OSPEDAL, E.C.; MAINGUÉ, P.M.; MULLER, A.P.
Instituição: Hospital Universitário Cajuru
Introdução: A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) é um processo infeccioso do
parênquima pulmonar que acomete pacientes submetidos à intubação endotraqueal e Ventilação
Mecânica (VM) por mais de 48-72h. Uma estratégia que tem sido adotada com sucesso para
prevenção de PAV se refere à criação de protocolos ou Bundles de Cuidados, dentro das UTIs,
aplicados de forma multidisciplinar. Objetivo:Descrever a importância de um bundle na prevenção da
PAV. Método: Revisão bibliográfica realizada por meio de levantamento de dados em artigos
científicos publicados entre 2008 a 2019 que tratam da importância de um bundle na prevenção das
PAV. Foram utilizadas como palavras chaves: PAV, bundle de prevenção e fisioterapia. Resultados:
O presente estudo demonstra que a PAV é a mais importante e comum infecção que acomete os
pacientes críticos ventilados mecanicamente nas UTI. Nesse contexto a Anvisa recomenda a adoção
de bundles para a prevenção de PAV, visto seu impacto na assistência e na redução das taxas de
infecções. Uma revisão feita pelo IHI identificou elementos de cuidado para prevenção da PAV são
eles: elevação da cabeceira do leito entre 30º e 45º; interrupção diária da sedação e avaliação diária
da possibilidade de extubação; implementação da profilaxia da úlcera péptica; implementação da
profilaxia da trombose venosa profunda; Higiene oral com clorexidina 0,12%; pressão do cuff entre
20-30 cm H2O. Conclusões: Diante disso destaca-se que o bundle de prevenção da PAV, aplicado
coletivamente por profissionais de enfermagem e fisioterapia, abarca recomendações que vão de
acordo com cada serviço e espera-se que sua utilização possa contribuir para redução dos índices
das taxas de PAV e promover qualidade e segurança no cuidado ao paciente sob assistência
ventilatória invasiva.

115

P108: O USO DO ULTRASSOM PARA AVALIAÇÃO DA MASSA MUSCULAR EM PACIENTES
INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ONCOLÓGICA: UM ESTUDO PILOTO
Autores: PEREIRA, A.; BECKER, D.; KRELING, G. A. D.; ZEMA, A. H. M.; MACHADO, C. H. C.;
DUARTE, P. A. D.
Instituição: Hospital UOPECCAN – Hospital do Câncer, Cascavel-Pr.
Introdução: A doença crítica e a consequente permanência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
geram uma série de alterações e respostas no organismo, alterando a homeostase de vários tecidos,
entre eles o tecido muscular, classificando a fraqueza dos músculos esqueléticos como uma das
principais complicações (TURTON et al., 2016). Essa fraqueza muscular é resultante principalmente
da perda de massa muscular, tornando sua avaliação preciosa para caracterizar alterações
metabólicas e funcionais, compreender os mecanismos de perda de massa muscular e avaliar o
sucesso ou fracasso de intervenções terapêuticas (MOURTZAKIS et al., 2017). Existem várias formas
de avaliação, sendo o ultrassom uma das mais vantajosas entre elas. Objetivo: Avaliar o tecido
muscular periférico de pacientes oncológicos durante o período de internação na Unidade de Terapia
Intensiva. Métodos: Foi realizado a avaliação da massa muscular pela ultrassonografia de pacientes
que permaneceram mais de 72 horas de internação na UTI, através das medidas da espessura
muscular. Para tal, foi utilizado o grupo muscular na região anterior da coxa, que incluem os músculos
reto femoral e vasto medial. Utilizou-se o aparelho de ultrassom GE Logiq 3 Expert, no modo B e o
transdutor linear de 5.0 a 13 MHz (megahertz). Os pacientes foram posicionados em decúbito dorsal
e na posição anatômica no leito e a medida foi realizada no lado de dominância do paciente. Com o
membro inferior relaxado, foi encontrado o ponto médio entre a crista ilíaca ântero-superior e a borda
superior patelar, com o transdutor perpendicular à pele e na posição horizontal, após congelação da
imagem, foi realizado a medida de espessura muscular através do recurso disponível no aparelho. As
medidas foram registradas em uma ficha de coleta de dados, juntamente com informações clínicas.
Resultados: Foi realizado a avaliação em 08 pacientes, sendo 12,5% do sexo masculino, com idade
média de 56,8 anos. Permaneceram internados em média 10,1 dias na UTI e 06 dias em ventilação
mecânica invasiva. A espessura muscular média da região anterior da coxa encontrada foi de
2,82cm. Conclusão: A avaliação da massa muscular em pacientes críticos (particularmente
oncológicos) pode ser uma importante ferramenta para diagnóstico e monitorização da eficiência da
terapia respiratória e nutricional.
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P109: DELIRIUM EM PACIENTES DE UMA UTI ONCOLÓGICA
Autores: BECKER, D; PEREIRA, A.; SCHMIDT, R.C.; AMANCIO, A.; DANIEL, L. A.; PAIN, I.;
VIEIRA, D.A.A.; DUARTE, P.A.D.
Instituição: Hospital do Câncer / UOPECCAN. Cascavel/PR.
Objetivos: Identificar a incidência de delirium em pacientes adultos de uma UTI de um hospital
oncológico, e avaliar o perfil destes pacientes.
Métodos: Estudo coorte prospectivo avaliando-se todos os pacientes adultos (idade >18 anos)
admitidos na UTI geral de um hospital oncológico, durante um período de seis meses. Trata-se de um
recorte de um estudo intervencionista (estudo Visitas) visando avaliar o impacto de duas estratégias
de visitação de familiares (cada uma durando três meses). Uma coorte de 50 pacientes (metade em
cada período) foi selecionado para se avaliar a presença de delirium. Foi aplicado diariamente o
questionário CAM-ICU pelo enfermeiro (previamente treinado). Foram excluídos pacientes sem nível
de consciência para responder ao questionário. Foi feita análise estatística descritiva.
Resultados: De um total de 149 pacientes admitidos na UTI no período, 50 foram selecionados para
o estudo, sendo aplicado o questionário CAM-ICU. A tabela 1 mostra o perfil dos pacientes estudados
(n=50). A incidência de delirium (CAM positivo) foi de 10%. Dos pacientes com delirium, em 60% o
diagnóstico foi feito já no primeiro dia de UTI.
Conclusões: A incidência de delirium em uma amostra de pacientes adultos com câncer foi de 10%.
A maioria dos casos já manifestou a condição no primeiro dia de UTI. Enfatiza-se a importância da
busca e detecção desta condição, para mais rápido e eficiente manejo e prevenção de complicações,
agudas ou tardias.
Agradecimentos:
Agradecemos à equipe do estudo Visitas, pelo compartilhamento e autorização de uso dos dados.
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P110: DELIRIUM EM PACIENTES DE UMA UTI ONCOLÓGICA
Autores: BECKER, D; PEREIRA, A.; SCHMIDT, R.C.; AMANCIO, A.; DANIEL, L. A.; PAIN, I.;
VIEIRA, D.A.A.; DUARTE, P.A.D.
Instituição: Hospital do Câncer / UOPECCAN. Cascavel/PR.
Objetivos: Identificar a incidência de delirium em pacientes adultos de uma UTI de um hospital
oncológico, e avaliar o perfil destes pacientes.
Métodos: Estudo coorte prospectivo avaliando-se todos os pacientes adultos (idade >18 anos)
admitidos na UTI geral de um hospital oncológico, durante um período de seis meses. Trata-se de um
recorte de um estudo intervencionista (estudo Visitas) visando avaliar o impacto de duas estratégias
de visitação de familiares (cada uma durando três meses). Uma coorte de 50 pacientes (metade em
cada período) foi selecionado para se avaliar a presença de delirium. Foi aplicado diariamente o
questionário CAM-ICU pelo enfermeiro (previamente treinado). Foram excluídos pacientes sem nível
de consciência para responder ao questionário. Foi feita análise estatística descritiva.
Resultados: De um total de 149 pacientes admitidos na UTI no período, 50 foram selecionados para
o estudo, sendo aplicado o questionário CAM-ICU. A tabela 1 mostra o perfil dos pacientes estudados
(n=50). A incidência de delirium (CAM positivo) foi de 10%. Dos pacientes com delirium, em 60% o
diagnóstico foi feito já no primeiro dia de UTI.
Conclusões: A incidência de delirium em uma amostra de pacientes adultos com câncer foi de 10%.
A maioria dos casos já manifestou a condição no primeiro dia de UTI. Enfatiza-se a importância da
busca e detecção desta condição, para mais rápido e eficiente manejo e prevenção de complicações,
agudas ou tardias.
Agradecimentos:
Agradecemos à equipe do estudo Visitas, pelo compartilhamento e autorização de uso dos dados.
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P111: TÉTANO – UMA REFLEXÃO SOBRE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL
Autores: Gargioni, R.R.; Hasse, B.C.; Fernandes, V.; Frizon, R.; Luersen, J.M.; Augustinho, A.L.;
Sabadin, H.; Moraes, G.
Instituição: Hospital Nossa Senhora dos Prazeres
Relato de caso: Paciente JXT, 67 anos, masculino, proveniente de região rural de Santa Catarina,
situação vacinal desconhecida, admitido na emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres no
dia 19/7/2019, relatando, trauma com ‘arame-farpado’ em região plantar há vinte dias, evoluindo há
dois dias com dor intensa em mandíbula e região cervical posterior, associada a disfagia, progredindo
para membros inferiores e lombar, astenia e quedas frequentes. Ao exame físico foi notada rigidez
motora e hiperexcitabilidade difusas, hiperreflexia de membros inferiores e trismo. Solicitados exames
laboratoriais para elucidação da hipótese diagnóstica de tétano. Admitido na Unidade de Terapia
Intensiva em 20/7/19, em sedoanalgesia, ventilação mecânica, isolamento acústico e luminoso,
apresentando trismo e espasmos musculares difusos.
Objetivos: Relatar caso de possível tétano acidental em paciente proveniente de área rural.
Métodos: Coletados dados em prontuário do paciente mediante TCLE assinado por familiar, bem
como utilizados artigos das bases de dado Scielo e NCBI e literatura para revisão literária.
Revisão literária: O tétano é uma doença infecciosa aguda, não contagiosa, causada pelo bacilo
gram positivo anaeróbio Clostridium tetani, encontrado como esporo no meio ambiente em solo e
fezes de animais. A contaminação se dá via ferimentos em contato com o esporo produtor de
neurotoxina, determinando hiperexcitabilidade neuronal. Apesar de disponível uma vacina segura,
barata e eficaz, achados sobre a mortalidade do tétano hoje sugerem que a cobertura vacinal não
atinge as taxas esperadas. Sendo referidas em estudos taxas abaixo de 40%, evidenciando as
dificuldades de implementar a vacinação. Desconhecimento da situação vacinal é um problema em
se tratando da vacinação adulta. Existe, ainda, falta de preparo e interesse do investigador na coleta
desse dado ou a falta de preparo do profissional de saúde para a orientação na utilização da vacina
ou do soro antitetânico. Reconhecimento tardio da doença, bem como indisponibilidade de leitos em
UTI contribuem para o prognóstico restrito dos pacientes com tétano.
Conclusão: Conclui-se, portanto, que apesar de ser uma doença passível de prevenção através de
imunização ativa, o tétano mantém alta incidência no Brasil. Um caso diagnosticado em UTI que
demonstra fragilidade do sistema básico de saúde, nos levando a reflexão sobre a qualidade do
atendimento primário, e a necessidade de maior busca ativa dos pacientes visando identificar
exposição ao risco passível de intervenção.
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P112: MORTE ENCEFÁLICA: BARREIRAS À ACEITAÇÃO AO TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E
TECIDOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL
Autores: SILVA, E. S.; DIAS, L. F.; HASSEGAWA, L. C. U.
Instituição: Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro
Introdução: O paciente que tem o diagnóstico de morte encefálica é um potencial doador de órgãos
e tecidos, bastando à sua família decidir se irá ou não efetivar a doação. Estima-se que em 2018, no
Brasil, houve 10.779 potenciais doadores, sendo que 3.531 tiveram seus órgãos e/ou tecidos doados
e 2.753 não tiveram o aceite da família. Rondônia teve 93 potenciais doadores e, 16 foram efetivados
doadores, segundo o Registro Brasileiro de Transplantes. Em dezembro de 2018, contabilizou-se que
havia 33.454 pacientes ativos na lista de espera aguardando um transplante no Brasil, logo, conhecer
os principais motivos da recusa familiar pode ajudar na redução desse número.
Objetivo: Expor as principais barreiras encontradas à aceitação familiar ao transplante de órgãos e
tecidos de pacientes com o diagnóstico de morte encefálica na UTI adulta e cardiológica do Hospital
de Base Dr. Ary Pinheiro, do período de junho/2017 até julho/2018.
Método: Constituiu-se de um estudo de coorte transverso prospectivo visando analisar as principais
barreiras encontradas à aceitação familiar em efetivar a doação dos órgãos e tecidos dos pacientes
diagnosticados com morte encefálica no mês de junho/2017 até julho/2018, no Hospital de Base Dr.
Ary Pinheiro, em Porto Velho - Rondônia. Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa,
aprovado, e possui o CAAE: 69633917.0.0000.0013.
Resultados: Nesse período, foram detectados 12 pacientes com diagnóstico de morte encefálica,
destes, 8 (66,66%) eram potenciais doadores e 4 (33,33%) eram inelegíveis à doação por
contraindicação médica como sepse (25%), parada cardiorrespiratória (25%) e tumor cerebral não
biopsiado (50%). Todavia, dentre os potenciais doadores, 4 (50%) realizaram a doação e 4 (50%)
houve recusa familiar. Entre os motivos da recusa familiar, 50% (2) apresentou manifestação em vida
desejo contrário à doação, seguido de 25% (1) conflito familiar na decisão e 25% (1) pressa na
retirada do corpo.
Conclusão: A recusa familiar é uma das principais causas de perda de órgãos viáveis para doação.
Os motivos de negativa familiar são múltiplos e complexos, identificou-se que um elemento principal
da recusa foi negação à doação em vida, destarte, infere-se que há pouco debate social e elucidação
sobre o processo de morte e doação, é imprescindível que campanhas de conscientização sejam
realizadas, visando diminuir o tempo e o sofrimento para aqueles que aguardam um órgão ou tecido
na fila do transplante no Brasil.
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P113: USO DO TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO NO DESMAME DE PACIENTES
INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO SISTEMÁTICA
Autores: FERMINO, P. R. O.; LICOVISKI, P. T.; BINI, A. C. D.
Instituição: Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO.
Introdução: A Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) substitui totalmente a ventilação espontânea,
exercendo o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica. O uso da VMI
pode ser responsável por complicações como pequena quantidade de volume corrente, alta
movimentação neuromuscular, mecânica pulmonar anormal, força muscular inspiratória reduzida que
pode estar presente devido à atrofia muscular respiratória, doença crítica ou uso de esteróides e
desta forma levando a mortalidade devido ao uso prolongado. O Treinamento Muscular Inspiratório
(TMI) é uma categoria terapêutica que excede a resistência aos músculos responsáveis pela
expansão da caixa torácica. Esse esforço deve ser específico, controlado e repetido em intervalos
metódicos. Tem sido demonstrado que esse tipo de intervenção, tem como uma estratégia praticável
para otimizar a capacidade pulmonar, e uma alternativa para aplicar em pacientes que estão em
suporte ventilatório para abreviar o desmame do ventilador. Objetivos: O objetivo deste estudo é
realizar uma revisão sistemática da literatura, a fim de analisar o uso do Treinamento Muscular
Inspiratório no desmame de pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Métodos:
Foram utilizadas como bases de dados: PubMed, Cochrane, ScienceDirect, Scielo e PeDRO. Foram
utilizadas as palavras-chaves: Extubation, inspiratory muscle training, physiotherapy, ventilator
dependence e ventilator weaning de acordo com o Decs. Resultados: Encontrou-se 202 resultados,
utilizando filtro para os últimos 5 anos e pesquisa em humanos, excluindo outras revisões
sistemáticas, destes foram selecionados 2 artigos relevantes ao tema proposto. Um estudo francês
mostrou que fisioterapeutas com mais de 6 anos de experiência em UTI são os profissionais que mais
utilizam o TMI antes do desmame, e que os pacientes não sedados são os indivíduos que mais
recebem esse tipo de tratamento e três métodos foram os mais utilizados, sendo eles, respiração
diafragmática controlada, a respiração profunda, seguida pela espirometria de incentivo. MORENO,
LM Sandoval et al. aplicou uma intervenção de Treinamento muscular respiratório ajustado a 50% da
Pressão Inspiratória Máxima do ventilador, além do tratamento padrão convencional no grupo de
intervenção em uma UTI. Não houve diferença estatística entre os dois grupos no tempo de
desmame, entretanto, a PImáx aumentou após as intervenções no grupo experimental. Conclusões:
A atual pesquisa constata que o TMI é utilizado, porém nos últimos 5 anos há uma escassez de
estudos em relação ao seu uso e eficácia em pacientes para abreviar o desmame do suporte
ventilatório, sugerindo que novas pesquisas sejam iniciadas para suprir este viés.
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P114: CUIDADOS DE FIM DE VIDA E A EXTUBAÇÃO PALIATIVA EM UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Autores: FERMINO, P. R. O.; LICOVISKI, P. T.; BINI, A. C. D.
Instituição: Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO.
Introdução: A maior parte dos óbitos ocorridos na unidade de terapia intensiva (UTI) envolve a
interrupção do suporte de vida, conhecido também como ventilação mecânica. Este evento se torna
delicado para os profissionais diretamente envolvidos com o caso e familiares dos pacientes. A
tomada de decisão envolve discussões entre a equipe multidisciplinar e os entes queridos, sendo
necessário um suporte psicossocial-religioso especializado nos Cuidados paliativos. Neste contexto,
a experiência, valores éticos e morais, a tomada de decisão, o gerenciamento dos sintomas e
protocolos específicos para a extubação terminal são quesitos de imensa importância para esse tipo
de episódio. Objetivo: Desta maneira, a revisão tem foco em discutir sobre a extubação paliativa nos
cuidados terminais, transferindo o que é contido na literatura do assunto. Métodos: Foram utilizadas
5 bases de dados para fornecer artigos, dentre elas, PubMed, PEDro, Cochrane, ScienceDirect e
Scielo, onde foram encontrados 431 títulos, através do cruzamento das palavras-chaves: Palliative
Care e Extubation que estão de acordo com o Decs. Foram excluídos, os artigos que tinham sua
publicação há mais de 5 anos, revisões sistemáticas e títulos duplicados. Resultando em 5 artigos
para este estudo. Resultados: Um estudo americano dirigido por GRANDHIGE et.al. trouxe à vista a
atuação, experiência de fisioterapeutas respiratórios em extubações paliativas, maior parte deles já
haviam participado de pelo menos um procedimento, porém relataram que há um déficit de ensino
quanto esse assunto nas grades de formação. PAN et.al, mostrou os fatores associados à morte
precoce: pressão arterial sistólica menor que 9 e índice de comorbidade de Charlson acima de 6 ou 0.
LONG et.al, concluíram que a doença comórbida e os principais parâmetros respiratórios e
fisiológicos podem informar as previsões médicas de tempo até a morte após a retirada da ventilação
mecânica. Alguns artigos evidenciaram que os pacientes que são submetidos ao procedimento de
desmame ventilatório, em sua abrangência falecem em média de 24h, e um menor grupo recebe alta
hospitalar. As dosagens de opióides e sedativos aumentam significativamente após a retirada, mas
não contribuíram para um menor tempo até a morte. Conclusões: O estudo constatou que esses
resultados são úteis para aconselhar as famílias e para orientação e planejamento antecipados,
assim como para a equipe multidisciplinar realizar a tomada de decisão para o gerenciamento de
sintomas e juntamente com os familiares optar pela extubação paliativa.
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P115: AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES HEMODINÂMICAS, USABILIDADE E EFEITOS DO USO
DA PLATAFORMA VIBRATÓRIA COMO RECURSO FISIOTERAPÊUTICO EM UTI
Autores: LUZ, RIV; LIMA, EC; SANTOS, KPS; VIEIRA, KC; ZAIONC, SSF; DAMASCENO, CNM;
LINS, MN; SILVA, TG
Introdução: Fraqueza muscular é frequente em pacientes internados em Unidades de Terapia
Intensiva (UTI). Para treinamento muscular com menor sobrecarga cardiovascular a plataforma
vibratória (PV) pode ser um recurso auxiliar, pois promove benefícios como aumento da capacidade
aeróbica e melhora do equilíbrio por meio do reflexo tônico vibratório.
Objetivos: avaliar a segurança da utilização da PV em UTI por meio da resposta cardiovascular (1),
analisar a usabilidade do recurso (2) e avaliar os efeitos da plataforma no equilíbrio, perimetria e força
muscular (3).
Métodos: estudo experimental, 10 pacientes na UTI de um Hospital na cidade de Curitiba-PR.
Critérios de inclusão: ter acima de 18 anos, liberação médica para sair do leito e assinar o TCLE.
Critérios de exclusão: instabilidade hemodinâmica, trombose aguda, embolia, pós-operatórios,
gravidez, tumores, sepse e crises convulsivas. Na triagem o motivo de exclusão foi coletado. A
avaliação foi de perimetria, força muscular, teste time up and go (TUG) e escala de equilíbrio de Berg,
aplicados antes, após o segundo atendimento, quinto e/ou alta, o que acontecesse primeiro. Antes e
após cada intervenção foi anotado PA, FR, FC e Saturação de O2. Na intervenção os pacientes
foram posicionados em ortostase e mantiveram três posições com variação de hertz, durante dois
minutos cada. Base confortável com frequência de 30Hz; base aberta com 30Hz e base fechada com
45Hz.
Resultados: idade média 47,3±(21,3), APACHE II médio 11,5±(4,9), 50% mulheres. Os sinais vitais
obtiveram aumento, sendo significativo para frequência cardíaca (p=0,016) e frequência respiratória
(p=0,027). Dos 65 pacientes que foram triados para realizar a intervenção, apenas 10 (15%) não
apresentaram contraindicações, os outros 55 (85%) tinham algum critério de exclusão, os mais
prevalentes pós operatório (41,9%) e distúrbios neurológicos (18,2%). Somente 3 indivíduos
realizaram a terapia mais de uma vez, um realizou 5 dias e dois realizaram 2 dias, foi possível inferir
uma melhora do equilíbrio por meio da melhora da pontuação na escala de Berg. Os demais
receberam alta no dia do primeiro atendimento.
Conclusões: A PV se mostrou um recurso seguro, que soma ao atendimento fisioterapêutico, porém
com muitas contraindicações a serem avaliadas, o que limita o número de pacientes que podem
realizar a atividade. A segurança de seu uso foi observada com relação à parte hemodinâmica, que
obteve alterações dentro do esperado. A PV apresentou efeitos positivos em relação ao equilíbrio.
Segure-se que mais pesquisas sejam realizadas sobre esse recurso em pacientes internados em UTI.
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P116: INDICADOR DE PERDA DE CATETER CENTRAL EM UMA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA NEONATAL
Autores: Machado, L. I.; Souza, S.; Andreia Tomazoni, A.; Barbieri, M. C.; Souza, D. T.; Pereira, M.
L.; Costa, T.; Tavares, R. R.
Instituição: Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
Introdução: Os Indicadores de Qualidade são marcadores de segurança do paciente de uma
Instituição, permitindo identificar eventos adversos nos serviços.
Objetivo: Realizar análise retrospectiva de um ano do indicador de perda de Cateter Venoso Central
(CVC) implantado em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).
Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo, acerca dos dados dos indicadores de perda de CVC
realizado em uma UTIN, em 2018 a maio de 2019. A coleta foi realizada diariamente, os dados foram
tabulados em planilha do Microsoft Excel® e analisada mensalmente utilizando estatística descritiva.
No mês de fevereiro os dados estavam com a coleta incompleta, assim não foram contabilizados
neste trabalho. Destaca-se que este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Instituição sob parecer 102/2018.
Resultados: Entre 2018 e maio de 2019 obteve-se 4870 cateteres centrais/dia (média mensal =
304,3) e 102 perdas (média mensal = 6,3). Dentre as perdas, 79 foram PICC. Em abril de 2018
ocorreu a maior incidência de perda: 5,15. Entre os motivos das perdas, 19 foram por infecção
relacionada ao manuseio; 20 por tração acidental; 16 por obstrução; 14 por
extravasamento/infiltração; 11 por flebite; 6 (por mau posicionamento; 5 por ruptura/quebra
relacionadas com a má qualidade do material dos cateteres e 11 foram por outros motivos.
Conclusões: Os dados obtidos por meio do Indicador de Qualidade de perda de CVC permitem
identificar fragilidades a serem aprimoradas na Assistência a Saúde, visto que os Eventos Adversos
relacionados a estes dispositivos podem resultar em danos ao paciente e são altamente preveníveis.
Descritores: Segurança do paciente; Indicadores de Qualidade em Assistência à Saúde;
Enfermagem Neonatal; Terapia Intravenosa.
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P117: PERDA DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO CONSTITUI UM EVENTO ADVERSO
NOTIFICÁVEL?
Autores: Machado, L. I. ; Machado, E.; Paris, E.; Novaes, E. S.; Rocha, C. O.; Sales, L. M.; Silva, L.
P.; Santos, A. F.
Instituição: Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
Introdução: Comumente pacientes pediátricos necessitam de uma via endovenosa durante a
internação para fins diagnósticos ou terapêuticos.
Objetivo: Quantificar e caracterizar as perdas de cateteres periféricos em uma Unidade de Pediatria
nas unidades de internação.
Método: Relato de experiência sobre a coleta de dados do indicador perda de cateter periférico em
uma Unidade de Pediatria de um hospital universitário. Os dados coletados são referentes ao período
de janeiro de 2017 a junho de 2018. O resumo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos.
Resultados: Foram notificadas 1202 perda de cateter periférico, 213 no Serviço de Emergência
Pediátrica, 201 na Clínica Pediátrica, 384 na UTI Pediátrica e 404 na UTI Neonatal. Quanto a faixa
etária 522 pacientes era lactentes, pré escolar 125, escolar 163 e adolescente 81. No que se refere
ao local da punção 595 estavam relatados como puncionados em membro superior, 175 membro
inferior, 109 dorso da mão, 72 em região cefálica, 34 em fossa cubital, 43 dorso do pé e 54 em jugular
externa. Quanto ao motivo da perda o mais notificado foi infiltração em grau 1, 438 perdas, seguido
de obstrução 170, em terceiro tração com 155 casos e 135 casos flebite grau 1. O número de eventos
graves como flebite e infiltração grau 2 e 3, constituíram 88 casos, refletindo um fator positivo, já que
as complicações são detectadas precocemente. Em 748 eventos foi necessária repunção e a taxa de
permanência foi de 1,52. A perda do acesso venoso periférico ainda não é considerada por muitos
profissionais como um evento adverso, resultando em subnotificação, com a implantação do indicador
foi possível mudar este conceito e aumentar as notificações.
Conclusão: Perda de cateter periférico, sobretudo na pediatria, constitui um evento adverso
notificável. A implantação de indicadores de qualidade relacionados a este tema são fundamentais
para diagnosticar as falhas na assistência relacionadas a terapia intravenosa.
Descritores: Complicações em terapia intravenosa, Cateter periférico, Evento adverso.
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P118: HEMORRAGIA INTRACRANIANA POR ANEURISMA CEREBRAL GIGANTE EM PACIENTE
PEDIÁTRICO
Autores: Kuzma, G. S. P.; Gaspar, A.D.; Almeida, J. P.;. Floriani, I.; Machado, A. B. P.; João, P. R. D.
Instituição: Hospital Pequeno Príncipe
Introdução: Aneurismas intracranianos são raros na faixa etária pediátrica e tendem a se apresentar
maiores em tamanho em comparação aos adultos. O vasoespasmo é uma complicação menos
frequente em crianças, mas associada com importante morbimortalidade. Objetivo: Relatar caso de
paciente pediátrico apresentando quadro de hemorragia intracraniana por aneurisma cerebral
gigante. Relato de caso: Paciente previamente hígida do sexo feminino, 3 anos, iniciou subitamente
com alteração do estado mental, vômitos e cefaleia. No mesmo dia, deu entrada em nosso serviço e
a tomografia de crânio evidenciou hemorragia intraparenquimatosa com derramamento ventricular e
massa em fossa posterior. Foi submetida à drenagem ventricular externa devido clínica de
hipertensão intracraniana. Realizado angiorressonância que mostrou aneurisma cerebral gigante em
fossa posterior. Dentro das primeiras 24 horas após a admissão, foi submetida a embolização do
aneurisma e manejada em terapia intensiva com medidas de neurointensivismo. No nono dia foi
readmitida em terapia intensiva devido estado de mal epiléptico, sendo realizada nova ressonância
que mostrou vasoespasmo das artérias carótidas internas bilateralmente com infartos em território de
cerebrais anterior e média. Submetida a angioplastia de carótidas e suporte intensivo. Recebeu alta
da terapia intensiva no décimo sétimo dia do evento, com sequelas motoras e cognitivas. Discussão:
Os aneurismas intracranianos em crianças possuem uma fisiopatologia diferente dos encontrados em
adultos, e devido a raridade desta condição, não dispomos de estudos controlados que guiem o
tratamento. O vasoespasmo representa um fator de risco maior de mau prognóstico na hemorragia
subaracnóidea em crianças. Conclusão: Embora raros, os aneurismas intracranianos em pediatria
tem alta morbimortalidade. Ressalta-se a importância do conhecimento desta condição como
diagnóstico diferencial.
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P119: COMPLICAÇÕES INTRADIALÍTICAS EM PACIENTES CRÍTICOS:
CONDUTA DOS PROFISSIONAIS IMEDIATOS E FATORES ASSOCIADOS
Autores: SANTOS,R.P.; CARVALHO,A.R.S.;
BARROS,V.F.; SCHMITT,R.F.; VATTIMO,M.F.F.

PERES,A.B.;

VIEIRA,L.G.;

PREVALÊNCIA,

OLIVEIRA,D.F.M.;

Instituição: Hospital Universitário do Oeste do Paraná
Introdução: Terapia de substituição renal é a principal opção terapêutica para tratamento da injúria
renal aguda (IRA) severa em pacientes criticamente enfermos internados na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).
Objetivos: Identificar a prevalência de complicações intradialíticas em pacientes com IRA dialítica na
UTI e seus fatores associados e verificar as condutas profissionais imediatas.
Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, de abordagem quantitativa realizado na UTI de um
hospital universitário e público, localizado na região sul do Brasil. Os dados foram coletados em
janeiro de 2018 de prontuários eletrônicos dos pacientes.
Resultados: Foram incluídos 76 pacientes, faixa etária entre 41 e 65 anos (n= 4; 57,9%), IRA
relacionada à sepse (n= 2; 35,5%) e que realizaram hemodiálise intermitente. Do total, 71 (93,4%)
pacientes apresentaram complicações durante a hemodiálise, sendo que 51 (71,8%) tiveram
hipotensão intradialítica. A conduta profissional imediata mais frequente para a referida complicação
foi instalação e/ou controle da infusão do medicamento vasoativo (100%). Idade, ventilação
mecânica, IRA relacionada à sepse, número e tempo de duração (horas) das sessões dialíticas, bem
como o momento de início da diálise foram significativamente associados à frequência de
intercorrências intradialíticas.
Conclusão: Complicações intradialíticas foram altamente prevalentes nos pacientes com IRA em
UTI. As condutas profissionais imediatas mais frequentes objetivaram reverter hipotensão
intradialítica e foram realizadas majoritariamente pela equipe enfermagem. Os fatores associados às
complicações estiveram relacionados à gravidade dos pacientes no início da diálise.

127

P120: INCIDÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA INJÚRIA RENAL AGUDA EM PACIENTES
CRÍTICOS DE UM CENTRO BRASILEIRO
Autores: SANTOS,R.P.; CARVALHO,A.R.S.;
BARROS,V.F; SCHMITT,R.F.

PERES,L.A.B.;

VIEIRA,L.G.;OLIVEIRA,D.F.M.;

Instituição: Hospital Universitário do Oeste do Paraná
Introdução: A injúria renal aguda (IRA) é uma complicação comum no hospital e a sua incidência
varia de acordo com a gravidade dos pacientes críticos. Para tanto, acompanhar os fatores de risco e
avaliar a evolução clínica é fundamental para reduzir o impacto da mortalidade.
Objetivo: Identificar a incidência e os fatores de risco para injúria renal aguda (IRA) em pacientes
gravemente enfermos de uma unidade de terapia intensiva (UTI) brasileira.
Métodos: Análise de coorte retrospectiva, realizada na UTI adulto de um hospital público e de ensino,
localizado na região Sul do Brasil, entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2016. Todos os
pacientes com 18 anos de idade ou mais, bem como aqueles com tempo de permanência na UTI
maior ou igual a 48 horas foram incluídos neste estudo. A IRA foi definida utilizando-se os critérios
KDIGO. Análises de dados univariados e multivariados foram realizadas. O nível de significância foi
estabelecido em p<0,05 para todas as análises.
Resultados: dos 1.500 pacientes incluídos, 608 (40,5%) apresentaram IRA. A incidência de acordo
com o estadiamento do KDIGO foi de 35,5% (n = 216), 25,7% (n=156) e 38,8% (n = 236), para
pacientes com IRA no estágio 1, estágio 2 e estágio 3, respectivamente. Dos pacientes com IRA,
13% (n = 79) necessitam de terapia renal substitutiva. Os fatores de risco para IRA foram hipertensão
(OR = 1,44 [IC 95% = 1,07 – 1,94]; p = 0,017); concentração de creatinina sérica > 1,16 mg / dL (OR
= 3,54 [IC 95% = 2,65 – 4,73]; p <0,001); concentração de albumina sérica <2,81 mg /dL (OR = 1,42
[IC 95% = 1,07-1,89], p 0,015); Escore APACHE II > 24 pontos (OR = 2,10 [IC 95% = 1,56 – 2,81]; p
<0,001); e pontuação SAPS 3>68 pontos (OR = 1,75 [IC 95% = 1,31 – 2,3; p <0,001). A mortalidade
geral foi de 18,5%, na IRA foi de 39,1% e, nos pacientes dialíticos da IRA, foi de 62,0%.
Conclusão: A incidência da IRA foi alta e os dados foram condizentes com a literatura. Os resultados
deste estudo podem contribuir para a implementação de terapias de atendimento direcionadas a
pacientes brasileiros com IRA em UTI.
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P121: O PAPEL DO TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO EM PACIENTES INTERNADOS
EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Autores: Kreitlow, A.; Santos, D. E. P.; Ribeiro, J. A. C.; Ávila, J. L. S.
Introdução: Um longo período de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) afeta
negativamente diversos sistemas do corpo humano (musculoesquelético, respiratório, cardiovascular,
neurológico). A Ventilação Mecânica (VM) é usada frequentemente para dar suporte aos pacientes
internados na UTI. Apesar de ser essencial para sobrevivência, a sua maior desvantagem é o estado
passivo dos músculos respiratórios, que leva a rápida atrofia do músculo diafragma - o principal
músculo responsável pela respiração, reduzindo assim, a sua função. Algumas técnicas têm sido
realizadas para evitar a disfunção dos músculos respiratórios, como o Treinamento Muscular
Respiratório (TMR), usado para melhorar a performance dos músculos respiratórios. Dentre os
diversos tipos de programas utilizados, os principais são a Hiperpnéia voluntária isocápnica; e os
Treinamentos resistivos alineares (a fluxo), e lineares (a pressão). Apesar de diversos estudos
avaliarem os efeitos do TMR, este ainda não faz parte da rotina de muitos fisioterapeutas, seja por
falta de conhecimento, falta de recursos ou falta de material para avaliação e treino.
Objetivos: Identificar, através de uma revisão sistemática, os efeitos do TMR em pacientes
internados em Unidade de Terapia Intensiva e sua relação com o desmame da Ventilação Mecânica.
Metodologia: Realizou-se uma Revisão Sistemática da literatura, através de estudos retirados das
bases de dados Scielo, Pubmed, PEDro, LILACS; com os descritores (DeCS) “Exercícios
Respiratórios” e “Unidade de Terapia Intensiva” e MeSH Terms “Respiratory muscle training”,
“breathing exercises”, “Intensive Care Unit” e “Mechanical Ventilation”. Os dados encontrados foram
analisados mediante sistematização de alguns elementos, utilizando critérios de data, relevância e
qualidade metodológica. Como ferramenta de avaliação da qualidade metodológica, foi utilizada a
escala de Physiotherapy Evidence Database (PEDro) em cada artigo selecionado.
Resultados: Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 12 artigos para
leitura. O Treinamento Muscular Respiratório demonstrou diferenças signifcativas com relação à
Capacidade Vital, força muscular periférica, independência funcional, pressão inspiratória máxima,
taxa de oxigenação e hipoxemia, alteração nos escores de atelectasia, testes de função pulmonar.
Todos essas variáveis resultam secundariamente em melhora na taxa de extubação e prevenção de
complicações pulmonares em pacientes internados em UTI.
Conclusão: Estudos demonstraram uma diferença significativa com relação a diversas variáveis.
Sendo assim, o TMR demonstrou ser um recurso benéfico e essencial, trazendo resultados positivos,
auxiliando no desmame na VM de pacientes internados na UTI.
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P122: ASSOCIAÇÃO ENTRE O USO DA VENTILAÇÃO NÃO INVASICA PÓS EXTUBAÇÃO COM
CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES E DESMAME EM UMA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA
Autores: FARIA, L.M.; SANTOS, F. S.; BISCARO, R. R. M.; MORAES, A. C. R.
Instituição: Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da UFSC.
Introdução: O uso da ventilação não invasiva (VNI) na pós extubação de pacientes críticos é
amplamente utilizada nas unidades de terapia intensiva. No entanto, conhecer os fatores associados
a sua falha se faz fundamental tendo em vista uma avaliação adequada do paciente e uma melhor
prescrição para o seu uso adequado.
Objetivo: Verificar a associação entre as formas de ventilação não invasiva usadas até 48h pós
extubação com a faixa etária, comorbidades e classificação do desmame de pacientes internados em
uma unidade de terapia intensiva no período de Março a Junho de 2019.
Materiais e Métodos: Estudo prospectivo de coorte com amostra composta por pacientes >18 anos
que utilizaram a ventilação não invasiva como suporte ventilatório após a extubação. Para a análise
dos desfechos foi utilizado o teste de correlação de Pearson. Consideramos um nível de significância
de p≤0,05.
Resultados: Foram incluídos no estudo 27 pacientes, sendo que 9 utilizaram VNI pós extubação. A
maioria pertencia à faixa etária acima dos 60 anos ( 48,1%) e eram do sexo feminino (59,3%). A
média de internação na UTI foi de 10 ± 7,2 dias. Os motivos de internação predominantes foram: pós
operatório de cirurgias (33,3%) e doenças pulmonares (29,6%) e 40,7% dos pacientes tinham 3 ou
mais comorbidades. Houve uma associação estatisticamente significativa entre as formas de VNI
utilizadas na pós extubação com a faixa etária ( P= 0,036) e classificação do desmame (P=0,011).
Além disso, uma associação entre os dias de uso de VNI com as comorbidades dos pacientes
internados (P=0,048) foi encontrada.
Conclusões: O presente estudo evidenciou que há associação entre a forma de ventilação não
invasiva utilizada pós extubação com a faixa etária e as comorbidades dos pacientes internados em
uma unidade de terapia intensiva. Além disso, foi possível observar .A partir desses dados é possível
uma avaliação mais efetiva das condutas para melhora da assistência ao paciente crítico.
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P123: IMPACTO DO MOMENTO DE INÍCIO DA TERAPIA DE SUBSTITUIÇÃO RENAL NA
MORTALIDADE DE PACIENTES COM IRA
Autores: SANTOS,R.P.;PERES,L.A.B.;OLIVEIRA,D.F.M.;VIEIRA,L.G.;CARVALHO, A.R.S; BARROS,
V.F.; SCHMITT, R.F.
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Hospital Universitário
Introdução: A terapia de substituição renal (TSR) é uma das principais estratégias de manejo do
paciente com injúria renal aguda (IRA) severa internado em unidade de terapia intensiva (UTI).
Estudos sugerem que o início precoce da TSR reduz os efeitos adversos e previne complicações
metabólicas. Por outro lado, o início tardio parece ser opção com algum benefício quando se avalia a
possibilidade de recuperação da função renal sem a necessidade de um tratamento complexo,
potencialmente perigoso e oneroso.
Objetivos: Avaliar o impacto do momento de início da TSR na mortalidade de pacientes com IRA em
uma UTI brasileira.
Métodos: Estudo retrospectivo na UTI mista de um hospital universitário e público, localizado na
região Sul do Brasil. Para inclusão no estudo, foram selecionados pacientes com idade igual ou
superior a 18 anos, com tempo mínimo de permanência na unidade de 48 horas e, que realizaram
TSR exclusivamente devido à ocorrência de IRA, de acordo com os critérios KDIGO, na UTI. Os
dados foram resgatados entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018, de prontuários eletrônicos e
físicos dos pacientes internados na UTI entre janeiro de 2011 e dezembro de 2016.
Resultados: No período do estudo, 613 pacientes foram diagnosticados com IRA em UTI, dos quais
238 (38,8%) apresentaram IRA severa e, destes, 76 (31,9%) realizaram TSR e foram incluídos na
pesquisa. A idade mediana dos pacientes foi de 52 (43 – 62) anos e 42 (55%) eram do sexo
masculino. A maioria foi admitida na UTI proveniente do pronto socorro (n= ; 67%), com diagnóstico
cirúrgico (n= 3; 51%), de forma não programada (n= 5; 72%) e necessitou de ventilação mecânica (n=
6; 89%). A mortalidade foi de 62% (n= 47) na amostra geral avaliada e, de 74% (n= 20) entre
pacientes com TSR precoce. Do mesmo modo, os escores de mortalidade foram maior entre os que
realizaram TSR precoce (APACHE II: 32 [29 – 35] pontos vs 29 [25 – 33] pontos; SOFA: 13 [10 – 15]
pontos vs 11 [9 – 13] pontos).
Conclusão: O tempo de início da TSR é altamente discutido na UTI. Foram analisados dados dos
pacientes que se submeteram a TSR precoce e tardia, diante do estudo verificou-se que o início
precoce não garante melhores resultados ao estado clínico do paciente. Entretanto, ainda não há um
consenso estabelecido necessitando-se o desenvolvimento de mais estudos.
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P124: NÃO RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL É UM FORTE FATOR DE RISCO
INDEPENDENTE ASSOCIADO À MORTALIDADE EM PACIENTES COM INJÚRIA RENAL
AGUDA.
Autores: SANTOS,R.P.; CARVALHO, A.R.S.; PERES L.A.B.; DELFINO, V.D.A.; GRION, C.M.C.;
OLIVEIRA, D.F.M; VIEIRA, L.G.
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Hospital Universitário
Introdução: A injúria renal aguda (IRA) é uma das complicações mais comuns em pacientes críticos
e o índice de mortalidade dos pacientes com IRA em unidades de terapia intensiva (UTI) é
considerado alto, mesmo com o avanço de novas técnicas.
Objetivos: Investigar os fatores associados ao óbito em pacientes graves com IRA em uma UTI
brasileira.
Métodos: Estudo retrospectivo observacional envolvendo pacientes com IRA, de acordo com os
critérios KDIGO, admitidos na UTI entre janeiro de 2011 e dezembro de 2016, com pelo menos 18
anos de idade na internação e que permaneceram pelo menos 48 horas na unidade. Comparações
entre algumas características dos grupos sobreviventes e não sobreviventes foram feitas por análise
univariada. Regressão logística multivariada foi aplicada para determinar os fatores associados à
mortalidade. Considerou-se p-valor <0,05 como estatisticamente significante para todas as análises.
Resultados: Dos 838 pacientes elegíveis, seiscentos e treze participaram do estudo. Os homens
representaram a maioria (61,2%) dos pacientes e a idade mediana foi de 53 anos. A mortalidade
global foi de 39,6% (n = 243), e entre aqueles com IRA estágio 3 foi de 74,4%. Não recuperação da
função renal após IRA (OR = 92,7 [38,43 - 223,62]; p <0,000), diagnóstico de IRA associada a grande
cirurgia (OR = 16,22 [3,49 - 75,38]; p <0,000) e uso de drogas vasoativas durante a internação na UTI
(OR = 11,49 [2,46 - 53,70]; p 0,002) foram os principais fatores independentemente associados à
mortalidade dos pacientes.
Conclusão: A taxa de mortalidade observada neste estudo foi semelhante à verificada em outros
centros. A não recuperação da função renal foi a variável com maior associação à mortalidade dos
pacientes, sugerindo que a prevenção de fatores agravantes e mantenedores do episódio de IRA
deva ser ativamente identificada, sendo estratégia importante para reduzir a mortalidade em
pacientes com IRA.
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P125: COMPLICAÇÕES INTRADIALÍTICAS EM PACIENTES CRÍTICOS:
CONDUTA DOS PROFISSIONAIS IMEDIATOS E FATORES ASSOCIADOS
Autores: SANTOS,R.P.; CARVALHO,A.R.S.;
BARROS,V.F.; SCHMITT,R.F.; VATTIMO,M.F.F.

PERES,A.B.;

VIEIRA,L.G.;

PREVALÊNCIA,

OLIVEIRA,D.F.M.;

Instituição: Hospital Universitário do Oeste do Paraná
Introdução: Terapia de substituição renal é a principal opção terapêutica para tratamento da injúria
renal aguda (IRA) severa em pacientes criticamente enfermos internados na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).
Objetivos: Identificar a prevalência de complicações intradialíticas em pacientes com IRA dialítica na
UTI e seus fatores associados e verificar as condutas profissionais imediatas.
Métodos: Estudo observacional, retrospectivo, de abordagem quantitativa realizado na UTI de um
hospital universitário e público, localizado na região sul do Brasil. Os dados foram coletados em
janeiro de 2018 de prontuários eletrônicos dos pacientes.
Resultados: Foram incluídos 76 pacientes, faixa etária entre 41 e 65 anos (n= 4; 57,9%), IRA
relacionada à sepse (n= 2; 35,5%) e que realizaram hemodiálise intermitente. Do total, 71 (93,4%)
pacientes apresentaram complicações durante a hemodiálise, sendo que 51 (71,8%) tiveram
hipotensão intradialítica. A conduta profissional imediata mais frequente para a referida complicação
foi instalação e/ou controle da infusão do medicamento vasoativo (100%). Idade, ventilação
mecânica, IRA relacionada à sepse, número e tempo de duração (horas) das sessões dialíticas, bem
como o momento de início da diálise foram significativamente associados à frequência de
intercorrências intradialíticas.
Conclusão: Complicações intradialíticas foram altamente prevalentes nos pacientes com IRA em
UTI. As condutas profissionais imediatas mais frequentes objetivaram reverter hipotensão
intradialítica e foram realizadas majoritariamente pela equipe enfermagem. Os fatores associados às
complicações estiveram relacionados à gravidade dos pacientes no início da diálise.
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P126: INCIDÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA INJÚRIA RENAL AGUDA EM PACIENTES
CRÍTICOS DE UM CENTRO BRASILEIRO
Autores: SANTOS,R.P.; CARVALHO,A.R.S.;
BARROS,V.F; SCHMITT,R.F.

PERES,L.A.B.;

VIEIRA,L.G.;

OLIVEIRA,D.F.M.;

Instituição: Hospital Universitário do Oeste do Paraná
Introdução: A injúria renal aguda (IRA) é uma complicação comum no hospital e a sua incidência
varia de acordo com a gravidade dos pacientes críticos. Para tanto, acompanhar os fatores de risco e
avaliar a evolução clínica é fundamental para reduzir o impacto da mortalidade.
Objetivo: Identificar a incidência e os fatores de risco para injúria renal aguda (IRA) em pacientes
gravemente enfermos de uma unidade de terapia intensiva (UTI) brasileira.
Métodos: Análise de coorte retrospectiva, realizada na UTI adulto de um hospital público e de ensino,
localizado na região Sul do Brasil, entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2016. Todos os
pacientes com 18 anos de idade ou mais, bem como aqueles com tempo de permanência na UTI
maior ou igual a 48 horas foram incluídos neste estudo. A IRA foi definida utilizando-se os critérios
KDIGO. Análises de dados univariados e multivariados foram realizadas. O nível de significância foi
estabelecido em p<0,05 para todas as análises.
Resultados: dos 1.500 pacientes incluídos, 608 (40,5%) apresentaram IRA. A incidência de acordo
com o estadiamento do KDIGO foi de 35,5% (n = 216), 25,7% (n=156) e 38,8% (n = 236), para
pacientes com IRA no estágio 1, estágio 2 e estágio 3, respectivamente. Dos pacientes com IRA,
13% (n = 79) necessitam de terapia renal substitutiva. Os fatores de risco para IRA foram hipertensão
(OR = 1,44 [IC 95% = 1,07 – 1,94]; p = 0,017); concentração de creatinina sérica > 1,16 mg / dL (OR
= 3,54 [IC 95% = 2,65 – 4,73]; p <0,001); concentração de albumina sérica <2,81 mg /dL (OR = 1,42
[IC 95% = 1,07-1,89], p 0,015); Escore APACHE II > 24 pontos (OR = 2,10 [IC 95% = 1,56 – 2,81]; p
<0,001); e pontuação SAPS 3>68 pontos (OR = 1,75 [IC 95% = 1,31 – 2,3; p <0,001). A mortalidade
geral foi de 18,5%, na IRA foi de 39,1% e, nos pacientes dialíticos da IRA, foi de 62,0%.
Conclusão: A incidência da IRA foi alta e os dados foram condizentes com a literatura. Os resultados
deste estudo podem contribuir para a implementação de terapias de atendimento direcionadas a
pacientes brasileiros com IRA em UTI.
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P127: CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE PAV EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Autores: Vila, L.M.; Lopes, B.A.; Schutz E.A.; Hashimoto, J.N.; Deitos J.; Lopes, L.M.; Dal Magro, S.;
Moroni, J.G2*.
Instituição: Hospital Universitário Oeste do Paraná (HUOP), vinculado à Universidade Estadual
Oeste do Paraná (UNIOESTE).
Introdução: Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é a infecção hospitalar mais comum
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ocorrendo em oito a 28% dos pacientes, e possui taxa de
mortalidade entre 25 e 50%. Também é responsável por cerca de metade dos antibióticos utilizados
nas UTI, além de aumentar consideravelmente a morbimortalidade, o tempo de internamento e o
custo total do tratamento. Os fatores de risco para o surgimento da PAV podem ser classificados em
modificáveis e não modificáveis. Entre os primeiros, destacam-se idade, comorbidades,
principalmente doenças pulmonares, traumas e cirurgias prévias. Em relação aos modificáveis, temse tempo de ventilação mecânica, antibioticoterapia prévia, tempo de permanência na UTI,
reintubações, uso de sonda nasoentérica, entre outros.
Objetivos: Analisar as características relacionadas ao desenvolvimento de pneumonias associadas à
ventilação mecânica (PAV) microbiologicamente comprovadas em Unidade de Terapia Intensiva
Geral Adulto de um hospital universitário.
Métodos: Estudo observacional, descritivo, transversal e retrospectivo realizado no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). Os dados foram coletados a partir dos casos de PAV
notificados entre os anos de 2015 a 2017 pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do
HUOP no setor UTI Geral Adulto, seguindo os critérios diagnósticos propostos pela ANVISA.
Resultados: Dos 131 casos de PAV microbiologicamente confirmada, 74,8% eram do sexo
masculino (98 casos) e a média geral de idade foi de 49,3. Entre os fatores relacionados ao
desenvolvimento de PAV, destacaram-se uso prévio de antibióticos no ambiente hospitalar (79,3%),
trauma (48%) ventilação mecânica prolongada (41,2%), tabagismo (34,3%), idade avançada (29,8%),
doenças cardiovasculares (27,5%), doenças respiratórias (6,8%), diabetes mellitus (6,1%) e cirurgia
prévia (6,1%). Antibioticoterapia prévia à PAV ocorreu em 104 casos (79,3%), com uso de uma droga
em 38 casos, duas drogas em 37 casos, três drogas em 18 casos e quatro drogas ou mais em 11
casos. Os antibióticos mais utilizados foram os Beta-lactâmicos (57,1%), principalmente
Cefalosporinas (46%).
Conclusões: Os fatores relacionados ao desenvolvimento de PAV modificáveis mais prevalentes
foram antibioticoterapia prévia e o tempo de ventilação mecânica. Devido ao impacto, tanto humano
quanto econômico, acarretado pela PAV nas UTI, faz-se necessária a identificação dos fatores
modificáveis relacionados ao seu desenvolvimento, específicos de cada instituição, a fim de fomentar
medidas de prevenção pela equipe multidisciplinar, como evitar o uso indiscriminado de antibióticos,
formulação de protocolos de desmame ventilatório e sedação, bem como remoção precoce dos
dispositivos invasivos que possam servir como porta de entrada para microrganismos.
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P128: SEPSE POR CITOMEGALOVÍRUS EM PACIENTE PEDIÁTRICO IMUNOCOMPETENTE
Autores: Vila, L.M.; Lopes, B.A.; Schutz E.A.; Ferragini, A.A.; Ramos, J.R.; de Lima, M.K.; Bertol,
M.F.R.; Cristovam, M.A.S.4 *.
Instituição: Hospital Universitário Oeste do Paraná (HUOP), vinculado à Universidade Estadual
Oeste do Paraná (UNIOESTE).
Introdução: A infecção por citomegalovírus (CMV) em crianças tende a ser assintomática ou
apresentar-se como uma síndrome mono-like autolimitada, podendo, porém, ter um curso agressivo
em imunossuprimidos. Entretanto, a literatura contemporânea traz um número crescente de infecções
disseminadas por CMV em pacientes hígidos, os quais apresentam quadro inicial de infecção de vias
aéreas inferiores associada à febre persistente, podendo evoluir para sepse, falência de múltiplos
órgãos e óbito, caso não ocorra o tratamento adequado.
Relato do caso: D.K., 11 meses, indígena, foi encaminhado à hospital de referência devido a quadro
de quatro dias com tosse, febre e diarreia. Na admissão, paciente apresentava desidratação,
rebaixamento do nível de consciência e hepatomegalia, necessitando de intubação orotraqueal e
ventilação mecânica. A radiografia de tórax evidenciou infiltrado alveolar difuso e consolidações em
bases, bilateralmente, além dos exames laboratoriais demonstrarem anemia, leucocitose,
trombocitose e tempo de protrombina não coagulável. Iniciou-se antibioticoterapia empírica. Durante
a internação, o paciente evoluiu com choque séptico, acidose metabólica grave, acidose tubular renal,
insuficiência renal aguda oligúrica com necessidade de diálise peritoneal e insuficiência hepática
refratária ao tratamento clínico. Evoluiu para morte encefálica após duas semanas de cuidados
intensivos e, à necrópsia, concluiu-se que a pneumonia, a qual evoluiu para sepse, havia sido
causada por CMV.
Discussão e conclusão: O espectro de doenças graves causadas pelo CMV está bem documentado
em certos grupos de risco imunocomprometidos, como transplantados, pacientes com AIDS ou
neoplasias malignas. Por outro lado, há poucas informações na literatura sobre a ocorrência de
doenças graves e sepse por tal vírus em imunocompetentes. Considerando o exposto, embora a
pneumonia por CMV seja geralmente observada em pacientes imunossuprimidos, sua ocorrência em
imunocompetentes é possível, e pode resultar em elevada morbimortalidade. O diagnóstico é
realizado através de testes sorológicos, cultura viral, identificação do antígeno viral por reação em
cadeia da polimerase (PCR), ou pela biópsia pulmonar seguida de análise histopatológica. Em
relação ao tratamento, preconiza-se o uso de Ganciclovir endovenoso. Desse modo, seu diagnóstico
deve ser considerado mediante crianças com clínica sugestiva, e que não respondem ao tratamento
proposto.
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P129: A ESTRATÉGIA
EPIDEMIOLÓGICA

DE

CONTROLE

DE

DANOS

ABDOMINAL:

UMA

ANÁLISE

Autores: Vesco, B. C. D.; Hubert, F. C.; Reese, F. B.; Cosentino, M. B.; Gabardo, B. A.; Souza,
G.A.L.
Instituição: Hospital do Trabalhador – Curitiba, Paraná, Brasil
Introdução: A cirurgia de controle de danos abdominal aumenta a sobrevida de pacientes
severamente traumatizados, buscando, ao invés de um reparo definitivo, o controle do sangramento
para evitar a conhecida tríade letal: acidose, hipotermia e coagulopatia. Porém, tais medidas não se
resumem apenas ao ato cirúrgico. A prática estendeu-se para a atual estratégia de controle de danos,
envolvendo o manejo pré-hospitalar, a cirurgia de controle de danos, seguido das medidas para
restauração da fisiologia do paciente dentro das unidades de terapia intensiva - realizando a
ressuscitação hemodinâmica e evitando as coagulopatias -, e, por fim, com o paciente compensado
fisiologicamente, uma nova abordagem cirúrgica para tratamento definitivo das lesões.
Objetivo: Analisar epidemiologicamente a população vítima de trauma abdominal submetida à
estratégia de controle de danos em um hospital referência em trauma no Paraná, em um período de 6
anos.
Métodos: Neste estudo descritivo, foram incluídos todos os pacientes submetidos à estratégia de
controle de danos abdominal, entre 2012 a 2018, através da análise retrospectiva de prontuários.
Foram excluídos os pacientes menores de idade, sem história de trauma ou com dados insuficientes
nos prontuários.
Resultados: Durante o período, 200 pacientes foram submetidos à peritoneostomia, 136
preencheram os critérios de inclusão da pesquisa, 89% homens. A causa mais comum de trauma foi
o ferimento de arma de fogo (54%), seguido de ferimento por arma branca, acidentes de trânsito e
quedas. A média do ISS (Injurity Severity Score) foi de 30 pontos, evidenciando pacientes com lesões
graves. A maioria dos pacientes foi rebordada entre o primeiro e o terceiro dia após peritoneostomia,
e 69% apresentou algum tipo de complicação abdominal. Na chegada à UTI, a maioria dos pacientes
apresentava acidose metabólica e hipotermia, sem coagulopatia. A média de duração do
internamento na UTI foi de 21 dias, e o índice de mortalidade de 33%.
Conclusão: A estratégia de controle de danos tem um papel importante no manejo do trauma grave
abdominal, permitindo a ressuscitação hemodinâmica do paciente com a integração entre a equipe do
atendimento pré-hospitalar, cirurgiões, anestesiologistas e intensivistas. Apesar do alto índice de
complicações, é capaz de ser a conduta clínico-cirúrgica responsável pela manutenção da vida de
muitos pacientes severamente traumatizados.
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P130: COMPLICAÇÃO PÓS-PASSAGEM DE CATETER VENOSO CENTRAL DE DIÁLISE EM
JUGULAR
Autores: RODRIGUES, R.C.S; GUILHERME, V.R; SLUSARSKI,
LORENÇATTO,M.E; SIMIÃO,M.S; MARQUES,S.G; SILVA, A.P.

A.G.C;

VIEIRA,L.M;

Instituição: Rede de Assistência à Saúde Metropolitana – Sarandi
Introdução: O cateter venoso central (CVC) oferece acesso imediato para o sistema sanguíneo e é
amplamente utilizado nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A performance dos acessos para
diálise é fundamental para a sobrevida do paciente nefropata e inúmeras complicações podem
decorrer com sua realização, tais como infecções, punção arterial e hematomas.
Objetivos: Relatar um caso de complicação após passagem de CVC em jugular direita para diálise e
discutir a dificuldade do seu manejo em UTI.
Método: Através de uma revisão de prontuário, relata-se o caso de um paciente submetido à
passagem de CVC para diálise e sua evolução com hematoma cervical, disfonia, desconforto
respiratório e desvio de traqueia, com necessidade de intubação orotraqueal (IOT) de via aérea difícil.
Resultado: Paciente evoluiu com hematoma cervical pós-passagem de CVC e necessitou de IOT
com ventilação mecânica/traqueostomia. Durante a realização da IOT, entrou em parada
cardiorrespiratória (PCR) em assistolia, demandando manobras de reanimação com retorno de
respiração espontânea após dez minutos. Posteriormente, apresentou pneumonia associada à
ventilação mecânica (PAV) prolongada, além da necessidade de manejo da doença renal crônica.
Conclusão: A passagem de CVC pode desencadear agravos de difícil manejo no paciente, exigindo
especial cautela no seu preparo, punção e manutenção. O conhecimento e a habilidade do
profissional que a realiza são de suma importância para a melhor execução deste procedimento.
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P131: EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS
FREQUÊNCIA DE COMPLICAÇÕES MECÂNICAS

À

TERAPIA

NUTRICIONAL

ENTERAL:

Autores: CLAUDINO, L. M.; DUARTE, L. M.; LUZZI, L. C.; CARMO, M. C. M.; MEZZOMO, T. R.;
TOSO; T. P.; NETTO, A. C. S. O.
Introdução: Em unidades de terapia intensiva (UTI) utiliza-se terapia nutricional enteral (TNE) em
pacientes que não conseguem alimentar-se e/ou receber medicações via oral. Contudo, a utilização
de sondas nasoenterais pode gerar complicações mecânicas como a saída inadvertida de sonda
nasoenteral e a obstrução de sonda que prejudicam a infusão da dieta enteral e o plano de cuidado
nutricional do paciente. Objetivo: Avaliar a frequência de complicações mecânicas em pacientes sob
TNE hospitalizados em uma UTI de um hospital privado em Curitiba, PR. Métodos: Estudo
retrospectivo realizado com pacientes sob TNE internados em uma UTI de um hospital privado em
Curitiba, PR. Número de pacientes em TNE e dados relacionados à complicações mecânicas como
saída inadvertida de sonda nasoenteral, obstrução de sonda e suspensão de dieta enteral foram
coletados nos prontuários dos pacientes internados na UTI no período de janeiro de 2018 a junho de
2019. Indicadores de saída inadvertida de sonda nasoenteral e de obstrução de sonda nasoenteral
foram calculados. Os resultados foram descritos por mensuração de tendência central e dispersão e
comparados com as metas estabelecidas na literatura. Resultados: No período de 18 meses, 171
pacientes utilizaram TNE na UTI, com média de idade de 84 ± 15,8 anos. A média mensal de
pacientes em TNE foi de 14,5±3,3 pacientes. Do número total de pacientes em TNE, 17% (n=29)
apresentaram complicações mecânicas e destes, 22% (n=13) tiveram uma ou mais complicações
mecânicas. As complicações mecânicas foram mais frequentes no sexo feminino (70%, n=20). A
frequência de saída inadvertida de sonda nasoenteral foi de 0,2±0,4% no período estudado, resultado
este inferior ao preconizado de até 5% em UTI. A frequência de obstrução de sonda nasoenteral foi
de 0,1±0,1%, também inferior à meta estabelecida de 5%. De acordo com as informações dos
prontuários, 66% (n=39) das complicações mecânicas prejudicaram a infusão da dieta enteral.
Conclusões: Os protocolos implementados pelo serviço de nutrição em conjunto com a equipe
multidisciplinar foram suficientes para manter as complicações mecânicas com sonda nasoenteral
dentro dos parâmetros preconizados. Embora o número de complicações seja baixo, ainda há
prejuízos na infusão da dieta enteral pela maior parte de pacientes que sofreram estas complicações.
Uma infusão adequada com mobilização de toda equipe é essencial para a recuperação e/ou
manutenção do estado nutricional do paciente.
Palavras-chave: Nutrição enteral, saída inadvertida de sonda nasoenteral, obstrução de sonda
nasoenteral.
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P132: ADESÃO DO BUNDLE DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO POR
CATETER VESICAL DE DEMORA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Autores: BACK, M. A.; FIRMINO, J.S.C.; GODOI, H. P.; PREVE, J. C.; NASCIMENTO, E.R.P.
Introdução: O Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC) participa desde 2017 de um projeto
do Institute of Healthcare Improvement (IHI)1 em parceria com Ministério da Saúde, cujo objetivo é
reduzir em 50% a incidência de infecções relacionadas a dispositivos invasivos em Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) até 2020. Para o alcance desse objetivo as instituições participantes precisam
implementar os bundles contemplados no projeto, como o bundle de prevenção de infecção do trato
urinário por cateter vesical de demora.
Objetivo: Relatar os resultados da adesão do bundle de (ITU-AC) em unidade de terapia intensiva.
Método: Para alcançar o objetivo do projeto quanto a redução da infecção do trato urinário, o ICSC,
criou o time de ITU por CVD composto por uma equipe multiprofissional da Unidade Coronariana para
implementar o bundle, que contempla os cuidados: verificar diariamente a possibilidade da retirada do
cateter, considerar alternativas à inserção do CVD, cumprir a técnica asséptica na inserção, manter o
sistema de drenagem fechado e abaixo do nível da bexiga, executar a técnica correta durante a
manipulação do sistema de drenagem, realizar a higiene diária do meato urinário uretral 3 vezes ao
dia. A adesão aos bundles são verificadas pelos enfermeiros assistenciais por observação, guiados
por um instrumento de coleta de dados, sugerido pelo IHI do pacote de cuidados, ferramenta utilizada
pela ciência da melhoria, nos três períodos do dia. Esses registros ficam armazenados na UTI e
encaminhado para a contabilização do indicador no Núcleo de Segurança do Paciente da instituição
ao final de cada mês.
Resultados: No índice de conformidade à adesão da manutenção do bundle de ITU-AC a mediana é
de 2,98%, e nos itens individual temos mediana de: indicação apropriada do cateter 100%, cumprir a
técnica asséptica na inserção 100%, verificar diariamente a possibilidade da retirada do cateter 100%,
manter o sistema fechado 100%, realizar a higiene diária do meato urinário uretral 3 vezes ao dia
97,73%, manutanção do cateter 100%.
Conclusões: A prática apresentada no relato de experiência, permitiu com a adesão do bundle
diminuir o índice de ITU-AC no ICSC nos últimos 6 meses e consequentemente maior segurança
para o paciente. Espera-se com o maior empenho da equipe melhorar esse índice.
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P133: ADESÃO DO BUNDLE DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO POR
CATETER VESICAL DE DEMORA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Autores: BACK, M. A.; FIRMINO, J.S.C.; GODOI, H. P.; PREVE, J. C.; NASCIMENTO, E.R.P.
Introdução: O Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC) participa desde 2017 de um projeto
do Institute of Healthcare Improvement (IHI)1 em parceria com Ministério da Saúde, cujo objetivo é
reduzir em 50% a incidência de infecções relacionadas a dispositivos invasivos em Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) até 2020. Para o alcance desse objetivo as instituições participantes precisam
implementar os bundles contemplados no projeto, como o bundle de prevenção de infecção do trato
urinário por cateter vesical de demora.
Objetivo: Relatar os resultados da adesão do bundle de (ITU-AC) em unidade de terapia intensiva.
Método: Para alcançar o objetivo do projeto quanto a redução da infecção do trato urinário, o ICSC,
criou o time de ITU por CVD composto por uma equipe multiprofissional da Unidade Coronariana para
implementar o bundle, que contempla os cuidados: verificar diariamente a possibilidade da retirada do
cateter, considerar alternativas à inserção do CVD, cumprir a técnica asséptica na inserção, manter o
sistema de drenagem fechado e abaixo do nível da bexiga, executar a técnica correta durante a
manipulação do sistema de drenagem, realizar a higiene diária do meato urinário uretral 3 vezes ao
dia. A adesão aos bundles são verificadas pelos enfermeiros assistenciais por observação, guiados
por um instrumento de coleta de dados, sugerido pelo IHI do pacote de cuidados, ferramenta utilizada
pela ciência da melhoria, nos três períodos do dia. Esses registros ficam armazenados na UTI e
encaminhado para a contabilização do indicador no Núcleo de Segurança do Paciente da instituição
ao final de cada mês.
Resultados: No índice de conformidade à adesão da manutenção do bundle de ITU-AC a mediana é
de 2,98%, e nos itens individual temos mediana de: indicação apropriada do cateter 100%, cumprir a
técnica asséptica na inserção 100%, verificar diariamente a possibilidade da retirada do cateter 100%,
manter o sistema fechado 100%, realizar a higiene diária do meato urinário uretral 3 vezes ao dia
97,73%, manutanção do cateter 100%.
Conclusões: A prática apresentada no relato de experiência, permitiu com a adesão do bundle
diminuir o índice de ITU-AC no ICSC nos últimos 6 meses e consequentemente maior segurança
para o paciente. Espera-se com o maior empenho da equipe melhorar esse índice.
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P134: A ESCALA DE COMA DE GLASGOW E A GRAVIDADE DO TCE EM IDOSOS
Autores: Vesco, B.C.D.; Koteski, R.F.; Hubert, F.C.; Reese, F.B.
Instituição: Hospital do Trabalhador, Hospital Universitário Cajuru
Introdução: A população brasileira tem envelhecido rapidamente. O aumento da expectativa de vida
e a maior independência dos idosos resultou em um acréscimo no número de quedas e,
consequentemente, admissões por trauma cranioencefálico (TCE), tornando-o uma das principais
causas de mortalidade e incapacidade nesse grupo etário. Porém, a maioria das recomendações
para diagnóstico e manejo dos pacientes com traumatismo craniano são baseadas em estudos em
adultos jovens, sendo necessário dados mais precisos para guiar a terapia em idosos. A Escala de
Coma de Glasgow (ECG) pode falhar em estimar a severidade do TCE em idosos, uma vez que eles
comumente apresentam lesões graves sem evidências clínicas. Estudos já apontaram mortalidade e
pontuação de ECG maior em idosos do que em jovens com a mesma injúria cerebral, demonstrando
que a idade afeta a relação entre a classificação clínica de severidade do TCE e a real condição
neurológica do paciente, sugerindo que a ECG subestima a gravidade da lesão em pacientes mais
velhos.
Objetivos: Comparar a pontuação da Escala de Coma de Glasgow na admissão de pacientes vítimas
de TCE nos grupos entre 18 e 60 anos e naqueles acima de 60 anos, o desfecho do paciente e sua
pontuação no ECG no momento da alta.
Métodos: O estudo de coorte histórico incluiu vítimas de TCE admitidos durante um ano em duas
unidades de terapia intensiva. A análise estatística utilizou os testes qui-quadrado e exato de Fisher.
Resultados: 198 pacientes foram incluídos. A maioria eram homens jovens. 44,3% dos idosos foram
classificados como TCE leve na admissão segundo a ECG, embora a mortalidade tenha sido maior
nesse grupo. Analisando ECG na admissão e desfecho, houve relação entre TCE leve e desfecho
favorável nos pacientes jovens, mas não nos idosos. Diversos fatores contribuem para a perda da
acurácia da ECG com o avanço da idade, entre eles, um atraso fisiológico na resposta clínica ao
estado neurológico; a atrofia cerebral, permitindo maior complacência de hematomas ou edema; e a
maior ocorrência de hemorragia subaracnoide, que apresenta uma evolução clínica mais lenta.
Conclusão: Uma pontuação elevada na ECG na admissão foi fator prognóstico para predizer
mortalidade entre jovens, mas a mesma relação não foi confirmada entre idosos. Por isso, pacientes
com idade avançada necessitam de conduta individualizada, uma vez que o dano neurológico pode
não ser tão evidente.

142

P135: ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PACIENTE CRÍTICO COM SÍNDROME MILLER
FISHER ATÍPICA
Autores: ARAUJO, J. B. B; MARIN, L. M. U; PASSINI, S. C; SILVEIRA, B. R. P; VARELLA, N. C;
WILLUWEIT, M. G. A.
Instituição: Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Vicente – FUNEF, Curitiba (PR), Brasil.
Introdução: A síndrome de Miller Fisher (SMF) é uma doença neuroimunomediada rara e com
incidência baixa. É uma variante rara da síndrome de Guillain Barret, caracterizada pela tríade clínica
aguda de oftalmoplegia, ataxia de marcha e arreflexia, com possíveis variações dos sintomas, como a
ataxia de tronco, disbasia e astasia. O relato de caso refere-se ao paciente C.F.G, masculino, 66,
previamente hipertenso, dislipidêmico e portador de arritmia cardíaca. Funcionalidade prévia
preservada e classificado como “robusto” na escala clínica de fragilidade. Em junho/2019, iniciou com
dificuldade de mobilizar ativamente membro inferior direito, sem déficit de marcha, evoluindo em 24
horas, para paresia em membros inferiores e membro superior direito. Realizou admissão hospitalar e
foi transferido para a UTI com suspeita de acidente vascular cerebral. Ao exame apresentou ataxia,
tetraparesia flácida e alterações de reflexo com rápida evolução e agravo da disartria, parestesia
distal e acometimento de nervos cranianos, em especial pares IX, X, XI e XII. Posteriormente,
progrediu com insuficiência respiratória aguda e proteção ineficaz de vias aéreas superiores sendo
submetido a intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva (VMI). Em decorrência do
prognóstico reservado, instituiu-se a traqueostomia precoce. Objetivos: Definiram-se estratégias de
manejo ventilatório protetor; Melhora da mecânica ventilatória e trocas gasosas; Otimização do
clearence mucociliar; Cuidados com a prótese ventilatória; Acompanhamento laboratorial, radiológico,
ventilatório e hemodinâmico; Atenuação dos efeitos secundários à VMI; Mobilização precoce e
otimização da relação ventilação/perfusão. Métodos: Com desmame ventilatório difícil devido a
disfunção diafragmática e anormalidades neuromusculares, ao 11° dia em VMI, evoluiu com piora
clínica e ventilatória grave, com relação PaO2/FiO2 134 e RX de tórax sugestivo de velamento do
hemitórax esquerdo, necessitando de máxima fração inspirada de oxigênio, otimização de higiene
brônquica com manobra de bag squeezing, aspiração via prótese ventilatória e broncoscopia
evidenciando coágulos em brônquio fonte esquerdo, seguido de manobra de recrutamento alveolar.
Evidenciaram-se ainda achados de sangramento ativo em cavidade oral e débito urinário, sem
etiologia esclarecida. Conclusão: Observou-se no transcorrer do internamento melhora da relação
PaO2/FiO2, saturação periférica de oxigênio e exames de imagem, assegurando a evolução positiva
após as terapêuticas instituídas, iniciando-se o desmame ventilatório a partir do 16° dia, com
ventilação espontânea definitiva e troca de prótese ventilatória no 39° dia. Durante todo o período, de
acordo com a rotina estabelecida pelo serviço, o paciente recebeu mobilização precoce. Com
condições de alta da UTI, em quadro de tetraparesia e fragilidade severa, deu-se seguimento aos
cuidados na enfermaria.
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P136: ELEVAÇÃO DE CABECEIRA E MOBILIZAÇÃO DE PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO
IMEDIATO DE DRENAGEM DE HEMATOMA SUBDURAL CRÔNICO
Autores: MELLO, S. H. S.; MEYER, L. F.; REA-NETO, A.; MOURA, K. F.; XAVIER, L. P. S.; SILVA, T. G.;
CONSTANZO, F.; BRASIL, J. A. S.
Introdução: O Hematoma Subdural Crônico (HSDC) é uma complicação comum em traumas
cranioencefálicos, ocorrendo a partir de 15 dias após o evento. Sua prevalência aumenta em pacientes
idosos e com comorbidades. Os tratamentos utilizados em pacientes sintomáticos variam com a gravidade
e consistem no manejo através da drenagem cirúrgica do hematoma e/ou administração de corticoide em
alta dose. Nos pós operatórios imediatos (POI) há predomínio de manejo com restrição de mobilização
precoce e da elevação da cabeceira do leito por acreditar-se que esses fatores elevem a morbimortalidade
por ocorrência de pneumoencéfalo e/ou sangramentos cerebrais. Novos estudos, porém, estão associando
esses fatores à redução da morbimortalidade em HSDC.
Objetivos: Avaliar a relação entre mobilização precoce e a recorrência de sangramento e/ou
pneumoencéfalo com necessidade de reoperação.
Métodos: Foi desenvolvido um estudo observacional em pacientes com HSDC tratados cirurgicamente e
submetidos a um protocolo institucional de mobilização precoce.
Resultados: Foram observados 33 pacientes no período. A média de idade foi de 72,5 anos e 66% dos
pacientes eram do gênero masculino. A média na Escala de Coma de Glasgow no momento da admissão
foi de 13. O tratamento cirúrgico de escolha sempre foi a craniotomia seguida de implante de dreno
subdural. A mediana do APACHE II foi de 12 pontos. Todos os pacientes permaneceram com cabeceira
elevada a 30° desde o POI e destes apenas três (9%) não saíram do leito no primeiro dia devido sinais de
HIC. Nos pacientes mobilizados não observamos intercorrências como recorrência do hematoma e/ou
pneumoencéfalo com necessidade de reoperação. Dos 33 pacientes 29 tiveram boa evolução clínica, com
média de tempo de internamento em UTI de 28 horas e Glasgow Outcome Score (GOS) na alta da UTI
maior que 3 pontos. A média de permanência hospitalar foi inferior a cinco dias e não houve registros de
retorno ao hospital por complicações tardias.
Conclusão: A manutenção de cabeceira elevada a 30° e um protocolo de mobilização assistida no POI de
drenagem de HSDC não acarretou na recorrência de sangramentos ou formação de pneumoencéfalo com
necessidade de reoperação.
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P137: INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA SECUNDÁRIA À SÍNDROME DE GOLDENHAR:
UM DESAFIO PEDIÁTRICO SOB A ÓTICA NUTRICIONAL
Autor: VIEIRA, K. A.
Instituição: Hospital Infantil Joana de Gusmão
Introdução: A Síndrome de Goldenhar é uma doença congênita caracterizada pelo comprometimento
do desenvolvimento de estruturas da face derivadas dos arcos braquiais e anormalidades nos órgãos
internos. Sua etiopatogênese é multifatorial e seu desenvolvimento ainda precisa ser melhor
esclarecido1. A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) na infância pode ocorrer devido à defeitos
cardíacos ou cardiomiopatias congênitas que levam à sobrecarga do músculo cardíaco2.
Objetivos: Relatar o caso raro de uma paciente com ICC em consequência à Síndrome de
Goldenhar.
Métodos: Revisão de prontuário, entrevistas com paciente e mãe, acompanhamento diário do caso,
diário alimentar, dados antropométricos, sinais e sintomas clínicos, parâmetros bioquímicos,
farmacoterapia, exame semiológico, entre outros.
Resultados: Paciente I.P.M., 4 anos, internada em uma Unidade de Terapia Intensiva por piora da
ICC com instabilidade cardíaca e pulmonar necessitando de uso contínuo de drogas vasoativas e
cateter nasal de oxigênio. Possuía cardiopatia complexa (dupla via de saída do ventrículo direito,
comunicação interventricular, hipertensão arterial pulmonar, bandagem da artéria pulmonar e
hipertrofia do átrio e ventrículo direitos). Apresentava consequências da Síndrome como assimetria
facial, atraso no desenvolvimento da linguagem, atresia do conduto auditivo direito e hipotomia
orofacial. A paciente estava em vigilância para baixo peso para idade, com reservas corporais em
depleção. A prescrição dietoterápica para a paciente foi dieta livre para a idade com restrição hídrica
e suplementação hipercalórica e hiperproteica três vezes ao dia.
Discussão: O alto catabolismo gerado pela ICC, resultante do aumento dos níveis de fatores
catabólicos e resistência aos hormônios anabólicos, gera por si só um aumento do gasto energético3,
necessitando de maior aporte energético-proteico. Além disso, pela retenção hídrica, a restrição de
líquidos fez-se necessária. A dieta livre melhorava a seletividade alimentar e a suplementação visava
suprir as necessidades não alcançadas pela alimentação devido à baixa aceitação. Foram realizadas
constantes adaptações à dieta para adequá-la às necessidades nutricionais, clínicas e seletividade
alimentar da paciente. A Síndrome de Goldenhar é um desafio devido à grande variedade de
anormalidades e diferentes graus de sintomas. Requer uma abordagem individual específica de
acordo com a idade do paciente, extensão, evolução e gravidade do quadro analisado.
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P138: O BALANÇO HÍDRICO EM PACIENTES COM SARA
Autores: HASHIMOTO, J.N.; LOPES, B.A.; SCHROEDER, E.M.; RIBEIRO, A,C.; SOUZA, A.L.K.;
LEICHTWEIS, G.E.; JORGE, A.C.; DUARTE, P.A.D.
Instituição: Hospital Universitário do Oeste do Paraná – UNIOESTE. Cascavel/PR.
Introdução: A influência do balanço hídrico (BH) após o início da SARA é bem estabelecido (FACTT
trial), no entanto seu papel antes do desenvolvimento da síndrome ou nas suas primeiras horas ainda
não é bem esclarecido.
Objetivos: Avaliar, em uma amostra de pacientes adultos com SARA, a relação entre o BH antes e
no início do quadro de SARA com desfechos hospitalares.
Métodos: Estudo coorte retrospectivo. Pacientes adultos (>18 anos) admitidos na UTI geral de um
hospital de ensino foram rastreados (pela clínica, laboratório e radiologia) para diagnóstico de SARA
(mesmo que não tenham sido diagnosticados como tal durante o período de internamento), através
de análise de prontuários. Para o cálculo do Balanço Hídrico, foram computadas as entradas (soros,
medicamentos, dietas) e saídas (diurese, drenos, etc) mensuráveis; não foram incluídos as perdas
insensíveis não-mensuráveis (tais como sudorese, febre), evacuações, ou ganhos por água
endógena. Foram excluídos pacientes com dados incompletos. Foi feita análise estatística descritiva.
Resultados: Durante o período estudado (setembro a novembro / 2018) houve 152 admissões na
UTI, com incidência de SARA de 17,1%. Entre os pacientes com SARA (n=26), 61% eram do sexo
masculino, com idade média 51,0 anos; as etiologias mais comuns foram pneumonia (65%),
Politrauma / TCE (15%) e sepse extrapulmonar (11%). A mortalidade na UTI foi de 38,4%. Quando se
avalia o BH, a maioria dos pacientes teve BH positivo, tanto no início do internamento hospitalar
quanto imediatamente antes do início (diagnóstico) da SARA. Não houve diferenças quanto ao
desfecho de mortalidade (tabela 1).
Conclusões: Em uma amostra de pacientes adultos com SARA de diferentes etiologias, não foi
encontrado relação entre o BH antes do desenvolvimento da síndrome e mortalidade hospitalar. No
entanto, a heterogeneidade e pequeno tamanho da amostra indicam que é necessário um estudo de
maior poder estatístico para avaliar este possível fator contribuinte para a morbimortalidade destes
pacientes.
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P139: O EFEITO DO USO DO CICLOERGÔMETRO EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO SISTEMÁTICA
Autores: LICOVISKI, P. T.; FERMINO, P. R. O.; BINI, A. C. D.
Instituição: Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO.
Introdução: Pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) e ventilados
mecanicamente comumente apresentam disfunção muscular devido à inatividade física, diminuindo o
estado de funcionalidade e, consequentemente, a qualidade de vida desses pacientes após a alta
hospitalar. A utilização do cicloergômetro é uma boa alternativa na intervenção precoce de pacientes
críticos, aumentando a capacidade funcional, a autopercepção funcional, o bem estar do paciente e
reduzindo possíveis comorbidades. Objetivos: O objetivo do presente estudo é realizar uma revisão
sistemática da literatura, para analisar o efeito do uso do cicloergômetro em pacientes internados em
Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Métodos: Foi realizada uma busca seletiva de artigos em
portugûes e inglês com as seguintes palavras-chave: cicloergômetro; UTI (unidade de terapia
intensiva); cycloergometer; intensive care unit de acordo com o Decs. Os artigos foram ordenados
nas subsequentes bases de dados: PubMed, Cochrane, Lilacs, BVS, Scielo e PEDro. Resultados:
Encontrou-se 2.100 artigos, sendo que apenas 6 artigos tiveram uso para produção do estudo, onde
esses tiveram publicação entre 2014 e 2019 em periódicos e pesquisa em humanos, excluindo
revisões sistemáticas e estudos de casos. Segundo estudo de MACHADO et al., houve um aumento
significativo na força muscular periférica, em indivíduos internados na UTI de um hospital
universitário, que praticaram exercício de ciclismo passivo por cinco dias por semana. No estudo de
COSTA et al., foi realizado um trabalho experimental com 12 pacientes na UTI, onde se desenvolveu
um protocolo de mobilização com cicloergômetro, com objetivo de avaliar a influência da mobilização
precoce na Unidade de Terapia Intensiva, onde constatou-se que a mobilização precoce com uso do
cicloergômetro no leito da UTI altera, significativamente, a deambulação espontânea do paciente no
pós-operatório, podendo ser considerada, dessa forma, uma influência positiva na recuperação
funcional. Conclusões: Dessa forma, conclui-se que os estudos apresentados mostram efeitos
positivos com o uso do cicloergômetro em pacientes internados nas unidades de terapia intensiva,
porém nos últimos 5 anos o número de estudos é pequeno em relação ao uso desse instrumento,
sugerindo novas pesquisas na área.
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P140: O IMPACTO DO ORTOSTATISMO EM PACIENTES EM ESTADO CRÍTICO NA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO SISTEMÁTICA
Autores: LICOVISKI, P. T.; FERMINO, P. R. O.; BINI, A. C. D.
Introdução: O sistema musculoesquelético é projetado para se manter em movimento. São
necessários apenas sete dias de repouso no leito para força muscular ser reduzida em 30%, com
uma perda adicional de 20% da força restante a cada semana que passa. A permanência contínua de
pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI) sob ventilação mecânica (VM) está ligada
ao declínio funcional, morbidades, mortalidade, cuidados de alto custo e longo tempo de internação.
A administração excessiva de medicamentos e inclusive a VM são fatores que agravam a fraqueza
adquirida na UTI. Por essa razão é recomendado que o ortostatismo seja usado em pacientes que
usam ventilação mecânica, a fim de minimizar os efeitos adversos da imobilidade. O ortostatismo é
um recurso terapêutico que pode ser adotado de forma passiva ou ativa para estimulação motora,
melhora da função cardiopulmonar e estado de alerta. Objetivos: Realizar uma revisão sistemática
da literatura, para verificar o impacto do ortostatismo em pacientes que estão em estado crítico na
unidades de terapia intensiva. Métodos: Uma busca seletiva de artigos em portugûes e inglês foi
realizada com as palavras-chave: ortostatismo; UTI-unidade de terapia intensiva; orthostatism;
mechanical ventilation de acordo com o descritor Decs. Os artigos foram selecionados nas seguintes
bases de dados: PubMed, Cochrane, BVS, Scielo e PEDro. Resultados: Encontrou-se 2.596 artigos,
onde foram excluídas revisões sistemáticas e estudos de casos, sendo que apenas 11 artigos foram
relevantes para uso do presente estudo. O estudo de JERRE et al., mostra que essa prática tem sido
encorajada em doentes críticos com base em seus supostos benefícios, que incluem melhora do
controle autonômico do sistema cardiovascular, melhora da oxigenação, aumento da ventilação,
melhora do estado de alerta, estimulação vestibular, facilitação de resposta postural antigravitacional,
prevenção de contraturas articulares e úlceras por pressão. Um estudo sueco avaliou a oxigenação e
capacidade respiratória subjetiva durante o sentar vs desempenho em pé de exercícios de respiração
profunda que foi realizado por 3 X 10 respirações em ambos os grupos, onde foi constatado que
exercícios respiratórios, realizados em posição ortostática, melhoraram significativamente a
oxigenação e a capacidade respiratória em relação ao desempenho sentado. Conclusões: O estudo
realizado mostra que o ortostatismo proporciona melhora dos volumes respiratórios, da capacidade
vital, pressão inspiratória máxima, frequência cardíaca, pressão arterial, consciência respiratória,
oxigenação, consequentemente aumentando a ventilação pulmonar.
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P141: CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA
ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL EM UMA UTI ONCOLÓGICA
Autores: BOHRER, C. D.; CARVALHO, M. C. P.; WAWZENIAK, D. A.; BECKER, D.; OLIVEIRA, C. S.;
SCHMIDT, R.C.; CHUNG, T.T.; DUARTE, P.A.D.
Instituição: Hospital do Câncer / UOPECCAN. Cascavel/PR.
Introdução: As infecções da corrente sanguínea associadas a cateteres venosos centrais (IPCS –
CVC) relacionam-se em muitas vezes, a desfechos desfavoráveis em saúde¹. Esta infecção tem
grande potencial preventivo se utilizadas medidas de prevenção adequadas ¹.
Objetivos: Caracterizar os casos de IPCS-CVC em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Oncológica.
Métodos: Estudo quantitativo, descritivo, retrospectivo, realizado por meio dos arquivos de
notificação de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) de um Hospital Oncológico. O
banco de dados foi composto por todas as IPCS-CVC notificadas de 01/01/2018 a 31/12/2018 na UTI
da instituição. Para a notificação de IPCS-CVC utilizaram-se os critérios da Anvisa2. Os dados foram
tabulados e analisados por meio de estatística descritiva simples.
Resultados: No período analisado, foram admitidos 556 pacientes, com um total de 2417
pacientes/dia. Foram notificadas 91 IRAS na unidade de estudo, sendo que a topografia com maior
número de casos, foi IPCS-CVC com 25 (27,4%). Quanto ao sexo, o masculino foi predominante com
18 (72%) pacientes. A média de idade foi de 57 anos, sendo o maior número de casos em idosos
com mais de 60 anos (40%). Quanto às patologias de base encontradas, houve prevalência de
cânceres envolvendo o sistema gastrointestinal, com 9 (36%) dos pacientes. O tempo médio
decorrido entre a inserção do cateter central e o desenvolvimento da infecção foi de 8,5 dias de uso
do dispositivo. Em relação à classificação das IPCS-CVC, 100% destas apresentou identificação
microbiológica, sendo os principais microrganismos encontrados a Klebsiella pneumoniae em 7 (28%)
das amostras, seguida de Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus e Cândida
albicans, todos com 3 (12%) amostras positivas, e em terceiro lugar aparece a Pseudomonas
aeruginosa com 2 (8%). Quanto ao perfil de resistência das amostras, apenas 4 (16%) apresentaram
multirresistência, sendo 2 (50%) para Klebsiella pneumoniae e 2 (50%) para Pseudomonas
aeruginosa, ambas resistentes aos carbapenêmicos. Quanto ao desfecho, a maioria, recebeu alta
hospitalar 16 (64%) pacientes.
Conclusões: Na instituição estudada, as IPCS-CVC constituem-se a principal IRA notificada na UTI.
A caracterização das notificações permite o conhecimento do perfil do paciente assistido, bem como
a prevalência dos agentes etiológicos mais identificados, visando o planejamento e desenvolvimento
de ações de prevenção e controle das IRAS.
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P142: PERFIL DOS PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
ISQUÊMICO ATENDIDOS EM UTI DE HOSPITAL DE REFERÊNCIA NA CIDADE DE CURITIBAPR.
Autores: Zörrer, L.A.B.F.; Mello, S.H.S.; Meyer, L.F.; Brasil, J.A.; Moura, K.F.; Rizelio, V.
Introdução: Acidente vascular encefálico (AVE) está entre as principais causas de morte e
incapacidade no Brasil e no Mundo. É caracterizado por um complexo de sintomas decorrentes de
alterações no suporte sanguíneo encefálico. A apresentação mais prevalente do AVE é isquêmica, a
qual pode ser de natureza aterotrombótica ou cardioembólica. Seus principais fatores de risco são
hipertensão arterial, diabetes melito, dislipidemias, tabagismo, cardiopatias e idade superior aos 55
anos. A área de infarto possui danos estruturais e funcionais irreversíveis, assim o AVE é
considerado emergência médica, sendo necessário padronização de suporte clínico e tratamento
específico para um melhor prognóstico.
Objetivos: Analisar o perfil dos pacientes com AVE isquêmico em hospital de referência de Curitiba.
Métodos: Estudo de coorte, retrospectivo, que analisou dados de prontuário de 77 pacientes com
AVE isquêmico em UTI de janeiro de 2018 a junho de 2019.
Resultados: Coletados dados de 77 pacientes, com idade média de 68,2 anos, sendo 54,5% do sexo
feminino. A principal etiologia do AVE foi trombótica, com 29.8% dos casos. Apenas 41% dos
pacientes receberam algum tipo de terapia de reperfusão, destes, 75% foram submetidos a
trombólise intravenosa, com um tempo de porta-agulha médio de 2,3 ± 1,2 horas. Já outros 25%
foram submetidos à trombectomia mecânica, com um tempo porta-cateter médio de 7 ± 3,9 horas.
Apenas um paciente foi submetido às duas terapias. Na admissão, o GCS variou entre 6 e 15
(mediana de 15) e o NIHSS entre 1 e 31 (mediana de 6). Após 24 horas, o NIHSS mediano foi de 3
(entre 0 e 25) e APACHE II entre 2 e 28 (mediana de 10). O tempo médio de internamento na UTI foi
de 3,1 dias. 58,2% dos pacientes tiveram pontuação entre 1 e 3 (mediana de 3) na Escala de Rankin
modificada (mR) na alta. Dois pacientes foram à óbito.
Conclusões: Observamos uma taxa de mortalidade de 2,6%. Apenas 41% foram submetidos à
terapia de reperfusão, sendo a trombólise intravenosa a mais frequente. No momento da alta da UTI
a maioria dos pacientes apresentavam um grau leve de dependência funcional.
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P143: INCIDÊNCIA DE LESÃO NASAL EM RECÉM-NASCIDOS SUBMETIDOS A VENTILAÇÃO
NÃO INVASIVA APÓS IMPLANTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DO
SEPTO NASAL
Autores: RIBEIRO, D. F.; NAKATO, A. M.; FERNANDES, B. L.; NOHAMA, P.
Introdução: A lesão nasal decorrente do uso da ventilação não invasiva (VNI) com pronga binasal
curta é um evento adverso comum nas Unidades de Terapia Intensiva neonatais (UTINs) (1),
atingindo índices que variam entre 20% a 100% (2). As lesões podem apresentar-se como uma
simples hiperemia, sangramento, formação de crostas, necrose e evoluir para a destruição total da
columela e do septo nasal (3). O dano tecidual compromete as funções da pele e torna-se porta de
entrada para agentes infecciosos. A lesão pode limitar o uso da VNI em recém-nascidos (RNs) que
necessitam deste suporte e ser uma fonte de desconforto para o paciente (4). A inspeção periódica
da integridade do septo nasal favorece o diagnóstico precoce da lesão e viabiliza a adoção tanto de
medidas profiláticas como terapêuticas (5,6).
Objetivo: Avaliar a incidência e gravidade da lesão nasal associada a VNI com pronga binasal curta
após implantação de um protocolo de avaliação em uma UTIN.
Método: Estudo descritivo, retrospectivo, realizado na UTIN do Hospital Infantil Waldemar Monastier
– Campo Largo – PR. Foram levantados dados a respeito da incidência e gravidade da lesão nasal
nas avaliações de médicos e fisioterapeutas previamente à instituição do protocolo (Grupo Controle
(GC)), e nas fichas de controle da lesão após a instituição do mesmo (Grupo Avaliação (GA)). A
gravidade foi classificada em Estágio I (hiperemia), II (ferida superficial) e III (necrose) (1). Foram
incluídos RNs que permaneceram na VNI por um período mínimo de 24 horas entre 2015 e 2016.
Foram excluídos RNs que utilizaram VNI previamente a avaliação.
Resultados: Vinte e oito RNs foram incluídos no GC e 47 RNs no GA. O tempo de VNI no GC foi de
4,03 (1,42 - 19,03) dias e no GA de 2,68 (1,01 - 15,87) dias. A incidência da lesão nasal atingiu
39,29% no GC e 61,70% no GA. Quanto à gravidade, no GC em apenas 3 casos (10,71%) foi
informada a gravidade da lesão nasal (Estágio I). No GA, 24 lesões (85,71%) foram de Estágio I e 4
(14,29%) de Estágio II.
Conclusão: A avaliação periódica do septo permite o conhecimento exato sobre a ocorrência da
lesão, sinaliza a importância para o desenvolvimento de ações preventivas e atua como feedback
para verificar se estas ações são realmente efetivas na prevenção da lesão nasal. Além disso, em
caso de lesão permite avaliar o seu estágio, o qual norteia as ações terapêuticas.
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P144: RELATO DE CASO: CARDIOMIOPATIA DE TAKOTSUBO INDUZIDA POR ESTRESSE
Autores: OLIVEIRA, J. G.; RAMOS, C.; RITA, J. R. R.; RUPPEL, F.
A discinesia ou acinesia da câmara cardíaca ventricular esquerda de característica aguda e
transitória, acometendo principalmente mulheres pós menopausadas e/ou submetidas a estresse
físico ou emocional é conhecida como Síndrome de Takotsubo. Caracteriza-se por simular um IAM,
desta forma sendo amplamente subdiagnosticada.
Entre os sintomas relatados pelo paciente podem estar dor torácica retroesternal, dispneia, além de
taquiarritmias. O paciente cursa com supradesnivelamento da onda ST e/ou inversão da onda T em
derivações pré-cordiais ao eletrocardiograma, além de elevação dos níveis de marcadores cardíacos,
como troponinas, creatinofosfoquinase (CKMB) e creatino cinase (CPK) ao hemograma.
Relata-se aqui o caso de paciente do sexo feminino, 48 anos, que sofreu queda de 12 metros de
altura, em um poço, tendo sido encaminhada ao Hospital Policlínica no município de Pato Branco e
admitida na Unidade de Terapia Intensiva. Com intenção de verificar a funcionalidade cardíaca, no
segundo dia de internação realizou-se um ecocardiograma no qual verificou-se contratilidade
segmentar alterada de ventrículo esquerdo, com normocinesia de base e acinesia das demais
paredes ventriculares, além de disfunção sistólica grave (fração de ejeção de 39%). A contratilidade e
dimensão do ventrículo direito e átrios direito e esquerdo estavam preservados.
No eletrocardiograma realizado no segundo dia de internamento houve presença de inversão da onda
T observada em derivações pré cordiais, sendo que ocorreu normalização do eletrocardiograma
realizado no quarto dia de internamento.
A paciente recebeu alta da UTI no oitavo dia de internação, sendo mantida sob cuidados no hospital.
No dia seguinte realizou-se Ecodopplercardiograma que mostrou normalidade nas dimensões,
espessura, contratilidade segmentar e atividade sistólica do ventrículo esquerdo, possibilitando assim
a alta hospitalar.
Com relação aos testes de laboratório envolvendo marcadores cardíacos, observou-se que a
Troponina, o CPK e o CKMB estavam elevados, contudo no sétimo dia de internamento o valor de
CKMB já estava dentro dos limites adequados.
A situação reversível de disfunção sistólica devido ao acometimento, principalmente do ventrículo
esquerdo, predominando pós estresse e em mulheres pós-menopausadas, merece devida atenção,
pois seu diagnóstico possibilita voltar o tratamento para um suporte no período em que a porção
muscular cardíaca acometida está se recuperando. Faz-se necessário mais estudos sobre a
patologia, possibilitando aprimoramento do tratamento, além de compreensão maior da fisiopatologia
envolvida na doença. É essencial a divulgação de dados com números de pacientes acometidos para
que se possa ter magnitude da Takotsubo, além de definir com clareza padrões de acometimento.

