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RELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, DEMOGRÁFICAS, LABORATORIAIS E ASSISTENCIAIS E A
TAXA DE MORTALIDADE DOS PACIENTES NA INTERNAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA DO HCPA
STEFFAN FROZI STELLA; DOUGLAS WESTPHAL; GABRIELA NUERENBERG; MICHAEL SCHMIDT DUNCAN;
PEDRO TREGNAGO BARCELLOS; RAFAEL ARMANDO SEEWALD; RAFAELA CROCETTA; GUSTAVO
FAULHABER; BEATRIZ SELIGMAN
Introdução – O Serviço de Medicina Interna do Hospital de Clínicas de Porto Alegre é responsável pelo atendimento de grande
número de pacientes, correspondendo a aproximadamente 15% dos leitos de internação. Há grande heterogeneidade entre os
pacientes e os fatores que contribuem para seus desfechos. Nesse sentido torna-se necessária a relação entre as características
clínicas e laboratoriais dos pacientes e seu desfecho. Objetivos – Determinar e descrever a relação entre as características clínicas,
demográficas, laboratoriais e assistenciais e a taxa de mortalidade dos pacientes internados no Serviço de Medicina Interna do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Materiais e Métodos – Foram acompanhados todos os pacientes internados nas equipes de
Medicina Interna no período de agosto de 2006 a março de 2007. Questionário contendo dados clínicos e laboratoriais foram
preenchidos durante a internação dos pacientes. Resultados – Total de 687 internações foram estudadas, com idade média de 58,9
anos (+19), sendo 52,5% do sexo masculino. A taxa de mortalidade durante a internação foi de 11,7%. Dentre os diversos
aspectos estudados, tabagismo e obesidade demonstraram isoladamente uma tendência para um maior risco de óbito (ρ=0,058 e
ρ=0,072, respectivamente), sendo que neoplasia e necessidade de internação no CTI foram, também em análise isolada,
significativamente associados com maior mortalidade (ρConclusão – De uma forma isolada, pode-se observar o impacto negativo
de algumas características modificáveis, como a obesidade e o tabagismo, na taxa de mortalidade dos pacientes internados nas
equipes de Medicina Interna. Ademais, neoplasia e necessidade de internação em CTI foram fatores claramente associados com
pior prognóstico.
PERFIL ASSISTENCIAL NA INTERNAÇÃO DO SERVIÇO DE MEDICINA INTERNA DO HCPA
STEFFAN FROZI STELLA; DOUGLAS WESTPHAL; GABRIELA NUERENBERG; MICHAEL SCHMIDT DUNCAN;
PEDRO TREGNAGO BARCELLOS; RAFAEL ARMANDO SEEWALD; RAFAELA CROCETTA; GUSTAVO
FAULHABER; BEATRIZ SELIGMAN.
Introdução – O Serviço de Medicina Interna do Hospital de Clínicas de Porto Alegre é responsável pelo atendimento de grande
número de pacientes, correspondendo a aproximadamente 15% dos leitos de internação. Devido às características inerentes à
Medicina Interna, há uma grande heterogeneidade entre os pacientes atendidos. Por esse motivo, torna-se necessário o
conhecimento do perfil dos pacientes atendidos no serviço. Objetivos – Determinar e descrever as características clínicas,
demográficas, laboratoriais e assistenciais dos pacientes internados na MEI. Materiais e Métodos – Foram acompanhados todos os
pacientes internados nas equipes de Medicina Interna no período de agosto de 2006 a março de 2007. Questionário contendo
dados clínicos e laboratoriais foram preenchidos durante a internação dos pacientes. Resultados – Total de 687 internações foram
estudadas, com idade média de 58,9 anos (+19), sendo 52,5% do sexo masculino. 87,4% dos pacientes eram provenientes da
emergência e apenas 4,1% internavam eletivamente. As comorbidades mais prevalentes foram: HAS 41,5%, DM 22,3%,
HIV/SIDA 19,5%. Neoplasias com complicações corresponderam a 13,8% dos pacientes. Complicações clínicas que demandaram
internação no CTI ocorreram em 5,8% das internações. Taxa de mortalidade durante a internação foi 11,7%. O tempo de
permanência médio nas equipes foi de 14,6 dias.Conclusão – A possibilidade de caracterizar o perfil assistencial dos pacientes da
Medicina Interna permite uma visão ampla do funcionamento do serviço, implicando na idealização de estratégias a fim de
atender melhor a população.
DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM UMA COORTE DE IDOSOS.
CAMILO CORBELLINI; SILVIA REGINA RIOS VIEIRA, CRISTIANE TREVISAN, ADRIANA GUNTZEL, JULIANO
BELATO
Introdução: O envelhecimento provoca modificações funcionais e estruturais no sistema respiratório. Entretanto, não é clara a
evidencia de que estas alterações possam dificultar o desmame da ventilação mecânica invasiva. Desenhamos um protocolo para
estudar as possíveis diferenças entre um grupo de adultos (até 65 anos) e um grupo de idosos (≥65 anos) em testes diários de
autonomia ventilatória. Objetivos: Desfecho primário: sucesso do desmame (48 horas de ventilação espontânea após a extubação).
Desfecho secundário: diferenças nos critérios convencionais de desmame. Método: Foram arrolados 288 pacientes (116 idosos).
Parâmetros estudados incluíram: freqüência respiratória, volume corrente, índice freqüência/ volume corrente. O método de
desmame foi o teste de autonomia ventilatória. Duas medidas foram realizadas: no início do teste (T0) e 30 minutos após (T30). A
análise estatística foi realizada com os testes: Chi-quadrado, ANOVA e teste-t. Resultados: O sucesso dos desmame foi de 72,4%
nos idosos e 76,5% nos adultos (p=0,552). Não houve diferenças gasométricas e nos parâmetros ventilatórios dos pacientes
enquanto em ventilação mecânica. No grupo de idosos o volume corrente foi menor que o do grupo de adultos.
THRESHOLD É ÚTIL NA ACELERAÇÃO DO DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA?
ROBLEDO LEAL CONDESSA; SÍLVIA REGINA RIOS VIEIRA; JANETE SALLES BRAUNER; ANDRESSA LUCENA
SAUL; ANA CAROLINA TEIXEIRA DA SILVA; MARCELA BAPTISTA DA SILVA; LUIS GUILHERME ALEGRETTI
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Introdução: O threshold serve para treinar os músculos respiratórios, podendo ser útil para pacientes em processo de desmame da
ventilação mecânica (VM). Objetivo: Avaliar os efeitos do threshold durante o processo de desmame da VM. Métodos: Pacientes
em VM por mais de 48 horas e propensos ao desmame foram randomizados em grupos controle ou threshold (treinados duas
vezes ao dia), sendo acompanhados até a extubação, traqueostomia ou morte. Variáveis cardiorrespiratórias, pressões inspiratória
e expiratória máximas (PiMáx e PeMáx), tempo de desmame e sucesso ou falha foram registrados. Na análise estatística foi
realizado ANOVA, testes de Mann-Whitney U e Qui-Quadrado, com nível de significância de 0.05. Resultados: 60 pacientes
foram estudados (52% homens, com idade média de 64 ± 17 anos). Nenhuma diferença significativa foi observada nas variáveis

