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EFEITO AGUDO DO PRÉ-CONDICIONAMENTO ISQUÊMICO SOBRE A RESPOSTA DA FREQUENCIA CARDÍACA E 
SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO EM PACIENTES IDOSOS INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

A expectativa de vida da população mundial aumentou de forma exponencial
nos últimos anos (WHO 2019), em contrapartida, houve o aumento dos casos
de internação de idosos em unidade de terapia intensiva (UTI) [MENDES et
al., 2005]. A internação em UTIs promove a atrofia muscular por desuso e
pode alterar os parâmetros hemodinâmicos como a frequência cardíaca (FC) e
a saturação de oxigênio [SaO2] (CHHETRI et al.2019). O pré-condicionamento
isquêmico (PCI) tem sido utilizado como estratégia não farmacológica para
atenuar a perda da massa muscular por desuso em pacientes hospitalizados
em UTI (BARBALHO et al. 2018), no entanto, não se sabe os efeitos do PCI
sobre a FC e SaO2 em pacientes idosos hospitalizados em UTI.
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Os resultados serão descritos como média e desvio padrão. A análise
estatística mostrou que não houve mudança significante na FC (74 ± 12 vs 80
± 14) e na SaO2 (96 ± 2 vs 97 ± 2) respectivamente, antes e após a aplicação
do PCI (p>0,05).

Avaliar os efeitos agudos de uma sessão de pré-condiconamento isquêmico
sobre a frequência cardíaca e saturação de oxigênio em pacientes idosos
internados na unidade de terapia intensiva.

Participaram desse estudo um total de 34 idosos de ambos os sexos, com
71,0 ± 8,5 anos, 69,8 ± 12,9 kg, 1,65 ± 0,1 cm, internados em unidade de
terapia (UTI). Após determinar os critérios de inclusão e exclusão, os
pacientes foram submetidos a 5 ciclos de isquemia com duração de 5 min,
seguidos por 5 min de reperfusão (~170 + 8,6 mmHg), aplicados
bilateralmente nas coxas dos pacientes por manguitos de pressão (17,5x 90
cm). A FC e SaO2 foram mensuradas por um monitor de sinais vitais (BM5-
Bionet) antes e imediatamente após o procedimento de PCI. Esse trabalho foi
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade são Judas Tadeu
sob o número 33476920000000089.

A aplicação aguda do pré-condicionamento isquêmico como estratégia de
atenuar a atrofia muscular, não oferece risco cardíaco e redução da
oxigenação dos tecidos em idosos internados em unidade de terapia
intensiva.


