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RESUMO

As lesões fatais que são comumente associadas à doença trauma são
apenas uma pequena porcentagem das inúmeras sequelas que essa patologia deixa
no paciente e na vida daqueles que convivem com uma história de lesão traumática.
Por isso, muitos pacientes acometidos pela patologia em questão demandam de
cuidados em Unidade de Terapia Intensiva. Dessa forma, o Cuidado Paliativo é uma
ferramenta que pode ser aliada à equipe profissional do paciente pós-traumático em
cuidados intensivos, visto que, dependendo da caracterização do estado que ele se
encontra e das consequências que aquilo pode lhe trazer, há a necessidade de um
meio de comunicação eficaz entre vontade do paciente, família e núcleo profissional
atuante. Todo esse conjunto de informações mostra que essa patologia demanda de
gastos da saúde, tornando-se uma preocupação de toda a sociedade. Objetivo:
Delinear o perfil epidemiológico dos pacientes que foram admitidos na Unidade de
Terapia Intensiva do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba pela
doença trauma e correlacionar essas informações com o cuidado paliativo.
Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo através da resposta de dois
questionários aplicados em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva
pela doença trauma, seguido de análise dos dados e comparação com a literatura.
Resultados: Dos 26 pacientes avaliados, a média de idade foi de 48,73 anos, a de
dias de internamento foi de 8,35 dias, a de dias de ventilação mecânica foi de 4,3
dias. 38% deles recebeu acompanhamento multiprofissional (além de médico e
enfermagem) e 81% referiu que gostaria de participar da tomada de decisões em
relação ao suporte de vida. Conclusão: O perfil epidemiológico do paciente
internado em Unidade de Terapia Intensiva pela doença trauma em um hospital
terciário é um indivíduo de meia idade, internado por causa neurológica, com
necessidade de ventilação mecânica, com alguma limitação pós alta, mas com boa
resposta terapêutica. Ainda, foi possível concluir que a ação de uma equipe
multidisciplinar está associada com uma maior satisfação do paciente e seus
familiares, proporcionando a melhor prática de tratamentos baseados em evidências
e prevenção de complicações.
Descritores: Trauma grave. Cuidado Paliativo. Unidade de Terapia Intensiva.

ABSTRACT
The fatal injuries that are commonly associated with trauma disease are only
a small percentage of the numerous sequelae that this pathology leaves on the
patient and on the lives of those who live with a history of traumatic injury. That is
why many patients affected by the pathology in question require care in the Intensive
Care Unit. Thus, the Palliative Care is a tool that can be used allied with professional
healthcare teams caring for post-traumatic patients in intensive care, since
depending on the characterization of the state he is in and the consequences that it
can bring him, there is a need for an effective means of communication between the
will of the patient, family and active professional nucleus. This whole set of
information shows that this pathology demands health expenditures, becoming a
concern for an entire society. Objective: To outline the epidemiological profile of
patients who were admitted to the Intensive Care Unit of the Hospital Universitário
Evangélico Mackenzie in Curitiba due to the disease, in addition to quantifying the
need for palliative care in the Intensive Care Unit of patients who were admitted for
traumatic injuries. Methodology: This is a prospective study made through the
application of two questionnaires applied to patients admitted to the Intensive Care
Unit for trauma disease, followed by data analysis and comparison with the literature.
Results: Of the 26 patients evaluated, the mean age was 48.73 years, the length of
hospital stay was 8.35 days, the number of days on mechanical ventilation was 4.3
days, 38% of them received multiprofessional follow-up (in addition to doctor and
nursing) and 81% said they would like to participate in decision-making in relation to
life support. Conclusion: The epidemiological profile of the patient admitted to the
Intensive Care Unit due to trauma disease in a tertiary hospital is a middle-aged
individual, admitted for neurological reasons, in need of mechanical ventilation, with
some limitation after discharge, but with good therapeutic response. Still, it was
possible to conclude that the action of a multidisciplinary team is associated with
greater satisfaction of the patient and his family, providing the best practice of
evidence-based treatments and prevention of complications.
Descriptors: Severe trauma. Palliative Care. Intensive care unit.
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1.

INTRODUÇÃO

As consequências da doença trauma podem ser representadas por uma
pirâmide, em que as lesões fatais representam apenas a ponta desse desenho, e a
“carga” dessa doença, ou seja, suas sequelas representam a maior parte das
consequências que essa patologia traz consigo e ocupam todo o restante da
pirâmide. Ainda dentro desse contexto, existem aqueles pacientes que demandam
de cuidados intensivos pós lesão traumática e estes estão sujeitos a uma
epidemiologia mais elevada de morbimortalidade.
Essas decorrências advêm de uma cultura ainda intacta no meio médico - a
luta pela sobrevivência a todo custo. Não é analisada a vida daquele paciente após
inúmeras manobras de ressuscitação ou atitudes invasivas para mantê-lo vivo a todo
custo, ou mesmo a vontade dos familiares que terão que conviver com as sequelas
daquela atitude até então considerada heroica.
É justamente neste momento que o Cuidado Paliativo (CP) deve ser pensado
e praticado. No instante em que há a necessidade de existir um meio de
comunicação entre equipe profissional e núcleo familiar. Ou ainda, no instante em
que é preciso parar e pensar se aquela seria a vontade do paciente – de continuar
vivendo, mesmo que com inúmeras limitações que antes não se faziam presentes.
Portanto, o objetivo desse trabalho é realizar uma pesquisa através da
aplicação

de

um

questionário

para

possibilitar

o

delineamento

do

perfil

epidemiológico dos pacientes que foram admitidos na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba (HUEM) pela
doença trauma e correlacionar essas informações com o cuidado paliativo.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
Na última década, mudanças vêm ocorrendo em relação ao perfil de morte de
pacientes internados nos Estados Unidos: enquanto as mortes intra-hospitalares
sofreram uma diminuição, aumentaram-se as extra-hospitalares; a mortalidade por
doenças críticas (como sepse, Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, eventos
cardíacos e neurológicos) apresentou valores decrescentes. Mesmo assim, a lesão
traumática continua sendo a terceira maior causa de morte no país, levando muitas
vezes a lesões graves que podem trazer sequelas permanentes. (RIVET ET AL.,
2017)(ASLAKSON ET AL., 2014)

Em um estudo chinês com pacientes vítimas de trauma foi descrito que, de
1.195 pacientes, 14 morreram no próprio hospital e 21 foram admitidos na UTl,
somando 35 pacientes que apresentaram condições críticas. A UTI é o local onde
mais ocorrem mortes dentro de um hospital. Aproximadamente uma a cada 5 mortes
acontecem após terapia intensiva. (RIVET ET AL., 2017)(KONG ET AL., 2015)
Em um estudo realizado por Wunsch et al. foi observado um aumento
significativo da mortalidade (57,6%) em pacientes de UTI que receberam ventilação
mecânica, e a grande parte dos que alcançaram alta hospitalar vieram a óbito em
até seis meses (31,1%). Concluiu-se que há um aumento da mortalidade em até três
anos após a admissão na UTI. (TOEVS, 2012)
Foi observado que, apesar da sobrevivência ser um fator positivo na
finalidade dos casos, muitos pacientes sofrem com o fardo de viver com as
consequências de suas injúrias e tratamentos. Sintomas psicossociais atingiram não
só os pacientes, mas também seus familiares, tais como insônia debilitante, fadiga,
dor acompanhada de labilidade emocional, depressão, ansiedade e estresse póstraumático. Aslakson et al. realizou uma intervenção em que a família e a equipe de
saúde contribuíam para a criação de um diário escrito à mão, onde eram registrados
diariamente eventos, experiências e até mesmo fotos durante a estadia na UTI. Esse
diário foi disponibilizado para o paciente cerca de 1 mês após a alta, e, 3 meses
depois, foi observado que essa intervenção reduziu significativamente a incidência
de novos casos de estresse pós traumático nos sobreviventes de doenças críticas.
(ASLAKSON ET AL., 2014)
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Já em pacientes que foram acompanhados sem este cuidado integral, o
decréscimo de sua qualidade de vida foi notório, à medida que alguns deles
permaneceram criticamente sofrendo de dor crônica. Devido a isso, hoje é
reconhecida a Síndrome Pós Cuidado Intensivo não só em pacientes, mas também
em seus familiares. (ASLAKSON ET AL., 2014)
A explicação disso vem, em parte, de uma cultura inata ao cirurgião de
priorizar a vida a qualquer custo, independente das consequências para a qualidade
de vida do paciente. O médico, avistando a possibilidade de morte, prioriza a
preservação da vida, sem discutir as consequências do tratamento ou esgotar as
opções do paciente. Os médicos que se comportam dessa maneira tendem a não
trazer à tona a discussão sobre Ordem de Não Reanimação, pois sua confiança
para esse tipo de conversa é baixa; há um estigma envolto nesse assunto que
impede sua exploração. (OWENS, 2012)(SCHWARZE ET AL.,2010)
A partir disso, faz-se necessária a implantação de um serviço de Cuidados
Paliativos durante o tratamento de doenças agudas e crônicas, para auxiliar tanto o
comportamento dos médicos, quanto a resposta do paciente e de seus familiares,
para fazer-se menos traumática a transição para as mudanças que virão dias,
meses e até anos após a alta da UTI hospitalar. (ASLAKSON ET AL., 2014)
O cuidado paliativo é uma abordagem de atendimento que visa reduzir ou
aliviar o sofrimento e proporcionar melhor qualidade de vida, não se baseando
apenas no prognóstico, mas sim na necessidade que o paciente apresenta.
(ASLAKSON ET AL., 2014)(OWENS, 2012)

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), “cuidados paliativos
consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a
melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença
que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação
precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais,
psicológicos e espirituais”. Essas equipes devem ser compostas por enfermeiros,
assistentes sociais, guias espirituais, voluntários, profissional especializado em
aconselhamento de luto, além do médico. (OWENS, 2012)
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Não apenas exclusivamente são aplicados protocolos de Cuidados Paliativos.
Na maioria dos casos, o CP aparece em conjunto com medidas para o
prolongamento da vida de pacientes críticos, como forma de induzir conforto e bemestar nestes pacientes e em suas famílias. Logo, faz parte de uma abordagem
coordenada a fim de proporcionar um atendimento integral, indo muito além de uma
prática a ser utilizada apenas quando são esgotadas todas as opções. (ASLAKSON
ET AL., 2014)

Apesar dos benefícios comprovados dos Cuidados Paliativos para os
pacientes em condições críticas, dificuldades foram relatadas por cirurgiões do
trauma em aceitar e aderir essa cultura de cuidado. Opiniões conflitantes entre a
equipe sobre como comunicar prognóstico, a dificuldade do próprio cirurgião em lidar
com resultados insatisfatórios e o dever de comunicá-los ao paciente e sua família,
constituem algumas das dificuldades reportadas. Outra dificuldade relatada na
integração dos CP é o fato da morte ser vista, pelos cirurgiões, como um fracasso,
levando a um sentimento de vergonha em relação aos colegas da mesma área.
(ASLAKSON ET AL., 2014)(MOSENTHAL; MURPHY, 2003)

Esses desafios têm raiz na cultura do cirurgião de priorização da vida a
qualquer custo, antes mencionada, e na não instituição dos cuidados paliativos de
forma precoce, o que dificulta a comunicação entre médico e paciente para a
tomada de decisões e para estabelecer até onde o paciente deseja seguir com seu
tratamento, resultando em um contrato implícito em que o paciente é obrigado a
aceitar toda e qualquer sequela que possa sofrer na sua busca incessante pela vida,
sem considerar sua qualidade de vida. (ASLAKSON ET AL., 2014)
Um estudo comparou pacientes da UTI com demência terminal que tiveram
uma consulta de cuidados paliativos, com pacientes que não tiveram tal cuidado. Foi
notado, em pacientes que foram proativamente identificados com demência e
consultados com uma equipe de cuidados paliativos, que uma intervenção proativa
da equipe diminuiu o tempo entre a identificação de um prognóstico ruim e o
estabelecimento de uma Ordem de Não Reanimação, além de diminuir o tempo de
estadia de pacientes com demência na UTI e reduzir o uso de recursos dos quais
esses pacientes não se beneficiavam. Foi estabelecido que essas intervenções,
apesar de não alterarem o curso natural da morte, resultaram numa redução do
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fardo psicológico e emocional, aumentando o conforto dos pacientes e familiares.
Este estudo concluiu que a medicina paliativa resulta numa redução do tempo de
hospitalização e diminui o tempo para se estabelecer objetivos de tratamento, sem
aumentar a mortalidade. (TOEVS, 2012)
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3. OBJETIVO
O objetivo desse trabalho é realizar uma pesquisa através da aplicação de um
questionário para possibilitar o delineamento do perfil epidemiológico dos pacientes
que foram admitidos na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário
Evangélico Mackenzie de Curitiba pela doença trauma e correlacionar essas
informações com o cuidado paliativo.
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Faculdade
Evangélica Mackenzie no dia 05 de novembro de 2019 (Anexo I). Somente após a
aprovação deste comitê se sucedeu a coleta de dados.
Foi realizado um estudo prospectivo através da aplicação de um questionário
(APÊNDICE IV e V) separado em duas partes, uma sendo respondida através de
informações obtidas no prontuário e outra aplicada ao paciente ou familiar
responsável. Esse questionário foi desenvolvido pelos pesquisadores, baseado em
publicações com informações já consolidadas na literatura. A primeira parte foi
respondida com análise de informações presentes no prontuário e a segunda
aplicada ao paciente ou responsável visando colher informações relacionadas a
percepção do paciente (e familiar) sobre a ação de uma equipe multidisciplinar
dentro do serviço. A pesquisa foi realizada no período de novembro de 2019 a
agosto de 2020, e foi feita uma pausa na coleta entre os meses de março a julho de
2020 devido à pandemia do Coronavírus. Este fato tornou a amostra menor do que o
esperado, porém foi necessário visto que as visitas tiveram que ser suspendidas
para maior segurança de todos os envolvidos.
AMOSTRA
Foram incluídos todos os pacientes que tiveram todas as questões do
questionário respondidas de forma correta. Foram excluídos os pacientes com
prontuário incompleto ou não aceitação de participação e sem assinatura do TCLE.
As medidas coletadas e as informações pertinentes ao estudo adquiridas através
dos prontuários e questionário familiar foram organizadas em uma planilha utilizando
o software Excel com intuito de aplicar as ferramentas próprias do programa para o
cálculo da média e do desvio padrão das amostras. Devido a amostra reduzida não
foi possível aplicar testes estatísticos.
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5. RESULTADOS
Durante o período da coleta de dados foram incluídos 26 pacientes internados
por no mínimo 48 horas na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário
Evangélico Mackenzie, de acordo com os critérios pré-estabelecidos.
A média de idade foi de 48,73 anos. Quanto ao mecanismo de trauma, 10
(38%) eram queda de mesmo nível, 5 agressões (19%), 4 (15%) acidentes de
trânsito envolvendo carro e 3 (12%) moto, 2 (8%) ferimentos por arma de fogo, 1
(4%) queda de nível e 1 (4%) não especificado no prontuário.
TABELA 1 – Mecanismo do trauma
Mecanismo do trauma

Quantidade (%)

Queda de mesmo nível

10

38%

Queda de nível

1

4%

Agressão

5

19%

Ferimento por arma de fogo

2

8%

Acidente envolvendo moto

3

12%

Acidente envolvendo carros (colisão)

4

15%

Não especificado

1

4%

Total
Fonte: Autores, 2020

GRÁFICO 1 – Mecanismo do trauma

Fonte: Autores, 2020

26

100%
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A média de dias de internamento na UTI foi de 8,35 dias com um desvio
padrão de 8,11. Já o motivo que levou esses pacientes a serem internados em
Unidade de Terapia Intensiva foram 12 (46%) causas neurológicas, 6 (23%) por
necessidade de suporte ventilatório, 4 (15%) fraturas, 2 (8%) lesões de aorta, 1 (4%)
politrauma e 1 (4%) laparotomia.
TABELA 2 – Motivo de internamento em UTI
Motivo de internamento em UTI

Quantidade (%)

Causa neurológica *

12

46%

Suporte ventilatório

6

23%

Fratura **

4

15%

Politrauma

1

4%

Laparotomia

1

4%

Lesão de aorta

2

8%

Total

26

100%

*

Inclui:

trauma

cranioencefálico

(TCE),

hemorragia

subaracnoide (HSA), rebaixamento do nível de consciência e
vigilância neurológica
Fonte: Autores, 2020

Do total de pacientes, 15 (58%) demandaram de ventilação mecânica.
Destes, 11 (73%) se enquadraram em um período longo (mais de 96 horas) e 4
(27%) em período curto (menos de 96 horas). Ainda, o tempo médio de VM foi de
4,3 dias com um desvio padrão de 6,6.
TABELA 3 – Necessidade de ventilação mecânica
Necessidade de ventilação mecânica

Quantidade (%)

Sim

15

58%

Não

11

42%

Total

26

100%

Fonte: Autores, 2020
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TABELA 4 – Tempo em ventilação mecânica
Tempo em ventilação mecânica

Quantidade (%)

Longo (mais de 96h)

11

73%

Curto (menos de 96h)

4

27%

Total

15

100%

Fonte: Autores, 2020

TABELA 5 – Tempo médio em VM e Desvio padrão tempo em VM
Tempo médio em VM
Desvio padrão tempo em
VM

4,3
6,6

Fonte: Autores, 2020

Em relação aos sintomas presentes nos pacientes do estudo, 11%
apresentaram dispneia, 9% constipação, 6% agitação/delirium, 4% tosse, 3%
náusea/vômito e 4% nenhum sintoma presente.
TABELA 6 – Sintomas presentes

Sintomas presentes

Quantidade
(%)

Dispneia

11

Tosse

4

Soluço

0

Sialorreia

1

Constipação

9

Xerostomia

0

Náusea/vômito

3

Agitação/delirium

6

Nenhum

4

Fonte: Autores, 2020
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Quanto aos fatores de alívio desses sintomas, 11 (79%) deles desapareceram
após realização de analgesia, 2 (14%) com fisioterapia e 1 (7%) demandou de
sedação.
TABELA 7 – Fatores de alívio dos sintomas
Fatores de alívio dos sintomas

Quantidade (%)

Analgesia

11

79%

Sedação

1

7%

Fisioterapia

2

14%

Total

14

100%

Fonte: Autores, 2020

A avaliação regular de intensidade da dor foi realizada pela escala através da
face do paciente, em que 7 (58%) se apresentavam sem dor e 5 (42%) com dor
aguda ou crônica. Além disso, foi também realizada em alguns pacientes a escala
de dor BPS, essa tendo variado entre 5 a 7 pontos.
TABELA 8 – Escala de Faces de dor
Dor – Faces

Quantidade (%)

Sem dor

7

58%

Dor aguda ou crônica

5

42%

Total

12

100%

Fonte: Autores, 2020

Em relação a resposta do paciente às medidas terapêuticas que já haviam sido
instituídas, foi satisfatória em 22 (85%) e não satisfatória somente em 4 (15%) deles.
TABELA 9 – Resposta do paciente às medidas terapêuticas já instituídas
Resposta

do

paciente

terapêuticas já instituídas

às

medidas

Quantidade (%)

Satisfatória

22

85%

Não satisfatória

4

15%

Total

26

100%

Fonte: Autores, 2020

Havia presença de fatores de mau prognóstico somente em 5 (19%) pacientes.
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TABELA 10 – Presença de fatores de mau prognóstico
Presença de fatores de mau prognóstico* Quantidade (%)
Presença de fatores de mau prognóstico* Quantidade (%)
Sim

5

19%

Não

21

81%

Total

26

100%

* Inclui choque refratário, piora clínica apesar da otimização
terapêutica, sem condições de desmame de tratamentos
invasivos
Fonte: Autores, 2020

Possuíam diagnóstico de condições médicas complexas com incertezas ou
prognósticos adversos potenciais 12 (46%) dos pacientes em questão.

TABELA 11 - Diagnóstico de condições médicas complexas com incertezas ou
prognósticos adversos potenciais
Diagnóstico

de

complexas

com

condições

médicas

incertezas

ou Quantidade (%)

prognósticos adversos potenciais
Sim

12

46%

Não

14

54%

Total

26

100%

Fonte: Autores, 2020

Já em relação à evidência de doença extensa ou presença de duas ou mais
falências orgânicas irreversíveis, apenas 3 (12%) tiveram esse prognóstico
desfavorável.
TABELA 12 - Evidência de doença extensa ou presença de duas ou mais falências
orgânicas irreversíveis
Evidência de doença extensa ou presença
de duas ou mais falências orgânicas Quantidade (%)
irreversíveis

24

Sim

3

12%

Não

23

88%

Evidência de doença extensa ou presença
de duas ou mais falências orgânicas Quantidade (%)
irreversíveis
Total

26

100%

Fonte: Autores, 2020

Dos 26 (100%) pacientes, 14 (54%) apresentaram alguma limitação após o
mecanismo de trauma que os levaram aos Cuidados Intensivos.
TABELA 13 – Presença de limitação
Presença de limitação

Quantidade (%)

Sim

14

54%

Não

12

46%

Total

26

100%

Fonte: Autores

E as limitações apresentadas variaram entre motora (42%), respiratória (16%),
nível de consciência alterado (16%), comunicação verbal (11%), autonomia (11%) e
paciente acamado (5%).
TABELA 14 – Tipo de limitação apresentada
Tipo de limitação apresentada

Quantidade (%)

Motora

8

42%

Respiratória

3

16%

Comunicação verbal

2

11%

Autonomia

2

11%

3

16%

Paciente acamado

1

5%

Total

19

100%

Nível de consciência alterado/status basal não
recuperado

Fonte: Autores, 2020
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Quanto à existência de conflito entre a conduta da equipe médica/profissional e
a expectativa da família somente houve esse contratempo em 2 (8%) pacientes.

TABELA 15 - Conflito entre a conduta médico/profissional e a expectativa da
família
Existe
conflito
entre
a
conduta
médico/profissional e a expectativa da Quantidade (%)
família
2
24
26

Sim
Não
Total

8%
92%
100%

Fonte: Autores, 2020

Quanto à escala PPS, 6 (23%) se enquadravam em uma performance ≤ 10%,
10 (38%) em uma performance entre 10% e 20% e 10 (38%) dos pacientes com
uma performance ≥ 30%.
TABELA 16 – Escala de Performance Paliativa (PPS)
Escala de Performance Paliativa (PPS)

Quantidade (%)

≤ 10%

6

23%

Entre 10% e 29%

10

38%

≥ 30%

10

38%

Total

26

100%

Fonte: Autores, 2020

A segunda parte do questionário utilizado no trabalho foi respondida pelo
paciente ou responsável quando aquele se encontrava impossibilitado de responder.
Nesse segmento do questionário as perguntas foram direcionadas para o
atendimento multidisciplinar.
O paciente ou responsável gostaria de participar da tomada de decisões em 81%
dos casos.
TABELA 17 – Participação da tomada de decisão

26

O paciente gostaria de participar da tomada de decisão de
medidas em relação ao suporte de vida?
Quantidade (%)
21
5

Sim
Não

81%
19%

O paciente gostaria de participar da tomada de decisão de
medidas em relação ao suporte de vida?
Total

26

100%

Fonte: Autores, 2020

Foi questionado se seria menos doloroso passar pela situação de estar em uma
UTI com um acompanhamento multiprofissional e 23 (88%) dos envolvidos
responderam de forma positiva.
TABELA 18 – Rede de apoio multiprofissional e sofrimento
Com uma rede de apoio multiprofissional, seria menos
doloroso passar por essa situação?
Quantidade (%)
Sim

23

88%

Não

3

12%

Total

26

100%

Fonte: Autores, 2020

10

(38%)

pacientes

ou

responsáveis

reportaram

que

haviam

tido

acompanhamento por mais de uma categoria profissional além de médicos e
enfermeiros. 3 (12%) somente por uma categoria além de médicos e enfermeiros. 9
(35%) tiveram acompanhamento somente com médicos e enfermeiros e 4 (15%) não
responderam esse questionamento.
TABELA 19 – Acompanhamento multiprofissional
Acompanhamento multiprofissional
O paciente foi acompanhado por outros
profissionais, além da equipe médica e
de enfermagem

Quantidade
(%)

Sim, por mais de uma categoria profissional

10

38%

Sim, por uma categoria profissional

3

12%

27

Não

9

35%

Não houve resposta

4

15%

Total

26

100%

Fonte: Autores, 2020

Os pacientes que foram acompanhados por outras equipes tiveram apoio de
psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, apoio espiritual, assistente social e/ou
dentista.
TABELA 20 – Categoria profissional
Categoria profissional
O paciente recebeu atendimento dos
seguintes profissionais, além da equipe Quantidade
médica e de enfermagem
Psicólogo

14

Nutricionista

15

Fisioterapeuta

15

Apoio espiritual

11

Assistente social

19

Dentista

2

Fonte: Autores, 2020

GRÁFICO 2 – Atendimento da equipe multiprofissional

Fonte: Autores, 2020
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Por fim, 16 (62%) pacientes ou acompanhantes acreditavam haver comunicação
entre os diferentes profissionais que os acompanhavam.
TABELA 21 – Percepção da comunicação entre equipe multiprofissional
Se paciente/família foi acompanhado(a) por outros
profissionais, você acredita que existia comunicação
entre esses profissionais?
Quantidade (%)
Sim

16

62%

Não

9

35%

Não soube opinar

1

4%

Total

26

100%

Fonte: Autores, 2020
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6. DISCUSSÃO
Mesmo com todos os conhecimentos médicos acumulados, a morte continua
sendo uma certeza, ameaçando o ideal de cura e a preservação da vida, para que
os profissionais da saúde são treinados. Essa incerteza é ainda mais presente
dentro de unidades de terapia intensiva, local em que os pacientes se encontram
instáveis e com necessidade de algum suporte para manterem-se estáveis. Dentro
desse contexto entra o cuidado paliativo, indicado para todos os pacientes (e
familiares) que possuem doença ameaçadora da continuidade da vida ou o seu
comprometimento de qualidade. Ainda, quando esses indivíduos não têm suas
expectativas ou necessidades atendidas (SES-DF – CPPAS).
Nessa conjuntura ainda é possível ter um grau maior de incerteza quando se
discute os pacientes que estão internados em UTIs pela doença trauma, isto porque
geralmente esses indivíduos tornaram-se doentes ao acaso.
É sabido que a prevalência de dor em ambiente crítico, sobretudo em UTI,
varia de 40-84%. Dos pacientes internados em UTI, quase 30% vivenciam dor em
repouso, porcentagem que aumenta para 50% durante procedimentos de
enfermagem. Deste modo é natural que muitos dos enfermos se beneficiem de
analgesia, e essa variável do presente estudo corrobora com o que é descrito na
literatura, onde tem-se que 79% dos pacientes tiveram melhora dos sintomas
somente com essa medida inicial. Isso mostra que neste serviço essa medida é bem
aplicada, visto que diversos estudos apontam que a dor em todos os níveis de
atenção à saúde é subdiagnosticada ou mal avaliada, subtratada e, algumas vezes,
negligenciada. Outro ponto que demonstrou melhora dos sintomas nos pacientes foi
a realização de fisioterapia no leito, o que foi benéfico em 14% dos casos (MIRANDA
ET AL., 2013) (SES-DF – CPPAS).

A presença de dor traz consigo uma série de consequências negativas,
podendo levar a repercussões em diversos sistemas, como cardiovascular,
respiratório, metabólico e psíquico. Em Unidades de Terapia Intensiva é
extremamente comum que esses pacientes se encontrem incapazes se de
comunicar com a equipe, isso devido à sedação, ventilação mecânica e
incapacidade de comunicação, o que deveria levar à utilização de escalas visuais de
dor em larga escala, visto que a avaliação regular da intensidade da dor leva a

30

melhor controle do sintoma e melhor qualidade de vida dos pacientes na UTI e
também após a alta. Neste estudo, foi utilizada a Escala de Dor de Faces, que
demonstrou que 42% dos pacientes apresentavam dor significativa, aguda ou
crônica. Até o momento desta discussão, os pesquisadores envolvidos não
encontraram dados na literatura sobre o uso da Escala de Faces em Unidades de
Terapia Intensiva, o que demonstra como a quantificação da dor ainda é
negligenciada e como ainda há falta de estudos nesse segmento específico da
medicina (SIERRA, A. Q.; COLAÇO, M. A. X. P.; CRUZ, 2017) (SCHWEICKERT ET AL.,
2009) (SES-DF – CPPAS).

Porém, dentre as escalas já desenvolvidas para avaliar a dor em pacientes de
UTI sob ventilação mecânica, a BPS é tida como uma boa opção, posto que a
versão brasileira já foi traduzida, adaptada culturalmente e validada. Nessa escala a
intensidade da dor varia entre 3 (nenhuma dor) e 12 (a maior intensidade de dor). Os
pacientes da pesquisa em questão variavam entre 5 e 7 pontos, ou seja, dor leve a
moderada (SES-DF – CPPAS).
Prosseguindo, em relação à necessidade do uso de ventilação mecânica foi
observado que 58% dos pacientes demandaram dessa abordagem. Este dado é
discrepante do encontrado na literatura, que mostra que a média desta necessidade
é de 39%. Isto foi observado em um estudo que englobou 7 países diferentes. No
Brasil, a média é maior do que a encontrada, sendo de 44% - o que ainda é inferior
aos 58% que foram observados neste estudo. Isso pode ser devido ao fato de o
Brasil já ter uma média mais elevada e, ainda, o hospital em que foram coletados os
dados ser referência para pacientes oriundos do trauma, e consequentemente com
quadros mais graves. É importante acrescentar que pacientes submetidos à VM
passam por diversas abordagens que causam dor e ansiedade (DA SILVA ET
AL.,2009).

Estudos mostram que a maioria dos pacientes ao redor do mundo
permanecem em VM por cerca de 7 dias, diferente do encontrado na amostra, onde
essa média foi de 4,3 dias. O menor tempo de permanência provavelmente é devido
a uma das limitações deste estudo: os dados não foram coletados todos no
momento da alta, o que não reflete a realidade do internamento como um todo.
Outro fator que pode ter influenciado esse resultado é que para chegar nesta média
foram inclusos todos os pacientes deste estudo, ou seja, também foram acrescidos
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aqueles que não necessitaram de VM, diminuindo o valor total de dias (DA SILVA ET
AL.,2009).

Nesta pesquisa foi evidenciado que 54% dos pacientes apresentaram
limitações após cirurgia do trauma. Estudos mostram que são comuns limitações
como dor crônica debilitante (22%), complicações agudas como tendinite e atrofia
muscular (14%), complicações ortopédicas (9%) e lesão de nervos (2,5%). Em
contrapartida, na amostra coletada neste trabalho, 42% das limitações apresentadas
tinham caráter motor. E, em muitos desses casos o cuidado integral e
multiprofissional se mostrou efetivo, viável e seguro, fazendo com que houvesse
fator

de

melhora

nas

limitações

apresentadas

(GEHLING

ET

AL.,

1999)

(SCHWEICKERT ET AL., 2009).

Outro ponto analisado foi a Escala de Performance Paliativa (PPS), indicada
para auxiliar o profissional na tomada de decisão sobre prioridades de cuidado,
sobretudo no que está relacionado a funcionalidade prévia do paciente. Neste
estudo, 23% dos pacientes apresentaram uma performance ≤ 10%, 38% tiveram
performance entre 10% e 20% e 38% dos pacientes, ≥ 30%. Na literatura, escores
de PPS menores que 10% significavam sobrevivência de apenas 1 a 3 dias; já os
pacientes com PPS acima de 30% tiveram esse número aumentado para até 36
dias. Além disso, a avaliação funcional em CP é indispensável para a vigilância da
curva evolutiva da doença e se constitui como um elemento valioso tanto na tomada
de decisão como previsão de prognóstico e diagnóstico de terminalidade. PPS ≤50%
já é um paciente elegível para CP. Logo, mais de 60% dos pacientes deste estudo
se beneficiariam de um cuidado multiprofissional e interdisciplinar, ideia esta que é o
cerne do CP (BAIK ET AL., 2018) (SES-DF – CPPAS).
Outra esfera abordada neste trabalho foi quanto à visão do paciente ou
familiar sobre o seu quadro e o nível de cuidado que ele recebeu durante a estadia
na Unidade de Terapia Intensiva, principalmente no quesito do atendimento
multidisciplinar – “multidisciplinar” sendo definido aqui como incluindo pelo menos
um médico e um membro de outra disciplina como enfermagem, assistente social,
psicólogo, nutricionista ou pessoa relacionada à crença. O atendimento deve incluir
discussão de prognóstico, metas de cuidado e as preferências e necessidades da
família e paciente em questão (OWENS, 2012).
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Dos pacientes e familiares abordados neste estudo, apenas 38% receberam
apoio de mais de uma categoria profissional além do médico e enfermagem.
Consideramos este número insatisfatório, visto que o “bem do paciente” é um
conceito complexo e as decisões são mais do que simples escolhas técnicas e
abrangem uma complexa ligação entre equipe multiprofissional, com seus
conhecimentos específicos em cada uma das suas áreas do saber, e os pacientes e
seus familiares com

suas particularidades: biografias,

valores,

desejos e

preferências. Ademais, 88% dos pacientes da amostra responderam que seria
menos doloroso passar por esta situação caso houvesse uma rede de apoio
multiprofissional (SES-DF – CPPAS).
A literatura mostra que a participação da família na tomada de decisão
envolvendo suporte de vida é um fator que traz satisfação e conforto durante esse
processo, sendo que 90,4% das famílias afirmaram preferir participar dessa tomada
de decisão. 82% destes acreditavam que isso não necessariamente prolongou nem
encurtou a vida do paciente desnecessariamente. Na amostra coletada, 81% dos
participantes responderam que gostariam de participar da tomada de decisão de
medidas relacionadas ao suporte de vida. Isso é de grande valia, haja vista que a
boa decisão será aquela que une tratamentos considerados adequados e
preferências e valores do paciente e seus familiares. Dialogar sobre como pacientes
ou suas famílias desejam receber informações, especialmente as recomendações
sobre suporte de vida, não é uma abnegação de responsabilidade, mas sim uma
abordagem que provavelmente gerará confiança (HEYLAND ET AL., 2003) (GRIES ET
AL., 2008).

Dentre os profissionais que prestaram serviços aos pacientes (além da equipe
médica e de enfermagem), as áreas mais contempladas foram a do serviço social
(73%), nutrição (57%), fisioterapia (57%) e psicologia (53%). Até o momento da
publicação deste trabalho os pesquisadores envolvidos não encontraram dados na
literatura sobre a presença destes serviços específicos em outros estudos, mas é
evidenciado que a implementação de uma equipe multidisciplinar foi associada com
menor mortalidade em pacientes de Unidades de Terapia Intensiva, visto que
facilitam a melhor prática de tratamentos baseados em evidências e prevenção de
complicações (FLEISHER, 2010).
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7. CONCLUSÃO
O perfil epidemiológico do paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva
pela doença trauma em um hospital terciário é um indivíduo de meia idade,
internado em UTI devido causa neurológica, com necessidade de ventilação
mecânica, porém com boa resposta as medidas terapêuticas. Além disso, apresenta
alguma limitação após alta, principalmente motora. Ainda, foi possível concluir que a
ação de uma equipe multidisciplinar está associada com uma maior satisfação do
paciente e seus familiares, proporcionando a melhor prática de tratamentos
baseados em evidências e prevenção de complicações.
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ANEXO I
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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APÊNDICE I
QUESTIONÁRIO CUIDADOS PALIATIVOS EM UTI ADULTO – TRAUMA –
DADOS PRONTUÁRIO

1. Nome: ____________________________________________________

2. Idade: _______________

3. Peso:

4. Altura:
5. Quantos dias com ventilação mecânica? (se realizada)
6. Quantos dias na UTI?
7. Realizada manobra de reanimação? Sim? Quantas vezes? ___________
8. Tipo de trauma:
9. Motivo de o paciente ter sido encaminhado para UTI:
10. Perdeu algum membro? SIM _____ NÃO _____
11. No momento paciente apresenta alguma limitação que não possuía antes do
trauma?

Se

sim,

qual?

__________________________________________________________
12. Fatores que pioram ou aliviam sintomas físicos:
13. Resposta

do

paciente

às

medidas

Satisfatória_____ Não – Satisfatória_____

terapêuticas

já

instituídas:
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14. Paciente com início repentino de respirações graves, fraturas patológicas,
dor descontrolada ou sangramento maciço? SIM_____NÃO_____
15. (

) Paciente diagnosticado com condições médicas complexas com

incertezas ou prognósticos adversos potenciais.

16. Escala de Performance Paliativa (PPS):
17. Os cuidados paliativos em pacientes internados na UTI devem seguir uma
ordem lógica de progressão baseado na evolução clínica de cada caso. Esse
processo é contínuo, diário e didaticamente dividido conforme as seguintes
fases: Primeira fase ou cuidado com ênfase curativa, segunda fase ou
cuidado paliativo proporcional e terceira fase ou cuidado paliativo exclusivo. O
paciente

em

questão

se

encontra

em

qual

fase?

__________________________________________________________
18. Sintomas presentes:
( ) Dispneia ( ) Tosse ( ) Soluço ( ) Sialorréia ( ) Constipação ( ) Xerostomia
( ) Náusea/ Vômito ( ) Agitação/Delirium

19. Em relação a descontinuação do suporte avançado de vida, já foi realizado:
( ) Interrupção de medicamento vasoativo ( ) Desintubação paliativa ( )
20. Presença de fatores de mau prognóstico: choque refratário, piora clínica
apesar da otimização terapêutica, sem condições de desmame de
tratamentos invasivos: SIM _____ NÃO _____
21. Evidência de doença extensa ou presença de duas ou mais falências
orgânicas irreversíveis. SIM _____ NÃO _____
22. Em contraste com o coma, o estado vegetativo pode ser uma condição
transitória no caminho para uma recuperação ou pode se tornar crônico.
Sendo assim, quanto ao desenvolvimento temporal, há algumas designações
para o estado vegetativo: Estado Vegetativo, Estado Vegetativo Continuado e
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Estado Vegetativo Persistente. O paciente se encontra em algum desses
Estados?

Se

sim,

Qual?

__________________________________________________________

23. A avaliação regular da intensidade da dor leva a melhor controle do sintoma e
a melhor qualidade de vida dos pacientes na UTI e também após a alta.
Pacientes sem ventilação mecânica – Escala de faces (0 a 10):
Pacientes sob ventilação mecânica – BehavioralPainScale (3 a 12):

24. Existe conflito entre a conduta médico/profissional e a expectativa da família?
SIM ____ NÃO ____
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APÊNDICE II
QUESTIONÁRIO CUIDADOS PALIATIVOS EM UTI ADULTO – TRAUMA –
PACIENTE/RESPONSÁVEL
1. Até o momento o paciente teve o acompanhamento de algum outro
profissional? Como psicólogo, fisioterapeuta ou pessoa que esteja associada
à sua crença? ( )SIM, ACOMPANHA
( )SIM, APENAS UMA VEZ
( )NÃO
Se SIM, qual ou quais? ___________________________________
2. Você acha que se tivesse um acompanhamento com outros profissionais
como psicólogo, fisioterapeuta, pessoas que estejam vinculadas a sua
crença, se existisse uma rede de apoio multiprofissional, seria menos
doloroso passar por essa situação? ( )SIM ( )NÃO

3. Você (s) gostaria (m) de participar da tomada de decisão de medidas em
relação ao suporte de vida? ( )SIM ( )NÃO
4. Paciente e família em acompanhamento com outros profissionais?
Psicólogo (

) SIM, ACOMPANHA (

) SIM, APENAS UMA VEZ (

Fisioterapeuta ( ) SIM, ACOMPANHA ( ) SIM, APENAS UMA VEZ
( ) NÃO

Nutricionista ( ) SIM, ACOMPANHA ( ) SIM, APENAS UMA VEZ
( ) NÃO

Apoio Espiritual ( ) SIM, ACOMPANHA ( ) SIM, APENAS UMA VEZ
( ) NÃO

) NÃO
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Serviço Social (

) SIM, ACOMPANHA (

) SIM, APENAS UMA VEZ

( ) NÃO
(

) Outros? ____________________________________________

5. Se paciente/família foi acompanhado(a) por outros profissionais, você
acredita que era um acompanhamento em que existia comunicação entre
esses diferentes profissionais?
a. ( ) SIM
Se SIM, isso fez com que o acompanhamento do paciente fosse
menos dolorido? (

) SIM ( ) NÃO

b. ( ) NÃO
Se NÃO, você acredita que se houvesse uma melhor comunicação
entre as diferentes especialidades que os atenderam seria mais
tranquilo lidar com essa situação? (

) SIM ( ) NÃO

