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Abstract— Pacientes neurologicamente críticos são
submetidos a terapia intensiva, sendo que os possíveis
desfechos desta internação correspondem à alta clínica da
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ou a um óbito. Todavia,
esta alta não necessariamente significa que o paciente deixou
o hospital, nem que esteja recuperado totalmente. Além
disso, devido à possibilidade de doação de órgãos, existe uma
separação entre óbito por morte encefálica (ME) ou por
outras causas. Quando tais pacientes são monitorizados por
eletroencefalografia (EEG) contínua, estudos quantitativos
clínicos necessitam saber o resultado final da internação na
UTI, ou seja, o desfecho. Neste trabalho, busca-se descrever
clinicamente o perfil dos pacientes, a partir do seu desfecho
final, de tal forma a possibilitar o planejamento e a avaliação
de estudos clínicos que façam uso do EEG quantitativo.
Keywords— UTI, pacientes, coma.
INTRODUÇÃO

Pacientes neurologicamente críticos são aqueles
com estado de consciência reduzido em consequência de
alguma lesão neurológica grave que acomete o sistema
nervoso central e quase sempre são monitorizados através
de EEG. Este, cada vez mais vem sendo empregado como
instrumento quantitativo de prognostico da internação em
UTI. Isto facilita não apenas a organização do trabalho
dos profissionais de saúde internamente a esta unidade,
como também possibilita estratégias de abordagem da
família que colaborem para uma adequada orientação e
vivência de uma experiência tão psicologicamente
exigente, muitas vezes traumática, do acompanhamento de
um familiar gravemente enfermo num setor fechado [1].
Neste contexto, é significativo comparar dados
quantitativos do EEG realizado durante o coma, com o
resultado final da internação na UTI e do pós-UTI. Do
conhecimento dos autores, poucos trabalhos da literatura,
particularmente aquela de Engenharia Biomédica,
aprofundam esta avaliação do desfecho final após a
internação.
É importante abordar o período pós-UTI, uma
vez que muitos estudos apontam que o número de
pacientes que sobrevivem aos longos períodos de
internações em UTI tem aumentado cada vez mais e a

sobrevivência à doença crítica pode ter um custo
psicológico e físico para alguns [2].
A Síndrome Pós-Terapia Intensiva (Post
Intensive Care Syndrome-PICS) constitui um conjunto de
características evidenciadas nesses pacientes, como perda
de qualidade de vida, dificuldades de reinserção no
mercado de trabalho entre outras questões [3]. Em relação
ao aspecto muscular, são salientadas as consequências da
imobilidade, como a fraqueza neuromuscular, atrofia e
desnervação funcional [4]. Já o Transtorno de Estresse
Pós-Traumático (TEPT) é um conjunto de reações
associados a memórias do evento traumático e que são
identificadas em tais pacientes. A prevalência de TEPT
nos estudos variou de 17% a 30%. Além disso, a
manifestação foi maior nas mulheres, e pacientes mais
jovens [5].
A reabilitação, de modo geral, é um plano de
cuidados multidisciplinar individualizado de forma a
otimizar o desempenho físico, social e a autonomia do
paciente. [6]. A terapia intensiva foca muito na
mortalidade a curto prazo, porém os sobreviventes podem
apresentar altos índices de mortalidade a médio e longo
prazos. Uma das propostas para diminuir esses índices
seria a criação de ambulatórios pós-internação para
acompanhar os sobreviventes. [7].
De forma geral, indivíduos no período pós-UTI
foram identificados com sequelas de saúde física e mental,
e com significativa perda de qualidade de vida [2]. Cerca
de 30% a 70% dos sobreviventes acabam desenvolvendo
sintomas de ansiedade, como também disfunções em
relação às capacidades neurocognitivas [3]. Nos Estados
Unidos, o impacto mais recorrente é a Síndrome de
Estresse Pós-Traumático, pesadelos e flashbacks
relacionados à UTI [8]. Assim, pode-se estabelecer que os
sintomas psiquiátricos são observados em 17 a 44% dos
pacientes que sobreviveram de UTIs [9].
Estudos realizados na França, em 2018,
demonstraram que dos 1447 pacientes que receberam alta
da UTI no país neste ano, 19,4% morreram um ano após.
Também, notou-se que 22,9% dos pacientes foram
admitidos com choque séptico [10]. Já na China,
identificou-se que a mortalidade de pacientes nas UTIs
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compreende cerca de 20 a 30%, o que representa 50% da
quantidade de óbitos hospitalares. Também, 10,8% dos
pacientes morreram após a alta [11].
Na Áustria, os estudiosos apontaram que dos 281
pacientes observados, 208 receberam alta da UTI. A
média de idade dos pacientes era de 57 anos, sendo 57%
do sexo masculino; também, o motivo mais comum para a
admissão foi a pneumonia, identificada em 15,3% dos
pacientes. O tempo médio de internação na UTI foi de
11,8 dias [12].
No Reino Unido, em 2018, identificou-se que
17% dos pacientes morreram durante o período de
internação e 14% morreram após a alta, até 75 dias depois
[13]. Também, estudos realizados na França e Bélgica,
acompanharam 2250 pacientes e apontaram que a taxa de
mortalidade de um ano após a alta da UTI era de 18%
[14].
Por outro lado, o perfil do paciente internado na
UTI,
destacado
pela
literatura
brasileira,
é
predominantemente do sexo masculino e com idade média
de 66 anos [15]. Nos pacientes do Hospital das Clínicas de
Marília (Famema), em 2016, das 2022 internações
registradas, a maioria era do sexo masculino, cerca de
57,9%. A principal causa das internações foram patologias
relacionadas ao sistema circulatório, identificadas em
25,5% internações. O período médio de internação na UTI
foi de 8,09 dia [16]. Por outro lado, na cidade de Fortaleza
no Ceará, em 2015, 62,8% dos indivíduos eram do sexo
masculino e média de idade de 54,27 anos, sendo
predominante na faixa etária maior ou igual a 60 anos
(41,86%). Também, 32,55% apresentavam AIDS, 18,63%
pneumopatias e 11,62% insuficiência respiratória. Além
disso, mais da metade dos clientes (53,48%) foram
submetidos a sedação e analgesia [17].
Do conhecimento dos autores, não há estudos na
literatura equivalentes para o contexto do Hospital de
Clínicas de Uberlândia (HCU), o que justifica o presente
artigo.
MATERIAIS E MÉTODOS
I.
A. Base de dados
Realizou-se um estudo durante o período Junho/2018 –
Agosto/2019, tendo como critérios de inclusão do paciente
estar internado na Unidade de Terapia Intensiva Adulta
(UTIA) do HCU, estar comatoso e hemodinamicamente
estável, e ter realizado EEG como exame de rotina para
avaliação neurológica. O paciente foi acompanhado após
sua alta da UTI até sua saída efetiva do hospital, através
de dados regularmente atualizados de prontuário
eletrônico. Todo este procedimento foi eticamente
autorizado pelo CEP/UFU de acordo com o protocolo
82824017.5.0000.5152.
B. Coleta de informações
A coleta das informações ocorreu através da análise
dos prontuários de todos os pacientes em questão, além da
realização de exame de eletroencefalografia (EEG) e do
acompanhamento da evolução médicas dos indivíduos.
C. Comparação
Com a coleta dos dados referentes aos pacientes,
foram feitas tabelas contendo informações como o leito e
os equipamentos que estavam ligados, diagnóstico,
sedativos e anticonvulsivantes usados, infecção ativa,
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coletas de EEG realizadas, idade, tempo de internação
entre outras. Com isso, foi possível estabelecer o perfil
dos pacientes que estiveram internados na UTI naquele
intervalo de tempo, além de fazer comparações com os
dados encontrados na literatura.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
II.
A.
Características gerais dos pacientes
Ao todo, o estudo inclui 63 pacientes. Destes, 34
(54%) vieram a óbito, enquanto 29 (46%) sobreviveram e
a média da idade de todos é igual a 56 anos. Do total de
pacientes, 3 (4,7%) apresentaram morte encefálica.
Quanto à distribuição de gênero, 42 (66,7%) eram homens
e 21 (33,3%) eram mulheres. O tempo médio de
internação dos pacientes foi de 23,17 dias e o desvio
padrão de 11,94. Em relação à distribuição de idade, os
pacientes foram distribuídos em três grandes conjuntos: os
menores de 18 anos, que foram 2 pacientes (3,1%); entre
18 e 60 anos, 30 (47,7%); e maior ou igual a 60 anos, 30
(47,7%) e 1 paciente não teve a idade divulgada (1,5%).
Do total, 25 (38%) foram diagnosticados com
Traumatismo cranioencefálico (TCE), 14 (22,2%) com
Acidente Vascular Cerebral (AVC), 5 (8%) com
distúrbios hidroeletrolíticos e 19 (30,1%) outros, como
tumores, encefalites, meningites e neurotuberculose. Entre
os 14 pacientes que sofreram AVC, 7 (50%) sofreram
AVC isquêmico e 7 (50%) AVC hemorrágico. Entre as
comorbidades, insuficiência renal foi a mais presente com
10 casos (15,8%), diabetes insipidus em 1 paciente
(1,6%), hipóxia 1 paciente (1,6%) e etilismo em 1
paciente (1,6%).
Observou-se que 25 pacientes (39,7%) estavam
em coma induzido quando foi pedido o EEG, e 37
(58,8%) em coma natural, e para 1 paciente (1,5%) não
foi informado. Quanto à avaliação do estado de
consciência no momento de realização do EEG, a média
da escala de Glasgow, para o coma natural, foi 5, e da
escala de RAAS, que avalia coma induzido com sedação,
foi -4,45.
De todos os pacientes do estudo, 33 (52,3%)
indivíduos sofreram lesões neuroanatômicas e desses, 12
(36,3%) foram identificadas com algum tipo de
acometimento da região frontal, 3 (9%) da temporal, 1
(3%) da occipital, 11 (33,3%) da parietal e os 6 (18%)
restantes, apresentaram outras alterações. Também, 4
(12%) pacientes realizaram craniectomia.
De maneira uma global, considerando os 63
pacientes, para aqueles que sofreram AVC, as lesões
ocorreram nas regiões da artéria cerebral média frontoparietal direita, região temporo-parietal direita, região
frontal profunda esquerda. Já no AVC isquêmico, este é
predominantemente mesencefálico e hipotalâmico.
Desses, nenhum apresentou Hemorragia subaracnoidea
(HSA). Já para os pacientes de TCE, as localizações
neuroanatômicas de lesão são: região temporo-parietal
esquerda, região fronto-parietal direita e esquerda, região
frontal direita e lesão axonal difusa, logo tanto hemisfério
cerebral esquerdo quanto direito tiveram lesões. Desses, 6
(24%) pacientes apresentaram HSA.
Um total de 25 indivíduos (39,6%) foram
sedados durante o tempo de internação, sendo o sedativo
mais usado o fentanil, em 76% dos pacientes. Também, 36
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(57%) pacientes fizeram uso de anticonvulsivantes, sendo
o mais utilizado a fenitoína, em 31 (86%) pacientes.
Dos 63 pacientes, 41 (65%) foram identificados
com algum tipo de infecção ativa., sendo aquela do trato
respiratório a mais comum, observada em 17 (41%)
pacientes. Os principais medicamentos utilizados no
tratamento foram: cefepime, ceftriaxona, metronidazol,
meropenem, imipenem, polimixina, vancomicina,
clindamicina, gentamicina entre outros.
Os motivos principais para o pedido da
realização de eletroencefalograma (EEG) na UTI foram
pacientes sem sedação e com pobre despertar (24%),
crises convulsivas (21%), mal epiléptico não convulsivo
(15%), TCE grave (12%), e outros motivos como exames
clínicos de morte encefálica positivo, problemas cardíacos
e tremores. Já o laudo dos EEGs realizados nos pacientes
resultou, de uma forma geral, na constatação de distúrbio
lento da base cerebral, variando de moderado a grave, em
46 (73%) indivíduos.
B. Características gerais dos pacientes que foram a óbito
Dos 34 pacientes que faleceram, 20 (59%) eram
homens e 14 (41%), mulheres. Em relação ao diagnóstico
10 (29,4%) apresentaram AVC, 9 (26,5%) TCE, 1 (2,9%),
distúrbio hidroeletrolítico e 14 (41,2%) outros. Neste
ultimo caso, destacam-se infecções no SNC- encefalite,
meningite, neurotuberculose-, Hemorragia subaracnoidea
(HSA), tumores; insuficiência renal. Em relação ao tempo
médio de internação, foi de 24,53 dias e o desvio padrão
amostral de 13,71. A média de idade foi de 61,4 anos.
De todos indivíduos que foram a óbito, 12
(35,3%) estavam em coma induzido quando foi feito o
pedido do EEG, e 22 (64,7%) estavam em coma natural.
Também, 19 (51,7%) apresentaram algum tipo de lesão
neuroanatômica e desses, 9 (47,3%) foram identificadas
com algum tipo de acometimento da região frontal, 1
(5,2%) da temporal, 1 (5,2%) apresentou lesões na região
occipital, 2 (10,5%) da parietal e os 6 (31,5%) restantes,
apresentaram outras alterações. Desses pacientes que
foram a óbito e apresentaram algum tipo de lesão
neuroanatômica, 1 (5,2%) paciente realizou craniectomia
descompressiva extensa fronto parietal, 1 (5,2%) paciente
realizou craniectomia frontal direita e outro, 1 (5,2%)
craniectomia descompressiva têmporo parietal. Também,
1 (5,2%) paciente sofreu Hemorragia subaracnoidea
(HSA) difusa bilateral, 1 (5,2%) paciente apresentou HSA
difusa com efeito de massa moderado e outro 1 (5,2%)
paciente apresentou HSA importante em hemisfério
cerebral.
O motivo para o pedido de realização do
eletroencefalograma (EEG) nestes pacientes está
relacionado à ausência de sedação e pobre despertar
(29,5%), crises convulsivas (20,6%), mal epiléptico
(17,7%), exames clínicos de morte encefálica positivos
(8,8%), e outros motivos como lesão cerebral, e
complicações pós AVC. Também, do número total de
óbitos, 22 (64,7%) apresentaram distúrbios lentos da base
cerebral, variando de moderado a grave, no laudo do EEG
e com relação às minorias, 2 (5,8%) acusaram EEG
isoelétrico.
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C. Características gerais dos pacientes que sobreviveram
Já em relação aos pacientes que sobreviveram,
16 (55,2%) foram diagnosticados com TCE, 4 (13,8%)
com AVC, 3 (10,3%) com distúrbios hidroeletrolíticos e 6
(20,7%) com outros diagnósticos como encefalite, com
epilepsia e tumor. Eram homens 22 (76%) no total e 7
(24%) mulheres. Em relação as comorbidades, esse grupo
apresentou diabetes insipidus, insuficiência renal e
etilismo. O tempo médio de internação foi de 21,58 dias e
desvio padrão amostral de 9,73. A média de idade foi de
50 anos.
Dos 29 pacientes que sobreviveram, foi
identificado que 12 (44,8%) estavam em coma induzido
quando foi pedido o EEG e 15 (51,7%) em coma natural, e
1 paciente (3,5%) não foi informado. Também, 15
(51,7%) apresentaram algum tipo de lesão neuroanatômica
e desses, 3 (20%) foram identificadas com algum tipo de
acometimento da região frontal, 2 (13,3%) da temporal,
nenhum apresentou lesões na região occipital, 2 (13,3%)
da parietal e os 8 (53,3%) restantes, apresentaram outras
alterações. Também, 1 (6,6%) paciente realizou
craniectomia descompressiva com herniação cerebral, 1
(6,6%) sofreu HSA difusa com pneumoventrículo bilateral
e 1 (6,6%)
HSA contralateral. O pedido de
eletroencefalograma (EEG) destes pacientes ocorreu
devido a crises convulsivas (25%), pacientes sem sedação
e com pobre despertar (24%), TCE (14%), e outros
motivos como tremores, flutuação do nível de consciência.
Para a maior parte deste grupo, os laudos revelaram que
em 24 (82,7%) pacientes, foram identificados distúrbios
lentos da base cerebral, variando de moderado a grave.
Com relação à minoria, houve 1 (3,44%) laudo de EEG de
paciente torporoso.
CONCLUSÃO
III.
Após a análise do presente trabalho, foi possível
concluir que o perfil dos pacientes da UTIA do HCUUFU, de forma geral, durante Junho/18 – Agosto/19, em
sua maioria, é constituído de homens, com média e 56
anos de idade, diagnosticados com TCE e com a
insuficiência renal como a comorbidade mais recorrente.
Também, o tempo médio de internação foi em torno de 23
dias. Os pacientes que sofreram AVC, apresentaram
lesões neuroanatômicas nas regiões da artéria cerebral
média fronto-parietal direita, região temporo-parietal
direita e região frontal profunda esquerda. Para os que
sofreram TCE, observou-se que tanto hemisfério cerebral
esquerdo quanto direito foram acometidos e que alguns
desses pacientes também apresentaram HSA. Cerca de
57% fizeram uso de anticonvulsivantes e quase 40%
permaneceram sedados durante toda a internação.
Em relação aos óbitos, pode-se inferir que a
maior parcela dos casos foi constituída por indivíduos do
sexo masculino e o diagnóstico mais comum foi AVC. No
momento do pedido do EEG, mais de 30% desses
pacientes encontravam-se em coma induzido e mais de
60%, em coma natural. Para os pacientes que
apresentaram lesões neuroanatômicas, aquelas da região
frontal foram as mais incidentes. Apresentaram média de
idade de 61,4 anos, maior que a média geral de 56 anos.
Acerca dos pacientes que receberam alta
hospitalar, a maioria, ao contrário dos que faleceram,
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recebeu diagnóstico de TCE, mas também eram homens,
em sua maior parte. O tempo de internação médio foi de
21,58 dias, inferior ao dos pacientes que foram a óbito
(24,53 dias). Em relação à média de idade (50 anos), esta
se apresentou menor daquela dos pacientes que foram a
óbito (61,4 anos). Tanto os óbitos quantos os pacientes
que sobreviveram apresentaram em sua maioria coma
natural. Em relação à localização das lesões, ambos
grupos alcançaram prevalência na região frontal.
Em relação aos pacientes de forma geral, o
principal motivo para a realização do EEG na UTI foram
pacientes sem sedação e com pobre despertar. Já para os
pacientes que foram a óbito, a maioria apresentou
ausência de sedação e pobre despertar. Por outro lado, em
relação aos indivíduos que receberam alta, os EEGs foram
realizados devido às crises convulsivas. Também, o laudo
mais recorrente foi distúrbios lentos da base cerebral,
variando de moderado a grave tanto de forma geral,
quanto em relação aos pacientes que sobreviveram e os
que foram a óbito.
Após a análise do perfil de tais pacientes, pode-se
afirmar que o acompanhamento da atenção primária e em
ambulatórios será necessário para a recuperação da doença
crítica, já que há pacientes com feridas ainda em
cicatrização, entre outros aspectos. Uma vez que há uma
grande quantidade de casos de TCE, espera-se que esses
pacientes mantenham consultas regulares aos serviços de
saúde, com o intuito de monitorar o aparecimento de
possíveis sequelas.
Ao compararmos os dados gerais com os dados
dos pacientes que foram a óbito, percebemos que a
etiologia predominante ligada ao coma de todos pacientes
foi o TCE, enquanto nos óbitos o diagnóstico mais comum
foi AVC. Além disso, constata-se prevalência do coma
natural. Dos 4 pacientes que realizaram craniectomia, 3
foram a óbito. Quando comparamos os pacientes gerais
com aqueles que sobreviveram, percebemos que o tempo
médio de internação dos que sobreviveram foi menor que
o geral. Já o diagnóstico mais comum nos dois grupos foi
o TCE. Além disso, no grupo dos que sobreviveram, a
porcentagem de pacientes em coma induzido e coma
natural foi muito próxima.
Comparando os pacientes da UTI Adulto do
HCU-UFU com a literatura, observamos algumas
semelhanças em relação a maior prevalência de pacientes
do sexo masculino. Quanto à média de idade de 56 anos,
esta é semelhante ao estudo de [16] e próxima aos
resultados de [12], em que a média foi de 57 anos. O uso
de sedativos mostrou-se também semelhante.. Em estudo
realizado na Áustria [12], o tempo médio de internação
dos pacientes foi de 11,8 dias, enquanto no HCU-UFU
este foi de 23,17 dias, portanto mais que o dobro da média
austríaca.
Durante toda a busca bibliográfica foi comum
encontrarmos informações sobre como a saúde mental
e/ou psicológica é cada vez mais afetada nos pacientes que
sobrevivem à doença crítica. As estatísticas apontam para
um grande acometimento dos pacientes pela depressão, a
ansiedade e o Transtorno de Estresse Pós-Traumático, o
que enfatiza a necessidade de novos estudos/pesquisas
que, ao estabelecerem um perfil para tais indivíduos,
possam possibilitar diferentes abordagens de reabilitação
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dos pacientes, amenizando tais quadros clínicos e
sintomas.
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