Morbimortalidade na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital público
no nordeste do Brasil.

Fernanda Aparecida de Queiroz Lima1, José Giovani Nobre Gomes2, Delane
Maria Rêgo3.

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo fazer um diagnóstico do perfil de
morbimortalidade em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), de um hospital
público no nordeste do Brasil a fim de promover o planejamento adequado das
ações no setor. Método: Trata-se de um estudo descritivo analítico, longitudinal
com abordagem quantitativa, onde utilizamos como fonte de busca de dados o
livro de registro e os prontuários dos pacientes com o intuito de coletar
informações sobre sexo, idade, diagnóstico, procedência, tempo de internação e
desfecho morte. Foram incluídos no estudo os pacientes internados no respectivo
setor no período de janeiro de 2011 a abril de 2012, totalizando em 371 usuários.
Os dados foram analisados por meio de estatística simples e inferencial,
analisando principalmente os agravos e sua relação como tempo de internação e
desfecho morte. Resultado: Os diagnósticos predominantes no momento de
admissão foram o Infarto Agudo do Miocárdio; Pneumonia; Acidente Vascular
Encefálico e Insuficiência Cardíaca Congestiva. Os óbitos predominaram em
pacientes com Sepse; Edema Agudo de Pulmão; Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica; Pneumonia e Insuficiência Renal Crônica. Conclusão: Os resultados
também apontam que profissionais intensivistas podem atuar na perspectiva de
melhorar a assistência prestada, a partir do conhecimento do perfil epidemiológico
da população, e, aperfeiçoar a qualidade do cuidado prestado no cotidiano.
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