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plenamente suas atividades laborais. Ele pode ser mais oneroso que outro redutor de produtividade, o absenteísmo. Os distúrbios 
osteomusculares (dores nas costas, dores articulares, etc) são frequentes causas do presenteísmo e contribuem para o 
absenteísmo. Objetivo: Avaliar o número de regiões dolorosas e a intensidade das algias da equipe de enfermagem após 
intervenção de um Programa dirigido à saúde dos trabalhadores. Método: Estudo longitudinal, cuja intervenção de 6 meses foi um 
Programa de Mitigação de Presenteísmo e Absenteísmo no grupo de enfermagem da Unidade de Hemodiálise. As ações ginástica 
laboral qualificada, diálogos de saúde in loco sobre ergonomia aplicada, oficina Escola de Coluna, Programa de Exercícios 
Preventivo e Individualizado (PEPI), entre outras, integraram esse programa.  A avaliação da dor deu-se  através do Diagrama de 
Desconforto/Dor adaptado de Corlett e Bishop. Os momentos Linha de Base (T0), imediatamente após intervenção (T6) e 6 meses 
após intervenção (T12) foram comparados através do teste de Friedman. O programa Statistical Package for the  Social Sciences 
(SPSS) – versão 20.0 foi utilizado. Resultados: participaram 28 colaboradores (87,5% da Unidade), sendo 26 incluídos nas análises. 
Os valores de mediana e intervalo interquartil (p25; p75) nos três momentos (T0, T6 e T12) em relação ao número de regiões 
dolorosas foram 5,0 (2,0; 8,0), 4,0 (2,0; 8,0) e 2,0 (0,0; 7,0), respectivamente. Em relação à intensidade da dor, os valores 
encontrados foram  4,05 (3,54; 6,25), 4,78 (3,28; 5,80) e 5,0 (3,49; 6,35), respectivamente. Não foi encontrada diferença 
estatisticamente significativa entre os três momentos tanto para o número de regiões dolorosas (p= 0,067), quanto para a 
intensidade da dor (p= 0,233). Todavia, identificamos que 16 indivíduos (57,1%) reduziram o número de regiões dolorosas e 15 
colaboradores (53,6%) apresentaram melhoras na intensidade das dores. Conclusão: Não foi evidenciada alteração significativa no 
número de regiões dolorosas, nem na intensidade da dor osteomuscular no grupo de enfermagem submetido a um programa voltado 
para a saúde do trabalhador. Entretanto, a maioria deles tiveram redução no número de regiões dolorosas e/ou redução na 
intensidade das dores. O reduzido tamanho amostral impactou no poder do teste estatístico, sendo uma limitação. Unitermos: Dor 
osteomuscular; Absenteísmo; Enfermagem.  
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Introdução: A cirurgia cardíaca é uma opção terapêutica recomendada como forma de prevenção secundária para o tratamento de 
doenças cardiovasculares, mas pode apresentar alterações pós-operatórias como redução de volumes e fluxos pulmonares, prejuízo 
nas trocas gasosas e aumento na taxa de complicações pulmonares. O uso da pressão positiva pode reduzir estas complicações. 
Objetivo:  Verificar a eficácia do uso da pressão positiva em coluna d’água comparada à pressão expiratória positiva nas vias  aéreas 
(EPAP) na função pulmonar de pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca através de um ensaio clínico randomizado. 
Métodos: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CAEE: 
70213617.6.0000.5327). Foram incluídos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca, randomizados em três grupos: PEP em coluna 
d’água associada a fisioterapia convencional (G1), pressão expiratória positiva nas vias aéreas (EPAP) com válvula unidirecional 
associada a fisioterapia convencional (G2), e o terceiro grupo apenas a fisioterapia convencional da CTI Cardíaca do HCPA (G3). 
Inicialmente, foi realizada uma avaliação através da espirometria, manovacuometria e das alterações radiológicas no período pré-
operatório, previamente as intervenções (PO imediato) e no terceiro dia de PO, imediatamente antes da alta da CTI cardíaca. 
Resultados: Até o momento foram incluídos 14 pacientes. Todos os pacientes realizaram esternotomia mediana e as principais 
cirurgias foram revascularização do miocárdio (CRM) (n=5), troca de válvula aórtica (n=5), troca de válvula mitral (n=2), e CRM+troca 
de válvula aórtica (n=1). Os G2 (n=4) e G3 (n=5) tiveram apenas participação de homens, já o G1 (n=4), teve dois pacientes do sexo 
masculino (50%). O G1 teve a menor média de idade (54,5 ± 9,50 anos; G2= 66,5 ± 5,72; G3=64,6 ± 11,55) e o maior IMC (27,85 ± 
2,24 kg/m²; G2= 26,7 ± 2,22; G3=26,79 ± 4,45). O G3 apresentou a maior porcentagem de sedentarismo (80%; G1= 25%; G2=75%), 
além de, maior porcentagem de tabagistas (80%; G1= 25%; G2=25%). Conclusão: Devido ao pouco número amostral em cada grupo 
até o momento, conseguimos apenas realizar análises descritivas referente as características da amostra. Unitermos: Fisioterapia; 
Cirurgia cardíaca. 
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Introdução: A encefalite auto-imune é uma síndrome clínica que engloba alterações cognitivas e comportamentais, convulsões, 
comprometimento da fala e transtornos de movimento. Devido às diversas alterações e à sua complexidade faz-se necessária a 
abordagem de diferentes áreas profissionais que atuem em conjunto. Objetivos: Relatar um caso clínico com abordagem 
multiprofissional. Métodos: Relato de caso de uma criança, sexo feminino, 6 anos, previamente hígida internada em um hospital de 
Porto Alegre. Resultados: Paciente chegou à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica sedada, em ventilação mecânica 
invasiva, proveniente da emergência por crises convulsivas de difícil controle, apresentando diagnóstico clínico de encefalite de 
etiologia a esclarecer. Permaneceu na UTI durante 33 dias, apresentando múltiplas crises convulsivas, episódios de bacteremia, 
quadro neurológico arrastado e avaliações neurológicas que resultaram em provável diagnóstico de encefalite auto-imune, devido à 
triagem infecciosa negativa e melhora após tratamento com imunoglobulina e corticoides. Nesse período foi acompanhada pela 
equipe multiprofissional. A fisioterapia objetivou manter as amplitudes de movimento, recuperar a força muscular e funcionalidade, 
melhorar a função pulmonar e promover higiene brônquica. A fonoaudiologia buscou reabilitar funções orofaciais de linguagem e 
deglutição. A nutrição realizou manejo conjunto para otimizar a tolerância da dieta, com protocolo de pausa de dieta antes de 
sessões de fisioterapia. A enfermagem realizou o cuidado 24 horas baseado em sinais e sintomas, evidenciando melhores condutas 
junto à equipe, bem como aplicação de bundles de prevenção de infecções. A psicologia visou reforçar as estratégias de 
enfrentamento, bem como oferecer suporte emocional a mãe da paciente. Após 48 dias de internação, paciente recebe alta 
hospitalar com linguagem preservada, dieta por via oral adaptada, peso e crescimento adequados, recuperação gradativa de força 
muscular e funcionalidade, e encaminhamentos para atendimentos multiprofissionais no domicílio. Conclusões: A assistência 
multiprofissional dentro e fora da UTI foi fundamental para a evolução e desfecho favorável do caso, que envolveu múltiplos 
cuidados. Unitermos: Terapia intensiva; Interdisciplinaridade.  




