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P-01 
A UTILIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA NO TRATAMETNO DE 
EDEMA AGUDO DE PULMÃO DE ORIGEM CARDIOGÊNICA 
Nayane Sobral Leite, Ludimila Cristina Souza Silva, Marinésia Aparecida Prado, Maria 
Alves Barbosa, Danielle Perdigão Oliveira e Ribeiro, Lorena Zenha Andrade, Wellington 
Matheus Gomes Lima, Sheyla Pereira da Silva 
Faculdade Alfredo Nasser 
 
Introdução e Objetivos: A ventilação mecânica não invasiva (VMNI) é importante para o 
tratamento de edema agudo de pulmão de origem cardiogênica, pelo fato de ser 
necessário a implementação de estratégias rápidas e precisas.O objetivo deste estudo é 
evidenciar através da revisão da literatura a importância da ventilação mecânica não 
invasiva em pacientes com edema agudo de pulmão de origem cardiogênica. Material e 
Métodos: Trata-se de uma revisão da literatura com análise baseada em níveis de 
evidências. Os dados foram obtidos através da busca em bases de dados virtuais em 
saúde. Resultados: Através da análise dos dados observou-se que o ano que mais publicou 
foi o ano 2007 com 4 (28,6%,) e o ano que teve menor índice de publicação foi 2014 com 2 
(14,3%). O nível de evidências moderado com 11(85,8%) dos estudos foi prevalente na 
análise. A redução da necessidade de intubação 11(78,57%) dos estudos e a redução da 
taxa de mortalidade com 10(71,42%) dos estudos foram destacadas como importantes 
benefícios da ventilação não-invasiva em pacientes com edema agudo de pulmão de 
origem cardiogênica. Broncoaspiração, distensão gástrica, edema facial, sensação de 
claustrofobia foram citadas em 4(28,57%) dos estudos como riscos associados ao uso da 
VMNI em pacientes com EAPC. Escolha da modalidade ventilatória e tipos de mascaras 
foram destacados em 6(42,85%) estudos como sendo cuidados de grande relevância para 
paciente com EAPC submetidos a VMNI. Conclusão: Com isso torna-se percebe-se que a 
VMNI é uma forma de tratamento indicada para pacientes portadores de edema agudo de 
pulmão, porém é preciso cuidados com a escolha da mascara e com os ajustes das 
modalidades e dos parâmetros respiratórios para garantir a segurança do paciente 
durante esse tipo de terapia.  



 
 
P-02 
ANÁLISE DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM QUANTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA 
Núria Bernardo Leite, MAIRA PATRÍCIA FERREIRA SILVA, RHAFAELLA VALÉRIA DO 
NASCIMENTO SOUSA, VANESSA PIMENTA MEDRADO, MARILINI DE LIMA TEIXEIRA 
GONÇALVES 
FACER - UNIDADE CERES 
 
Introdução: A Ventilação Mecânica (VM) em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 
uso frequente e indispensável devido ao estado crítico de determinados pacientes, 
porém esses pacientes tornam-se expostos a microrganismos, dentre eles, os 
causadores de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM). A equipe de 
enfermagem é a responsável pela grande parte dos cuidados prestados dentro dessas 
unidades, sendo assim é de extrema importância um pleno conhecimento sobre os 
cuidados bucais e técnicas que visem prevenção e o controle da PAVM, bem como a 
adesão da equipe e educação em saúde. Objetivos: Analisar a eficácia da assistência de 
enfermagem quanto às medidas de prevenção e controle da PAVM. Metodologia: 
Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, com a temática voltada para 
medidas de enfermagem que visem à prevenção e o controle da pneumonia associada 
à ventilação mecânica. Realizada busca em banco de dados Scientific Eletronic Library 
Online (SciELO) entre os anos de 2007 a 2014, tendo como descritores ?pneumonia?, 
?ventilação mecânica?, ?higiene oral? e ?enfermagem?. Resultados e Discussão: Pode 
ser observado através de estudos que a higienização inadequada proporciona a 
formação de biofilme bucal podendo ocasionar a PAVM. . Conclusão: É necessário a 
elaboração e implementação de protocolos que visem medidas de prevenção a PAVM, 
como também educação em saúde e vigilância quanto a higiene oral para redução do 
índice desta infecção. Porém ainda não existem concordâncias quanto à frequência, 
produto e técnica ideal para sua realização devido a pouca quantidade de evidências 
científicas. Descritores: Enfermagem. Pneumonia. Ventilação Mecânica. Higiene oral.



 
 
P-03 
APLICABILIDADE DO PROTOCOLO DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA 
João Paulo Martins, Ludimila Cristina Souza Silva, Jared Farias, Lorena Zenha Andrade, 
Danielle Perdigão Oliveira e Ribeiro, Marislei Easpindula Brasileiro  
Faculdade Unida de Campinas 
 
 Introdução e Objetivos: Os profissionais da saúde que atuam no âmbito da urgência e 
emergência necessitam de habilidade e conhecimento teórico-prático para garantir 
atendimento com segurança, e diminuir os riscos que ameaçam a vida do paciente. O 
atendimento à parada cardiorrespiratória deve ser realizado de maneira sistematizada, 
baseada nos protocolos de suporte básico e avançado de vida. Diante disso, o objetivo 
deste estudo é evidenciar os benefícios da aplicabilidade do protocolo de parada 
cardiorrespiratória. Material e Métodos:T rata-se de um estudo de revisão integrativa da 
literatura, com análise baseada em niveis de evidências. Os dados foram obtidos através 
da busca em bases de dados virtuais em saúde. Resultados: Foram utilizados 12 artigos 
científicos, e o ano que mais publicou foi 2012 com 4(33,3%) dos estudos. Dos estudos 
11(91,6%) são evidências moderadas. Observaram-se vários problemas sobre a 
aplicabilidade do protocolo de parada cardiorrespiratória, entre eles: o desconhecimento 
do protocolo, dificuldade da integração multidisciplinar no momento do atendimento, 
qualidade dos registros dos profissionais sobre a causa da PCR e do atendimento realizado, 
escassa produção científica sobre o tema, falta de educação continuada e permanente e 
tempo de formação profissional e atuação na área. Conclusão: Acredita-se que estratégias 
de educação permanente baseadas em treinamentos embasados no protocolo de parada 
cardiorrespiratória seja de impacto para garantir um atendimento de qualidade e com 
uma melhora significava no prognóstico do paciente.  



 
 
P-04 
Balanço Nitrogenado em Pacientes Críticos 
Denise Peres de Mendonça, Danilo Sena Cotrim, Jose Israel Sanchez Robles, Leandro 
Quinta Silva, Mariana Machado de Oliveira Sanchez Robles, Lucas Machado de Oliveira  
Instituto de Angiologia de Goiânia – IAG 
 
Introdução: As protei&#769;nas desempenham func&#807;o&#771;es fundamentais 
em todos os processos biolo&#769;gicos, caracterizando fator limitante na 
determinac&#807;a&#771;o da sobrevida. O balanc&#807;o nitrogenado (BN) 
e&#769; uma das formas de avaliar se o suporte nutricional esta&#769; sendo 
suficiente para prevenir o catabolismo proteico ou promover o anabolismo, sendo sua 
avaliac&#807;a&#771;o em pacientes cri&#769;ticos muito pertinente. Objetivo: 
Avaliar o balanc&#807;o nitrogenado em pacientes cri&#769;ticos de uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), corroborando sua releva&#770;ncia no acompanhamento 
nutricional e evoluc&#807;a&#771;o cli&#769;nica desses pacientes. Me&#769;todos: 
A populac&#807;a&#771;o-alvo do presente estudo consistiu de pacientes 
cri&#769;ticos internados na UTI do Instituto de Angiologia de Goia&#770;nia, 
avaliados entre maio e setembro de 2014. O BN foi realizado semanalmente, exame de 
rotina do referido servic&#807;o de sau&#769;de. Foram calculadas as 
freque&#770;ncias absolutas e relativas do BN total, por sexo, idade, desfecho (alta 
hospitalar, permane&#770;ncia em internac&#807;a&#771;o ou o&#769;bito) e total 
de protei&#769;nas da dieta. As diferenc&#807;as entre proporc&#807;o&#771;es 
foram verificadas pelo teste exato de Fisher. Analisou-se correlac&#807;a&#771;o 
entre total de protei&#769;nas da dieta e BN em cada avaliac&#807;a&#771;o dos 
pacientes. Resultados: Foram avaliados 22 pacientes, maioria do sexo feminino, 
internados principalmente por pneumonia e em ventilac&#807;a&#771;o 
meca&#770;nica. A maioria dos pacientes foi avaliado mais de uma vez, dependendo 
da permane&#770;ncia na UTI. Das oito avaliac&#807;o&#771;es de 
correlac&#807;a&#771;o, apenas na terceira verificou-se correlac&#807;a&#771;o 
positiva entre BN e total de protei&#769;nas da dieta. Conclusa&#771;o: Verificou-se 
alta freque&#770;ncia de BN negativo na populac&#807;a&#771;o analisada e a 
elevac&#807;a&#771;o na quantidade totais de protei&#769;nas da dieta pode 
influenciar positivamente o BN, embora mais estudos sejam necessa&#769;rios.



 
 
P-05 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO EM UMA UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA 
Sayane Marlla Silva Leite Montenegro, Karla Regina Albuquerque Araújo de Lucena, 
Lailma Bento de Araújo Marques, Daniel Lima de Farias, Maria Bernadete de Sousa, 
Sergio Ribeiro dos Santos 
Hospital Universitário Lauro Wanderley 
 
Introdução: de acordo com a Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Centro de Terapia Intensiva é definido 
como um agrupamento, numa mesma área física, de mais de uma Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), sendo esta última uma área crítica destinada à internação de pacientes 
graves, que requerem atenção profissional especializada de forma contínua, materiais 
específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia. 
Objetivos: apresentar um diagnóstico situacional da incidência de infecção na UTI 
Geral do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), no município de João 
Pessoa-PB, bem como, identificar os principais agentes envolvidos nas infecções, 
quantificar a incidência de infecção na unidade de Terapia intensiva no período 
compreendido entre janeiro e Junho de 2013, assim como, determinar as vias de 
contaminação. Metodologia: trata-se de um estudo quanti ? qualitativo, observacional 
e transversal, realizado na UTI do HULW no período de janeiro a julho de 2013, cujo 
instrumento para coleta de dados foram os livros de registro das culturas das UTI Geral 
Adulta A. Resultados: durante o período do estudo, foram admitidos 106 pacientes na 
UTI geral A, dos quais 20 foram excluídos por preencherem os critérios de exclusão. 
Desta forma, a população do estudo foi constituída por 86 pacientes, totalizando uma 
amostra de 211 culturas analisadas. O Total de culturas positivas foi de 19%, onde a 
principal via de infecção foi a via aérea com 32,5% e os agentes infecciosos mais 
identificados foram as leveduras (25%), seguido de Pseudomonas aeruginosas (20%), 
Staphylococcus coagulase+ (20%) e Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) 
(15%). Considerações Finais: acredita-se ter alcançado o objetivo proposto no início do 
estudo que tinha como principal intuito realizar um diagnóstico situacional da 
incidência de infecção na UTI Geral do HULW, no município de João Pessoa-PB. 
PALAVRAS-CHAVES: Unidade de Terapia Intensiva, Gerenciamento de Risco, Infecção 
Hospitalar. 



 
 
P-06 
DOENÇA MENINGOCÓCICA: SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA MORTALIDADE NAS 
UTIs DE GOIÂNIA 
Ana Rosaria Medeiros Peres, KARLA C. NAVES CARVALHO, GUSTAVO VIEIRA R. 
FERREIRA, ANA FLAVIA ALMEIDA 
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ANAPOLIS 
 
INTRODUÇÃO E OBJETIVO: A doença meningocócica (DM) é uma infecção bacteriana 
aguda causada pela N. meningitidis, sendo os principais sorogrupos A, B, C, Y e W135. 
É importante causa de morbimortalidade no mundo. A infecção pode cursar de três 
formas - meningite, meningococcemia e meningite com meningococcemia. Esta 
pesquisa teve como objetivo descrever o perfil epidemiológico da DM em crianças de 0 
a 14 anos de idade, pela manifestação clínica, evolução e sorogrupo, no período de 
2007 a 2015 no município de Goiânia ? GO, e que necessitaram de tratamento 
intensivo. MATERIAL E MÉTODO: Dados coletados através do DATASUS e foram 
notificados 46 casos. Trata-se de estudo observacional, descritivo, retrospectivo de 
caráter epidemiológico com abordagem quali-quantitativa nas UTIs. RESULTADOS: Ao 
analisar a evolução dos casos de DM por faixa etária observou-se que as maiores 
incidência, indicações de UTI e letalidade estão associadas à faixa etária entre 1 e 4 
anos,correspondendo a 39,13% dos casos e 75% dos óbitos. Já ao analisar a 
mortalidade de acordo com manifestações clínicas nota-se que a meningite com ou 
sem meningococcemia é a forma mais grave, sendo responsável por 23,25% dos 
óbitos. Quanto ao sorogrupo do meningococo, o sorogrupo C foi responsável por 75% 
dos óbitos. CONCLUSÃO: Conclui-se que a DM é uma infecção sistêmica aguda grave 
que afeta principalmente pré-escolares. Os quais desenvolvem principalmente as 
formas mais graves da doença, e infelizmente a maior parte dos casos vão a óbito, 
mesmo com tratamento intensivo. A primeira causa etiológica de DM está relacionada 
à infecção pelo sorogrupo C do meningococo e a segunda ao sorogrupo B.



 
 
P-07 
Efeitos do tratamento com a proteína Hev b 13 na resposta imunoinflamatória e 
lesão pulmonar de ratos com sepse 
Lilhian Alves de Araujo, Maxley Martins Alves, Paulo Roberto de Melo Reis, Fátima 
Mrue, Clayson Moura Gomes, Milton Adriano de Pelli Oliveira 
Universidade Federal de Goiás, Biotecnologia e Biodiversidade 
 
Sepse é uma patologia infecciosa responsável por induzir uma resposta inflamatória 
sistêmica grave. Apesar de grandes avanços no tratamento, a incidência de óbitos 
decorrente da sepse ainda é alta, sendo necessária a busca de novos recursos 
terapêuticos. Pesquisas recentes utilizando uma fração purificada derivada do látex 
natural da Hevea brasiliensis (seringueira), denominada Hev b 13 tem demonstrado 
importantes efeitos anti-inflamatórios no tratamento da retocolite ulcerativa, bem 
como de artrite reumatoide. O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos da Hev b 
13 na resposta inflamatória e na lesão pulmonar de ratos com sepse. MÉTODOS: Ratos 
machos da linhagem Wistar foram submetidos a ligação e perfuração do ceco (LPC), 
randomizados em grupos e tratados com as doses 0,5/2,0/3,0 mg/Kg de Hev b 13 
subcutâneo. Após subdividiu-se os animais em três pontos diferentes de tempo (1, 6 e 
24 horas após os tratamentos) para coleta de amostras sanguíneas e eutanásia com 
remoção dos órgãos. Foram determinadas as concentrações plasmáticas e pulmonares 
de fator de necrose tumoral-&#945; (TNF-&#945;), interleucina 10 (IL-10), IL-6 e IL-4 
através do ensaio imunoenzimático (Elisa). As lâminas de tecido pulmonar foram 
confeccionadas com 5&#956;m de espessura e coradas com Hematoxilina-Eosina, 
sendo a avaliação sobre as lesões histopatológicas classificadas em: (0) normal; (1) 
leve; (2) moderado; (3) acentuado, (4) severo nas categorias infiltração de neutrófilos, 
edema intersticial, hiperemia, hemorragia, espessamento e necrose para análise 
semiquantitativa. Para todas as análises foi adotado um nível de significância de p 
<0.05. RESULTADOS: O tratamento com a Hev b 13 suprimiu a produção de TNF-
&#945; e IL-6, associado ao aumento de IL-10 e IL-4 no plasma e tecido pulmonar. 
Além disso, o tratamento com Hev b 13 reduziu as alterações morfopatológicas 
encontradas nos pulmões, incluindo infiltrado de neutrófilos, edema e espessamento 
alveolar. CONCLUSÃO: Nossos resultados permitem concluir que a Hev b 13 tem 
efeitos anti-inflamatórios e atenua lesões pulmonares em ratos com sepse aguda, 
apresentando potencialidades para aplicabilidade clínica. 



 
 
P-08 
FATORES ELETIVOS PARA A UTILIZAÇÃO E DURAÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM 
RECÉM-NASCIDOS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE ANÁPOLIS 
Ana Rosaria Medeiros Peres, KARLA C. NAVES CARVALHO, PALOMA NICOLAU TOMAZ, 
STÉFANNY CAROLINE GUIMARÃES RAMOS, THARLLES URIEL BARBOSA ARANTES, 
CAMILA SILVA GARCIA 
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ANAPOLIS 
 
INTRODUÇÃO E OBJETIVO: Suporte ventilatório em neonatologia é um dos pilares do 
tratamento intensivo neonatal. Tanto o conhecimento dos mecanismos de ventilação 
invasivos quanto os não invasivos, se fazem necessários nesse contexto. Além disso, o 
estudo das patologias mais frequentes na UTI neonatal, associadas à duração da 
ventilação e ao desmame do recém-nascido são primordiais no manejo adequado e 
prognóstico. Dessa forma, esse estudo objetiva verificar os fatores eletivos para a 
indicação da ventilação mecânica (VM), a relação desses fatores com o tempo 
necessário para o uso de suporte ventilatório até que se possa fazer o desmame e os 
parâmetros que mais influenciam na mortalidade. MATERIAL E MÉTODO: Trata-se de 
estudo longitudinal, observacional, descritivo, retrospectivo com abordagens 
quantitativas e qualitativas sobre a utilização, duração e patologias associadas à 
ventilação mecânica. Dados foram coletados de prontuários de recém-nascidos com 
uso de que fizeram uso de VM na UTI do hospital público de Anápolis-GO. Sendo 315 
prontuários, no período de julho/2014 até julho/2015, com amostra de 60 sujeitos; 
considerando tempo e causa da internação, tipo de VM e a ocorrência de óbitos. 
RESULTADOS: Síndrome do desconforto respiratório (SDR) teve predominância de 
81,30%, e a prematuridade de 67,60%, logo a maioria que necessitou de VM 
apresentou as duas patologias. Foram demostrado ainda que há outras condições 
patológicas associadas a essas principais. Nota-se relação da quantidade de condições 
patológicas apresentadas com o tempo de internação, como fator de risco. Infere-se 
que dos 38 óbitos ocorridos 32 se relacionava à prematuridade - 84,3%. E que SDR, 
infecção e hipoglicemia isoladamente não é fator determinante de mortalidade. Ao 
analisar relação da média de dias em uso de cada VM com o óbito, percebe-se que 
VMI é fator de risco e CIPAP é fator de proteção. CONCLUSÃO: A maior prevalência é 
da prematuridade e síndrome do desconforto respiratório, simultaneamente, e mais 
associado ao óbito neonatal. E quando somado outras patologias a estas, há aumento 
significativo na duração da internação. A análise estatística da observação do tempo de 
internação com óbitos não foram relevantes. Todavia, o tempo em uso de cada tipo de 
ventilação associado à média de dias ofereceu dados como fatores de risco ou de 
proteção. O estudo contribui para nortear medidas de prevenção, terapêuticas e 
epidemiológicas em neonatos que apresentam determinadas condições. 



 
 
P-09 
HEMODIÁLISE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA: PERFIL DE UM SERVIÇO DE 
GOIÂNIA - GO 
Regiane Aparecida dos Santos Soares Barreto, Frederico Antônio e Silva, Vedimar 
Cabral, Julio César Soares Barreto, Ricardo Araújo Mothé, Ciro Bruno Silveira Costa. 
Universidade Federal de Goiás 
 
Estudo descritivo retrospectivo documental, que objetivou traçar o perfil das sessões de 

hemodiálise em pacientes com lesão renal aguda em unidade de terapia intensiva. Os dados 

foram coletados nas fichas de atendimento de um serviço de terapia renal substitutiva de 

Goiânia-GO. Foi avaliado o mês de maio de 2016, no qual 400 sessões foram realizadas em 77 

pacientes, internados em 11 Unidades de terapia intensiva e 1 sala de estabilização de CAIS – 

Centro de Atendimento Integrado à Saúde da prefeitura municipal. Destes, 66,2% eram do 

sexo masculino, idade variou de 36 a 92 anos, média de 68,3 anos, 94,8% dialisavam por 

cateter duplo lúmen como acesso vascular. A modalidade dialítica mais frequente foi a 

Hemodiálise convencional, 78,3%, seguida da SLED – Diálise Sustentada de Baixa Eficiência, 

20,3%. A forma de financiamento desses pacientes, 37,7% pelo SUS – Sistema único de Saúde 

e 62,3%, outros convênios particulares. As intercorrências mais frequentes foram hipotensão 

(44,1%), hipoglicemia (17,6%), e coagulação do sistema extracorpóreo (14,7%). O perfil das 

hemodiálises é semelhante aos encontrados em outros estudos, diferenciando apenas nas 

intercorrências. A equipe de enfermagem e médica deve estar atenta à tais intercorrências 

com vistas à segurança dos pacientes. 

 



 
 
P-10 
Imunonutrientes em pacientes cri&#769;ticos se&#769;pticos: utilizar ou não? 
Denise Peres de Mendonça, Danilo Sena Cotrim, Rodrigo Costa Gonçalves 
Universidade Federal de Goiás 
 
Introdução: Sepse é a principal causa de mortalidade em pacientes críticos, e apesar 
dos cuidados de suporte baseados em evidências, a mortalidade dos pacientes 
permanece elevada. A utilização de imunomoduladores vem sendo uma tentativa de 
controlar desfechos desfavoráveis na sepse. Objetivos: revisar as evidências científicas 
sobre a utilização de imunonutrientes em pacientes sépticos. Métodos: As buscas 
bibliográficas foram realizadas nas bases de dados Pubmed, Scielo, Bireme e Scopus 
com recorte temporal dos últimos cinco anos na língua inglesa, português e espanhol. 
Resultados: Após analise dos estudos recomenda-se que a glutamina enteral ou 
parenteral não seja utilizada em pacientes críticos, com exceção para pacientes 
queimados. Em relação a arginina não há estudos prospectivos, controlados e 
randomizados publicados utilizando arginina como agente isolado na sepse nos 
últimos cinco anos. No caso de ômega 3, a maioria dos estudos avalia o efeito 
associado a antioxidantes, portanto não é possível estabelecer uma indicação 
específica do nutriente. O mesmo ocorre com suplementação de vitaminas associadas 
ao selênio. Conclusões: Não houve um senso comum quanto à recomendação de 
imunonutrientes entre os artigos analisados. São necessários mais estudos para definir 
dose, via de administração e o momento ideal para a administração de cada 
imunomodulador em subgrupos de pacientes críticos sépticos. 



 
 
P-11 
INFLUÊNCIA DO SORO LÁTEX NATURAL DA SERINGUEIRA H. Brasiliensis SOBRE A 
RESPOSTA INFLAMATÓRIA AGUDA INDUZIDA POR SEPSE 
Maxley Martins Alves, Lilhian Alves de Araújo, Fátima Mrúe, Paulo Roberto de Melo 
Reis, Milton Adriano Pelli de Oliveira 
PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 
 
A resposta inflamatória aguda é uma manifestação do organismo desencadeada por 
um insulto. Fatores que predispõem são, por exemplo: bactérias, vírus, dentre outros 
micro-organismos ou traumas. É um mecanismo interno de sobrevivência. A resposta 
inflamatória leva ao desenvolvimento de uma cascata de eventos imunológicos na 
tentativa de destruir o agente agressor, com alterações cardiológicas, hemodinâmicas, 
respiratórias, renais, endocrinometabólicas, gastrointestinais e hematológicas 
determinando um quadro clínico sindrômico. As alterações vasculares e imunológicas 
desencadeiam uma resposta de ?contra-balanço? inflamatória. Pesquisas recentes 
utilizando uma fração específica derivada do látex natural da seringueira Hevea 
brasiliensis, denominada Hev b 13, tem mostrado capacidade de induzir síntese de 
interleucina 10 (IL-10) in vitro, estimulando a resposta anti-inflamatória, podendo 
resultar em homeostase. Estas evidências são avaliadas no modelo experimental 
adotado com indução de sepse grave, após procedimento cirúrgico com lesões 
gástrica, intestinal e pancreática, além de infusão de cepas de Acinetobacter baumanni 
com perfil de resistência a múltiplos antibióticos testados. Foi infundido solução Hev b 
13 via subcutânea na dosagem 0,5 mg/Kg. Observou-se semelhança na sobrevida dos 
animais que foram tratados com esta solução e os animais do grupo controle, tratados 
com 1 ml de SF0,9% (p =0 ,8106). A contagem de leucócitos totais (p= 0,0207) e 
linfócitos totais (p= 0,0032) apresentou diferenças estatisticamente significativas. Nas 
demais células as contagens não apresentaram diferença estatística significativa 
(p>0,05). A solução de Hev b 13 pode induzir a redução da amplificação da cascata 
celular imunológica, reduzindo a produção de leucócitos e linfócitos totais, modulando 
a resposta imunológica. O experimento realizado induziu síntese de interleucina 10 (IL-
10) e Fator de necrose tumoral (TNF). Os ratos que receberam Hev b 13, apresentaram 
no tecido pulmonar menor envolvimento de células inflamatórias. 
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MORBIMORTALIDADE DE PACIENTES IDOSOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
DE UM HOSPITAL PÚBLICO 
Raphael Neiva Praça Adjuto, Marina Harue Yamamoto Bezerra, Vanderson Rodrigues 
Moreira, João Pedro Braga Félix 
Hospital Regional da Ceilândia - HRC, Distrito Federal - DF. 
 
Introdução e Objetivo: trata-se de uma pesquisa descritiva analítica longitudinal 
quantitativa que utilizou como fontes de dados o livro de registros de internações e os 
prontuários dos pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de 
um hospital público do Distrito Federal ? DF. O objetivo do presente estudo é 
identificar o perfil de morbimortalidade dos pacientes idosos de uma UTI do Distrito 
Federal, construindo, por meio da avaliação dos diagnósticos dos pacientes ali 
internados, o planejamento e a promoção adequada das ações no setor. Materiais e 
Métodos: estudo descritivo analítico e longitudinal com abordagem quantitativa de 
pacientes internados na UTI do hospital regional de Ceilândia ? DF. Utilizou-se como 
fonte de dados o livro de registro e os prontuários dos pacientes internados no 
período de Janeiro à Dezembro de 2014, sendo um total de 103 usuários. O programa 
IBM SPSS Statistics foi utilizado para realizar a estatística descritiva e inferencial dos 
dados. Os demais dados que caracterizam a amostra foram analisados com base na 
estatística descritiva. Resultados: em 12 meses, 103 pacientes idosos foram admitidos 
na UTI, sendo 53 mulheres e 50 homens, portanto, leve predominância do sexo 
feminino. O tempo médio de internação foi de 17,6 dias. Observou-se que 59,3% dos 
pacientes foram a óbito. A principal causa de internação e óbito (60,6%) foi a sepse, 
seguida de pneumonia e insuficiência respiratória aguda (IRPa). Conclusões: Após 
identificar os diagnósticos predominantes no momento de admissão e do óbito, pode-
se observar que há falhas na assistência prestada por parte dos profissionais da UTI. 
Sendo importante a implementação da educação continuada para o setor e 
estabelecimento de protocolos para tratamento da sepse. 
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NOTIFICAÇÕES DE MORTE ENCEFÁLICA POR UNIDADES DE PACIENTES CRÍTICOS DE 
HOSPITAIS GOIANOS 
Regiane Aparecida dos Santos Soares Barreto, Katiuscia Christiane Freitas, Eliana 
nadim Saba, Julio César Soares Barreto, Karina Suzuki, Bartira de Aguiar Roza 
Universidade Federal de Goiás 
 
A doação de órgãos ocorre com a cooperação de doadores, famílias, equipe médica, 
governo e sociedade, complexidade que torna o processo vulnerável. A identificação 
do potencial doador de órgãos é o ponto inicial neste complexo processo e a Unidade 
de pacientes críticos é o ponto crucial para o início da cascata do processo de doação 
de órgãos. Este estudo descritivo tem como objetivo apresentar as notificações de 
morte encefálica à Central Nacional de Captação, Doação e Transplantes de Goiás de 
junho de 2015 a junho de 2016. A casuística foi constituída pelas notificações 
realizadas por unidades de pacientes críticos de 29 hospitais do estado de Goiás. No 
período estudado houve 270 notificações e apenas três instituições responsáveis por 
75,6% dessas notificações. As doações foram efetivadas em 50 casos, uma frequência 
de 18,5%. Sete instituições tiveram doações efetivadas, das quais também três, 
representaram 88% do total. Conclui-se a necessidade de aprimoramento e 
capacitação das Comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos das 
instituições goianas afim de melhorarem os indicadores de notificação de morte 
encefálica e a efetivação das doações de órgãos. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS DE MENINGITE 
POR PNEUMOCOCO COM ÓBITOS EM UTI. 
Ana Rosaria Medeiros Peres, KARLA C. NAVES CARVALHO, GUSTAVO VIEIRA R. 
FERREIRA, ANA FLAVIA ALMEIDA 
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ANAPOLIS 
 
INTRODUÇÃO E OBJETIVO: A meningite é uma inflamação nas meninges; causada por 
diversos agentes, dentre estes, as bactérias são as principais por ocasionarem maior 
gravidade, com destaque ao Streptococco pneumoniae devido a letalidade e sequelas, 
mesmo com tratamento intensivo. Objetiva traçar o perfil epidemiológico dos casos 
notificados confirmados dos pacientes infantis com meningite por pneumococo no 
Estado de Goiás em 8 anos que evoluíram com tratamento em UTI e posteriormente a 
óbito. MATERIAL E MÉTODO: Estudo de caráter epidemiológico com abordagem quali-
quantitativa. Os dados dos casos notificados confirmados de meningite por 
pneumococo no estado de Goiás, na população de 0 a 14 anos, no período de 2007 a 
2015 que evoluíram para óbito, foram coletados por meio do Sistema de Informação 
Informatizado do Sistema Único de Saúde (DATASUS). RESULTADO: Neste intervalo 
estudado foram observados 949 casos de meningite no estado de Goiás na população 
em foco. Dentre estes, 46 de meningite por pneumococo, sendo a maioria no sexo 
masculino 33 casos (71,73%); e em menores de 1 ano 16 casos (34,78%). Destes, houve 
17 casos (36,95%) de óbito em UTI pediátrica com a maior mortalidade ate 4 anos - 13 
casos (74,47%). CONCLUSÃO: Analisando-se os dados coletados verificou-se que a 
meningite por pneumococo possui alta letalidade e prevalência nos primeiros anos de 
vida em concordância com a literatura. 
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PERFIL MICROBIOLÓGICO DAS BACTÉRIAS ISOLADAS EM SECREÇÃO TRAQUEAL DE 
UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL ENS 
Katiulcy Carvalho Oliveira, NATÁLIA SANTANA DO NASCIMENTO, ANA CAROLINA 
ARAUJO ANDRADE, LUCIÂNIA DE ALMEIDA PERES, JOUBERT BORGES DE ALMEIDA 
JUNIOR 
Hospital de Neurologia Santa Mônica 
 
As infecções hospitalares relacionadas a saúde (Iras) são aquelas adquiridas após a 
admissão do paciente e que se manifesta até 72 h.1-2 33% dos pacientes com morrem 
em decorrência direta de pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV), este 
quadro traduz um custo &#8805; 40.000 dólares por episódio. PAV é a segunda causa 
mais comum de Iras, na unidade de UTI, e a mais comum nos pacientes em ventilação 
mecânica (VM)2, o risco maior de infecção é durante os cincos primeiros dias de VM, 
sendo o Streptococcus pneumoniae, a causas mais comum de PAV de início precoce.2. 
2. Objetivos. Determinar o perfil microbiológico das PAV, na unidade de UTI de um 
hospital de ensino de Goiás, bem como analisar a prevalência de germes 
multirresistentes (MDR), permitindo assim a avaliação de alternativas terapêuticas 
para estas infecções. 3. Métodos. O estudo retrospectivo de 1.297 prontuários de 
pacientes da UTI, no período de junho de 2015 à junho de 2016, dos quais 120 
pacientes foram submetidos a intubação orotraqueal, 39 apresentaram o diagnóstico 
de PAV, com cultura de secreção traqueal positiva. 4.Resultados. Entre 39 amostras 
positivas secreção traqueal, 92% apresentaram crescimento para Gram negativo (BGN) 
e 8% para Gram positivo (CGP). Dentre as BGN Pseudomonas aeruginosa foi a com 
maior prevalência 49%, destas 47% apresentarem o perfil de multidrugsensive (MDS), 
32% apresentaram o perfil MDR. Dentre as CGP Staphylococcus aureus com 8%, com a 
maior prevalência as CGP, deste 25% são meticilina sensível e 75% meticilina 
resistente. 5. Conclusão. O perfil microbiológico da instituição estudada é de uma 
baixa prevalência de CGP MDR, de forma que o tratamento empírico para estes 
germes se faz desnecessário. Evitando o uso indiscriminado de. Não evidenciou o 
crescimento de Enterococcus resistente à vancomicina (VRE), e os Staphylococcus 
aureus 8%, destes 75% MRSA. Dentre as bactérias MDR BGN desta cepa destaca - se 
Pseudomonas aeruginosa 92%. Torna - se necessário mais estudos de perfil 
microbiológico nestas unidades, de modo a orientar de forma mais eficiente essas 
terapias. 6. Referências. 1CDC - Centros de Controle e Prevenção de Doenças. 
Diretrizes para a prevenção de pneumonia cuidados de saúde associados,2003: 
recomendações do CDC e da Saúde Práticas de Controle de Infecção Consultivo 
Comissão. MMWR 2004; 53 (n. RR-3). 2.CDC - Guidance for Control of Carbapenem-
resistant Enterobacteriaceae (CRE): 2012 CRE Toolkit. 
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PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE CIRÚRGICO PARA A 
UTI 
Camilla Antunes, Karina Suzuki, Regiane Aparecida dos Santos Barreto, Ingred 
Fernanda Rodrigues de Oliveira, Joyce Vila Verde Nobre, Cyanéia Ferreira Lima Gebrim, 
Marinésia Aparecida do Prado, Vinícius Florentino Ferreira da Silva, Carolina Melo 
Garcia 
Universidade Federal de Goiás 
 
 
Introdução: No ambiente hospitalar, existe uma constante troca de informações e 
experiências entre as pessoas. Portanto, é necessário o domínio da comunicação como 
instrumento facilitador da assistência, permitindo uma visão mais ampla da 
necessidade do paciente, sendo essa compreendida e atendida pelo profissional de 
saúde. A comunicação na transferência tem como objetivo a passagem da 
responsabilidade assistencial de um grupo de pacientes de uma equipe profissional 
para outra e, para tanto, precisa ser constantemente avaliada e readequada a cada 
realidade. A falha no processo de comunicação pode ocasionar em alto risco para 
eventos adversos dentro do ambiente hospitalar, e que podem influenciar no processo 
de cuidado. Possuir uma visão sistêmica possibilita a identificação dos pontos frágeis e 
o desenvolvimento de medidas que garantam maior segurança para o paciente e para 
os profissionais. 
Objetivo: Avaliar a comunicação na transferência do paciente do centro cirúrgico (CC) 
para a unidade de terapia intensiva (UTI). 
Métodos: Estudo descritivo, quantitativo. O estudo foi realizado nas unidades de CC e 
UTI de um hospital de ensino de Goiânia-GO, a população de estudo compõe-se da 
equipe multiprofissional. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário, 
buscando identificar a realidade das práticas de comunicação; fatores facilitadores e 
dificultadores; caracterizar as falhas na comunicação multiprofissional e identificar as 
formas de comunicação mais eficazes na prática profissional. Participaram 33 
profissionais. 
Resultados: 69% acreditam que a ferramenta que beneficiaria a comunicação na 
transferência seria checklist padronizado; 51% apontam como fator facilitador um 
treinamento específico; 51% afirmam que a falta de tempo é um fator dificultador; 
81% marcaram que as possíveis falhas de comunicação consistem em falhas na 
prestação de cuidados; 72% acreditam ser a escrita o meio de comunicação mais 
eficaz, em forma de checklist padronizado. 
Conclusão: Conclui-se a importância da comunicação na transferência pelos 
profissionais para melhora dos cuidados prestados, apontam o treinamento específico 
sobre comunicação e a escrita por meio de checklist padronizado, como fatores que 
contribuem para um cuidado seguro e com qualidade. 
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Purpura fulminans em um caso de meningococcemia: relato de caso 
Renata Rodrigues Rosa, Amanda Vieira Evangelista da Rocha, Claudia Borges Rodrigues 
Teixeira, Sibely Braga Santos Maia, Jacqueline Batista Vieira Camelo 
Hospital de Doenças Tropicais de Goiás 
 
Introdução: A doença meningocócica grave progride rapidamente para o choque, 
disfunção de múltiplos órgãos e óbito em 24 horas se não houver tratamento urgente. 
O rash purpúrico clássico com desenvolvimento rápido geralmente aparece depois de 
12 horas. Nos casos fulminantes, ocorre púrpura, isquemia de membros e até mesmo 
o óbito. A púrpura pode ocorrer em 16-24% dos casos e se acompanhada de choque, 
chama-se púrpura fulminans. Infelizmente, a maioria dos casos de DM é diagnosticada 
após o aparecimento desses sinais tardios. Objetivo: Relatar um caso de púrpura 
fulminans em uma criança de 1 ano e 1 mês que sobreviveu ao choque séptico. 
Descrição do caso: Paciente com 1 ano e 1 mês, sexo feminino, com história de febre 
alta, vômitos e astenia há cerca de 1 dia, evoluindo com lesões de pele no dorso que se 
disseminaram por todo o corpo dentro de 12 horas. História vacinal: tomou 2 doses da 
meningo C. Na admissão, apresentava irritabilidade extrema, cianose de extremidades, 
TEC > 3 segundos, sufusões hemorrágicas pelo corpo que formavam placas. Paciente 
evoluiu com rebaixamento do nível de consciência, sendo intubada logo na admissão. 
Apesar da ressuscitação volêmica, evoluiu com hipotensão (choque frio refratário). 
Após cateter central, foi iniciado adrenalina, dobutamina e noradrenalina, com 
transferência para a UTI Pediátrica. Após controle do choque, foi iniciado alprostadil, 
na tentativa de melhorar a circulação das extremidades dos membros pois os mesmos 
evoluíram de púrpura para necrose, assim como nos glúteos e coxas. Evoluiu com 
hipertermia e piora do aspecto das lesões no glúteo, sendo iniciado antibioticoterapia 
de amplo espectro, com melhora dos parâmetros laboratoriais e clínicos. Foram feitos 
vários desbridamentos cirúrgicos das lesões necróticas, com necessidade de amputar 
as falanges distais de alguns artelhos das mãos e pés. Foi realizada traqueostomia, 
iniciado desmame da ventilação mecânica e suspensa sedação. Hemoculturas 
negativas. Tem-se programado enxerto nas lesões extensas dos glúteos ou coxas. 
Paciente apresentou melhora clínica surpreendente, apesar do escore PRISM 
indicando alto risco de mortalidade, na admissão. Comentários: A taxa de letalidade da 
meningococcemia é cerca de 40%, considerada alta. Assim, o controle do choque 
séptico e a evolução clínica favorável foram interessantes para o estudo desse caso. 
Reforçamos a importância de ampliar a cobertura vacinal para meningococo. 
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QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO: AVALIAÇÃO 
POR MEIO DA AUDITORIA INTERNA 
Ludmila Cristina Souza Silva, Marinésia Aparecida Prado, Maria Alves Barbosa, Danielle 
Perdigão Oliveira e Ribeiro, Lorena Zenha Andrade, Sheyla Pereira da Silva, Wellington 
Matheus Gomes Lima 
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Introdução e Objetivos: A qualidade da assistência ao paciente crítico tem sido motivada 
por meio de um processo de análise desencadeado pelos trabalhadores da ambiência em 
saúde, e a auditoria interna tem sido apresentada como uma importante ferramenta para 
auxiliar na identificação de não-conformidades que possam servir como indicador negativo 
de qualidade. O objetivo desse estudo foi identificar, na literatura científica, evidências 
sobre a qualidade da assistência de enfermagem ao paciente crítico através da avaliação 
realizada por meio da auditoria interna. Material e Métodos: Trata-se de um estudo de 
revisão integrativa da literatura com análise baseada em níveis de evidências. Resultados: 
A amostra foi constituída por 16 estudos, que foram submetidos a análise, segundo os 
níveis de evidências. Sendo que 12(75%) apresentaram nivel de evidências moderado. A 
auditoria interna, utiliza da análise de prontuários para identificar as não-conformidades 
que interferem na qualidade da assistência, e, aponta para as necessidades de 
(re)organização do processo de trabalho. Tem-se ainda como principais lacunas, que os 
registros nos prontuários não se encontram em conformidade com os critérios 
institucionais e ou inexistência de tais registros, presença de rasuras, falta de identificação 
e carimbo do profissional, além da checagem dos medicamentos administrados no 
paciente. Conclusão: Acredita-se que a implementação de estratégias focadas na 
qualificação dos profissionais, elaboração de protocolos informatizados e adequação dos 
impressos destinados aos registros médicos e de enfermagem, podem contribuir para a 
qualidade desses registros nos prontuários e impactar na qualidade da assistência e 
redução dos custos em saúde. 
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QUALIDADE DO SONO DA EQUIPE DE GESTÃO DA UTI: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 
Ana Rosaria Medeiros Peres, KARLA C. NAVES CARVALHO, GUSTAVO VIEIRA R. 
FERREIRA, ANA FLAVIA ALMEIDA 
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ANAPOLIS 
 
INTRODUÇÃO E OBJETIVO: O sono faz parte do ciclo sono-vigília o qual sincroniza 
fatores ambientais com os fatores endógenos, produzidos pela ação de diversas 
estruturas do sistema nervoso. O equilíbrio entre estes fatores pode ser perturbado 
por alterações agudas ou crônicas - como é o caso dos trabalhos em regime de turnos; 
que dessincroniza o ciclo sono-vigília. Revisar o tema, dentro da literatura médica 
atual, analisando trabalhos publicados entre l997 e 2015 sobre a qualidade de sono em 
estudantes e profissionais da área de saúde que trabalham em UTIs, as quais exigem 
tempo integral presencial na unidade. MATERIAL E MÉTODO: O estudo foi 
desenvolvido mediante pesquisa bibliográfica em fontes do PubMed, Biblioteca Virtual 
em Saúde e SciELO. Sendo identificadas e rotuladas as idéias principais de cada 
referencial teórico. RESULTADO: Os estudantes e profissionais da saúde apresentam o 
padrão de restrição e extensão do ciclo sono-vigília, com dificuldade de iniciação e 
finalização e duração restrita do sono nos dias da semana e duração estendida do sono 
nos finais de semana, como forma de compensar os atrasos de sono durante a 
semana. Médicos, acadêmicos e residentes de medicina que possuem privação de 
sono têm um risco maior de erros médicos do que os que têm qualidade de sono 
adequada. CONCLUSÃO: Sabendo-se que é comprovado o fato de que a perturbação 
do ciclo sono-vigília tem importância no desempenho cognitivo e humano, na 
qualidade do sono e no bem-estar, mais especificamente na diminuição destes é 
necessário o desenvolvimento de mais estudos sobre o assunto para conscientização e 
levantamento de como amenizar danos a saúde ocasionados pela privação do sono. 
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REALIDADES DE TRÊS COMISSÕES INTRA-HOSPITALARES DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E 
TECIDOS DE GOIÁS 
Regiane Aparecida dos Santos Soares Barreto, ELINA NADIM SABA, KATIUSCIA 
CHRISTIANE DE FREITAS, GISELA FERNANDES COSTA DE FARIAS, Karina Suzuki, Bartira 
de Aguiar Roza 
Universidade Federal de Goiás 
 
As Comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos (CIHDOTTs) tem 
objetivo de melhorar a articulação do hospital quanto a organização do processo de 
captação de órgãos e a identificação dos potenciais doadores, com abordagem mais 
adequada dos familiares ampliando qualitativa e quantitativamente as taxas de 
captação. Este estudo tem como objetivo descrever dificuldades referidas por 
membros de CIHDOTTs. Pesquisa exploratória realizada por meio da aplicação de 
questionário estruturado a profissionais de três CIHDOTTs de hospitais estaduais de 
Goiás, aprovada em Comitê de Ética. As dificuldades incluíram falta de conhecimento 
técnico, desmotivação e ausência de incentivo da direção. Os apontamentos para 
melhorias foram educação continuada nos hospitais hospitalares, equipe exclusiva 
para CIHDOTT e incentivo profissional e financeiro. É fundamental a valorização 
profissional para melhor desenvolvimento das CIHDOTTs, fundamentais ao processo 
de doação e transplantes de órgãos. 
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RELAÇÃO ENTRE DESNUTRIÇÃO E EPILEPSIA NO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 
NERVOSO CENTRAL EM CRIANÇAS DE UTI 
Ana Rosaria Medeiros Peres, KARLA C. NAVES CARVALHO, GUSTAVO VIEIRA R. 
FERREIRA, ANA FLAVIA ALMEIDA 
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ANAPOLIS 
 
INTODRUÇÃO E OBJETIVO: A literatura aponta que a desnutrição e epilepsia durante os 
períodos de intenso desenvolvimento cerebral acarretam deficiências na maturação do 
sistema nervoso central (SNC) conduzindo a impactos médicos e socioeconômicos, 
com forte influência sobre os altos índices de morbimortalidade infantil nos países em 
desenvolvimento. Estudos mostram que 80% da população epiléptica e cerca de um 
terço das pessoas que sofrem de desnutrição concentram-se nos países em 
desenvolvimento. Este estudo objetiva revisar a literatura atual acerca da relação 
causa-efeito entre desnutrição e epilepsia nos aspectos do SNC em desenvolvimento, 
através de estudos clínicos e experimentais realizados em animais. MATERIAL E 
METODO: Revisão bibliográfica baseada em levantamento de periódicos publicados 
em bases de dados como Medline e Scielo, utilizando como palavras-chave: epilepsy e 
malnutrition. Foram selecionados artigos de 2001 a 2015 que relacionavam os 
aspectos referentes às modificações influenciadas pelas crises convulsivas e 
desnutrição no desenvolvimento do SNC. RESULTADO: A análise da literatura registra 
que desnutrição precoce afeta profunda e permanentemente o desenvolvimento 
neuropsicomotor, com alterações na epileptogênese, provocando maior 
vulnerabilidade a crises convulsivas. Evidenciou-se que a reabilitação da nutrição 
precoce configura-se como efeito protetor contra a indução da epilepsia em crianças 
internadas em UTI. CONCLUSÃO: Constatou-se que a desnutrição não representa 
diretamente um gatilho para epilepsia em crianças internadas em UTI, no entanto, 
pode estreitar o limiar para ocorrência de crises epilépticas, havendo uma associação 
somativa entre ambas. Pesquisas referem inúmeras alterações causadas pela 
desordem epiléptica e desnutrição no SNC, porém, há ainda poucos estudos 
elucidando a interação entre esses fatores na maturação no SNC. 
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"Síndrome Respiratória Aguda Grave por H1N1 associado a infecção bacteriana 
secundária por Streptococcus pneumoniae em uma criança de 4 anos e 1 mês" 
Renata Rodrigues Rosa, Amanda Vieira Evangelista da Rocha, Claudia Borges Rodrigues 
Teixeira, Sibely Braga Santos Maia, Jacqueline B. Vieira Camelo 
Hospital de Doenças Tropicais de Goiás 
 
Introdução: A grande frequência de mutações e a alta taxa de transmissão predispõe 
às epidemias sazonais por vírus Influenza A e B. As infecções secundárias por 
Streptococcus pneumoniae aumentam a severidade e letalidade em pacientes 
infectados com vírus influenza devido a copatogenicidade de ambos, em um 
mecanismo conhecido como ?sinergismo letal?, revisado recentemente em 2014. 
Objetivo: Relatar um caso grave de infecção por H1N1 com infecção bacteriana 
secundária por Streptococcus pneumoniae evoluindo para o óbito em uma criança de 
4 anos e 1 mês. Descrição do caso: Paciente do sexo feminino, com 4 anos e 1 mês, 
admitida com história de síndrome gripal há 1 semana, com tosse seca e coriza. Há 3 
dias da admissão, apresentou febre e inapetência. Sendo que há 1 dia evoluiu com 
piora da tosse, astenia e dispneia, sem novos picos febris. Nega vômitos ou diarreia. 
No exame físico da admissão, apresentava-se em grave estado geral, desidratada, 
taquidispneica, agitada, com discreta cianose de extremidades, afebril, Glasgow de 12, 
PA: 87/44, FC: 129, ausculta pulmonar com MV rude e dimunuído globalmente e 
estertores difusos, FR: 47 irpm, saturação de 93% com cateter nasal de O2 a 5 L/min, 
além de edema bipalpebral, pupilas isofotorreagentes, abdome flácido, sem sinais 
meníngeos. Hemograma com 600 leucócitos. RX de tórax: opacidades em pulmão 
direito e base pulmonar esquerda. Necessitou de suporte ventilatório invasivo e 
drogas vasoativas pela piora clínica hemodinâmica. Apresentou intercorrência com 
pneumotórax não hipertensivo, após passagem de acesso central, sendo necessário 
drenagem torácica. Houve piora progressiva do choque séptico, apesar das drogas 
vasoativas, dos antimicrobianos precoce (com ceftriaxone, oxacilina e oseltamivir) e da 
ventilação mecânica com parâmetros otimizados para SRAG. Com 33 horas de 
internação na UTI, paciente evoluiu com persistência de hipoxemia, bradicardia e duas 
paradas cardiorrespiratórias com sangramento alveolar, com desfecho desfavorável, 
evoluindo para o óbito. Exame de PCR para H1N1 resultou positivo. Hemocultura da 
admissão: Streptococcus pneumoniae. Comentários: Devido ao grande impacto 
econômico e na área da saúde a cerca desse ?sinergismo letal? entre influenza A e S. 
pneumoniae, vários estudos sobre os fatores dessa relação reforçam a importância do 
uso dos inibidores de neuraminidades para diminuir essa co-infecção. Além de ampliar 
a cobertura vacinal contra influenza e pneumococo. 
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Introdução e objetivos: Nas unidades de terapia intensiva (UTI) a sobrevida dos 
pacientes têm aumentado devido a evolução tecnológica e científica. Contudo, a 
incidência de complicações decorrentes da permanência na UTI contribui para a perda 
de funcionalidade e reduz a qualidade de vida do paciente. Assim, este trabalho 
objetivou avaliar e comparar a funcionalidade e a qualidade de vida do paciente crítico 
imediatamente após alta da UTI e após um mês. Material e métodos: Trata-se de um 
estudo com abordagem observacional longitudinal, realizado com pacientes 
hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal de Rio Verde, no 
período de setembro e outubro de 2014. Consistiu na aplicação de questionários que 
avaliaram a qualidade de vida, através do Medical Outcomes Study 36-Item Short-
Form Health Survey (SF-36) e a funcionalidade através do Índice de Barthel, após a alta 
da UTI e depois de um mês. Em seguida, foi feita a análise estatística dos resultados 
obtidos realizados através do teste de postos com sinais de Wilcoxon de amostras 
relacionadas. Resultados: A amostra foi composta por 15 pacientes com idades entre 
18 e 74 anos. Observou-se que houve uma diferença estatística entre os escores totais 
da primeira e da segunda aplicação do Índice de Barthel (p=0,002). Verificou-se que na 
primeira avaliação a pontuação mínima foi de 30 e máxima de 95, resultando em uma 
média de 62,5 que se enquadra em uma perda moderada da funcionalidade. Já 1 mês 
após, encontrou-se pontuação mínima de 70 e máxima de 100, com uma média de 
100, enquadrando-se em uma leve perda da funcionalidade Já os domínios do SF-36 
tiveram aumento significante (p<0,05) no escore total, inferindo melhora na qualidade 
de vida, para todos os domínios, exceto estado geral de saúde (p=0,075). Conclusão: O 
período de internação em Unidade de Terapia Intensiva compromete 
significantemente a qualidade de vida e a funcionalidade dos pacientes e a volta à vida 
social em companhia dos familiares é um fator bastante relevante para melhora da 
qualidade de vida e restauração da capacidade funcional. 
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Hipossialia e dipsia são queixas comuns de pacientes sob cuidados paliativos. A 
Síndrome de Sjögren (SS) por vezes pode ser a ou uma das causas, associada ou não à 
Síndrome da Ardência Bucal (SAB). O objetivo deste trabalho é apresentar um caso 
clínico de cuidados paliativos enfatizando a importância do cirurgião dentista no 
diagnóstico e controle da hipossialia e dipsia. Paciente SCS, 77 anos, sexo feminino, cor 
branca, portadora de Diabetes Mellitus, polineuropatia, artrose, transtorno de humor, 
xeroftalmia hipertireoidismo, dermatite atópica, AVE, histórico familiar de doenças 
autoimune e queixa a três anos de secreção viscose em boca e ardência bucal sem 
diagnóstico. Ao exame clínico observou-se edema de parótidas, lesões no lábio 
inferior, hipossialia e secreção purulenta sob a prótese protocolo (PP) inferior. Colhido 
Swab da secreção para cultura de resultado positivo para Acinetobacter baumani multi 
resistente, devidamente tratada de forma não invasiva via Terapia de 
Descontaminação Fotodinâmica (PDT) nas lesões, hidratação tópica com óleo de coco 
2% e vitamina E 2% em gel comestível, com melhora de 80% dos sintomas. Retornou 9 
meses após com a recorrente queixa. Ao exame sialométric apresentava 0 mm de 
saliva de repouso e 0,2 mm de saliva estimulada. Tratada inicialmente a SAB com o 
hidratante bucal supracitado, porém mantendo a intensa queixa de secreção viscosa 
aderida em palato e orofaringe. Foram solicitados exames laboratoriais anticorpos 
antinucleares, anti- SS-A/RO, anti ? SS-B/LA, com resultados negativos. Realizamos 
biópsia de glândula salivar, com resultado de infiltrado linfo- plasmocitário compatível 
com a doença SS. Iniciamos tratamento não invasivo com 10 sessões de LASER e TENS 
em glândulas salivares, manutenção do hidratante bucal supracitado e uso do 
hiperbolóide por 20 minutos duas vezes ao dia, resultando produção de 0,3 mm de 
saliva de repouso e 0,7 de saliva estimulada que possibilitou o desaparecimento dos 
sintomas. Concluiu-se que foi de suma importância a presença do Cirurgião Dentista na 
equipe de assistência à paciente tanto no diagnóstico como no controle da 
hipossialia,dipsia e gerando cuidados em conforto. 
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Introdução e objetivos: A ventilação mecânica tem a finalidade de substituir a 
respiração espontânea por uma artificial e o desmame da ventilação deve ocorrer o 
mais precocemente possível realizando de forma lenta ou gradual, por diversas 
técnicas, como a técnica do Tubo T, intermitente sincronizada e a técnica de pressão 
de suporte. Este estudo teve como objetivo verificar através de uma revisão da 
literatura os principais fatores que contribuem para o insucesso do desmame 
ventilatório em pacientes críticos. Material e métodos: O trabalho é uma revisão 
bibliográfica, de natureza qualitativa, que possuiu como fonte de pesquisa publicações 
em língua portuguesa, espanhola e inglesa dos últimos vinte anos. Os bancos de dados 
LILACS, Pubmed, Medline, Scielo e livros da biblioteca da UniRV foram consultados, 
utilizando-se o termo de busca ?desmame ventilação mecânica? e ?fatores que 
predispõem ao insucesso do desmame?. Resultados: Nos estudos, evidenciou-se que 
fatores como a idade avançada, a fadiga muscular respiratória, a atrofia muscular, o 
fator nutricional como a desnutrição, os fatores emocionais e o tempo prolongado de 
ventilação mecânica são fatores que podem levar ao insucesso durante uma tentativa 
de desmame. Outras variáveis importantes para o comprometimento do desmame 
são: sexo masculino, altos índices de patologias associadas tais como: pneumonia, 
insuficiência renal e neoplasias. As difusões cardíacas podem ser consideradas como 
um fator preditivo que gera o insucesso. Em relação aos índices preditivos, vários 
fatores devem ser avaliados para garantir o sucesso do desmame, como por exemplo a 
resolução da causa da insuficiência respiratória. Conclusão: O insucesso do desmame 
ventilatório é um dos fatores que mais causa morte dos pacientes críticos. Assim, 
percebe-se a importância em se conhecer os fatores de insucesso do desmame e os 
fatores preditivos, os quais poderão permitir que ocorra maior êxito no processo do 
desmame e melhora das taxas de morbimortalidade. 
 


