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FATORES PROGNÓSTICOS DE PACIENTES IDOSOS ADMITIDOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

O aumento da expectativa de vida e da prevalência de doenças crônicas aumenta a demanda dos serviços de saúde
e de tratamento em unidade de terapia intensiva (UTI). O conhecimento dos dados epidemiológicos e de
morbidade e mortalidade de uma unidade de saúde permite aperfeiçoamento das tomadas de decisões, dos
investimentos necessários em tecnologia e em conhecimentos técnicos, bem como a qualidade da atenção em
saúde prestada por este . Neste sentido, a utilização dos serviços de saúde de alta complexidade, como as UTIs, tem
papel vital para aumento da sobrevida dessa população. Independentemente da idade , a necessidade de cuidados
intensivos afeta o prognóstico dos pacientes aumentando a morbidade a longo prazo , gerando custos financeiros,
físicos, cognitivos e emocionais tanto para os pacientes como para as famílias e para a sociedade. Apesar disso,
indivíduos idosos se beneficiam mais dos cuidados intensivos, considerando os fatores pré-clínicos da internação e
o desejo do paciente. Partindo do pressuposto de que existem particularidades da população idosa quanto às suas
necessidades em saúde, podendo apresentar diferenciação quanto as faixas etárias, gerando um leque na literatura
quanto à caracterização dessa população no estado de Minas Gerais.

Autores: Keetlen Janis Oliveira Fiuzaa, Delvair Peron Junqueirab, Ana Flávia Nunes Faiadc, Denner Paganotto Gobbo Piresd, Maria da Glória Rodrigues-Machadoe, Flávia de Paula Castro Fereiraf, Amanda Aparecida Oliveira Leopoldinog

Instituições: a,b,dFaculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. c,f Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. e,g Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

E-mails: kj.fiuza@gmail.com, dedepjunqueira@gmail.com,  anaflaviafaiad@hotmail.com, falarcomdenner@gmail.com, maria.machado@cienciasmedicasmg.edu.br,  flavia.castro@feluma.org.br, aoliveiraleopoldino@gmail.com.

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Traçar o perfil e fatores prognósticos de pacientes idosos (com idades estratificadas por décadas) atendidos na UTI 
de um Hospital. 

A maior prevalência de DDSC dos idosos e maior mortalidade de pacientes idade ≥80 anos sugere que a interação
entre o envelhecimento e doenças cardiovasculares afeta o desfecho de mortalidade nesta população.
Em concordância com os resultados do presente estudo, observa-se a importância de uma análise epidemiológica
quanto ao número de óbitos UTI, destacando-se a relevância das ações de planejamento e organização de políticas
e protocolos que auxiliem os profissionais de saúde a abordarem os pacientes internados nessas unidades e
compreender as principais etiologias, disfunções e evolução quanto à idade, sexo e complicações desses pacientes.

Tipo de Estudo

Trata-se de um estudo analítico, transversal e retrospectivo de dados de prontuários eletrônicos realizado na UTI
de um hospital universitário 100% SUS. No período de abril de 2018 a abril de 2019.

Amostra

A amostra foi constituída de pacientes idosos admitidos na UTI do Hospital Universitário Ciências Médicas de
Minas Gerais (HUCM-MG).

Critérios de Inclusão

Prontuários de pacientes clínicos e cirúrgicos com idade ≥60 anos, com internação na UTI.

Critérios de Exclusão

Prontuário com informações incompletas.
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