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RESUMO 

Validação de um método automatizado de cálculo de escores preditores de 

mortalidade pediátrica PRISM IV (Pediatric Risk of Mortality) e PIM 3 (Pediatric Index 

of Mortality) em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica   

Há décadas têm-se usado nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) escores 

de gravidade das doenças e mortalidade. Os mais frequentemente utilizados nas 

UTIs pediátricas são os escores PRISM (Pediatric Risk of Mortality) e PIM (Pediatric 

Index of Mortality). Esses foram inicialmente desenvolvidos a partir de variáveis 

fisiológicas associadas a maior risco de mortalidade. O principal uso para esses 

escores consiste nas avaliações de qualidade da assistência das UTIs. Esse 

trabalho consistiu no desenvolvimento e implementação de formulário eletrônico 

desenvolvido no sistema de prontuário eletrônico de um hospital universitário 

brasileiro. Trata-se de estudo observacional do tipo transversal. Dados foram 

coletados retrospectivamente de janeiro a fevereiro, e prospectivamente de março a 

abril de 2021. As variáveis foram coletadas em sistema eletrônico diretamente do 

prontuário dos pacientes. Foram revisados dados de 132 pacientes. Desses, 29 

foram excluídos por apresentarem idade inferior a 28 dias ou quando o cálculo dos 

escores não foi possível. Os escores PRISM IV e PIM 3 foram calculados 

manualmente e usando o formulário eletrônico, e a concordância entre os dois 

cálculos foi avaliada. Dos 111 casos efetivamente incluídos na pesquisa, 51,7% 

eram do sexo feminino. A distribuição de risco inicial de morte foi a seguinte: 11,1% 

baixo risco, 66,7% alto risco, e 22,2% muito alto risco. Cerca de 45% das admissões 

foram não eletivas. Quanto à origem dos pacientes, 55,2% foram provenientes do 

centro cirúrgico, 6,9% da sala de urgência, 20,7% da enfermaria pediátrica e 17,2% 

de outros hospitais. Entre as admissões pós-operatórias, 65,6% eram não cardíacos. 

Houve 100% de concordância entre os escores calculados pelos formulários criados 

no sistema (software) e o formulário oficial dos escores PRISM IV e PIM 3. 

Estabeleceu-se boa concordância entre escores calculados manualmente e 

calculados pelo software, permitindo futuramente comparar qualidade e efetividade 

de atendimento prestado com maior praticidade. Além do mais, permitirá alocação 
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diferenciada de recursos tecnológicos e de pessoal, intensificação da terapêutica e 

antecipação de medidas. 

Descritores: escore mortalidade; unidade de terapia intensiva pediátrica; morbidade 

pediátrica; mortalidade pediátrica 
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ABSTRACT 

Validation of an automated method for calculating predictor scores for pediatric 

mortality PRISM IV (Pediatric Risk of Mortality) and PIM 3 (Pediatric Index of 

Mortality) in a Pediatric Intensive Care Unit 

Scores have been used for decades to predict disease severity and outcomes 

in Intensive Care Units (ICU). The most frequently score used in pediatric ICUs are 

the PRISM (Pediatric Risk of Mortality) and the PIM (Pediatric Index of Mortality) 

scores. These scores were initially developed from physiological variables associated 

with the risk of mortality. Currently, these scores are mostly used to assess the 

quality of care in ICUs, as they are significantly associated with morbidity and 

mortality. However, calculating these scores manually can be time-consuming for 

staff. This study aimed at validating an electronic form that calculates PRISM IV and 

PIM 3 scores in the medical records system of a Brazilian university hospital. It was 

an observational cross-sectional study. Data were collected retrospectively from 

January to February 2021, and prospectively from March to April 2021. The variables 

were collected in an electronic system directly from the patients records. Data from 

132 patients were reviewed, of which 29 were excluded due to age of 28 days of life 

or less or because score calculation was deemed impossible. PRISM IV and PIM 3 

scores were calculated manually and using the electronic form, and the agreement 

between the two calculations was determined. Thereby, 111 patients were effectively 

included in the study, of which 51.7% were female. The distribution of the initial risk of 

death was as follows: 11.1% low risk, 66.7% high risk, and 22.2% very high risk. 

About 45% of admissions were non-elective. As for the origin of the patients, 55.2% 

came from the operating room, 6.9% from the emergency room, 20.7% from the 

pediatric ward, and 17.2% from other hospitals. Among postoperative admissions, 

65.6% were non-cardiac. There was 100% agreement between the scores calculated 

by the forms in the system (software) and the official form for the PRISM IV and PIM 

3 scores, establishing good agreement between scores calculated manually and 

calculated using the software, allowing future comparison of quality and effectiveness 

of care provided with greater practicality. Furthermore, it will allow differentiated 
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allocation of technological and personnel resources, intensifying therapy and 

anticipating measures. 

Keywords: Mortality score; pediatric intensive care unit; pediatric morbidity; pediatric 

mortality 
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1. INTRODUÇÃO 

Há décadas tem-se usado nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) escores 

de gravidade das doenças. A maioria dos escores utilizados em UTIs de adultos é 

calculada a partir de dados coletados no primeiro dia de admissão na UTI, tais 

como: acute physiology and chronic health evaluation (APACHE), simplified acute 

physiology score (SAPS) e mortality prediction model (MPM). Outros coletam dados 

durante os primeiros três dias da internação na UTI, tais como organ dysfunction and 

infection system (ODIN), sequential organ failure assessment (SOFA), multiple 

organs dysfunction score (MODS), logistic organ dysfunction (LOD), entre outros.  

Os escores de gravidade mais frequentemente utilizados nas unidades 

pediátricas são os escores PRISM (Pediatric Risk of Mortality) e PIM (Pediatric Index 

of Mortality). Esses foram inicialmente desenvolvidos há alguns anos a partir da 

identificação de variáveis fisiológicas relevantes ao risco de mortalidade (2, 8). 

Desde a criação desses escores iniciais, houve uma mudança na relação 

entre os preditores e a mortalidade (3). Esses modelos não se destinam ao uso 

prognóstico em pacientes individuais; no entanto, houve uso para avaliar o risco de 

mortalidade ao inscrever pacientes em ensaios clínicos (12), embora essa aplicação 

seja controversa (13). O principal uso para os modelos atuais, PRISM IV e PIM 3, 

visto estarem significativamente associados à morbimortalidade, consiste nas 

avaliações de qualidade das UTI (1, 2). 

O escore PRISM, inicialmente publicado em 1988 por Pollack et al, já se 

encontra em sua quarta versão (PRISM IV) disponível desde 2015 e é o mais 

amplamente conhecido e utilizado nas Unidades de Terapia Intensiva Pediátricas 

(UTIP) (1). Trata-se de medida de gravidade da doença com base fisiológica, 

utilizando 17 variáveis fisiológicas comumente medidas e seus intervalos, que 

apresentaram correlação com morbimortalidade (1). Utiliza tais variáveis entre as 2 

horas anteriores à admissão na UTIP e as primeiras 4 horas da admissão. Foi 

desenvolvido a partir de UTIs norte-americanas. 

O escore PIM, originalmente publicado em 1997 por Shann et al., foi 

aprimorado e revisado, publicado em 2013 na sua atual versão PIM 3 (2). Consiste 

em um modelo com boa capacidade de predizer e classificar risco de mortalidade a 

partir de oito variáveis fisiológicas coletadas no momento da internação (2). Este 

 14



instrumento foi desenvolvido a partir de dados de UTIs do Reino Unido, Austrália e 

Nova Zelândia. 

Embora estes escores sejam relativamente fáceis de se calcular, despende-se 

tempo para isto, e disponibilidade de internet para acesso ao formulário online. Com 

a crescente complexidade da atenção à saúde em UTIs, é necessário que o médico 

dedique maior parte do seu tempo na atenção do paciente, mas, ao mesmo tempo, 

deve dedicar-se ao preenchimento do prontuário eletrônico, sistemas de prescrição, 

e coleta de dados para avaliação de qualidade da assistência.  

Assim, a criação de uma ferramenta informatizada no sistema de evolução irá 

facilitar o uso destes indicadores para a avaliação de qualidade do serviço. 

Justificativa 

A criação de uma ferramenta direta de cálculo dos scores no sistema de 

prontuário eletrônico otimizará o cálculo para todos os pacientes, possibilitando 

análise dos dados e comparação entre qualidade e efetividade de atendimento 

prestado com maior praticidade. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Desenvolver uma ferramenta de software, na forma de um formulário no 

prontuário eletrônico do paciente do HCRP, que automatize o cálculo dos escores 

PRISM IV e PIM 3. 

Objetivos específicos 

● Descrever as características demográficas e clínicas dos pacientes; 

● Descrever os valores das variáveis analisadas pelos escores; 

● Calcular, para cada paciente, no formulário do sistema e no formulário 

oficial do site, os escores PRISM IV e PIM 3; 

● Comparar os valores dos escores calculados no formulário do sistema e no 

formulário oficial do site. 
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3. MÉTODOS 

Tipo de estudo: 

Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal realizado na Unidade 

de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – HC-FMRP-USP, em Ribeirão 

Preto, SP. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMRP-

USP (Apêndice 8.1) e foi obtida dispensa de aplicação de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

População do estudo: 

Foram elegíveis para o estudo todos os pacientes admitidos na UTI Pediátrica 

do HC Criança no período do estudo, que foi de janeiro a abril de 2021. 

Critérios de inclusão 

● Crianças e adolescentes (de 28 dias a 18 anos incompletos de idade), de 

ambos os sexos, admitidos à UTI pediátrica. 

Critérios de exclusão 
● Pacientes que evoluíram com óbito na internação em tempo que 

impossibilitasse o cálculo dos escores. 

Variáveis 

Foram coletadas as seguintes variáveis: idade, sexo, diagnóstico principal, 

classificação de gravidade, admissão eletiva, origem dos pacientes, diagnóstico de 

câncer, óbito, alta da UTI pediátrica e necessidade de ventilação mecânica. Além 

disto, foram coletadas as variáveis abaixo para cálculo dos escores (Tabela 1): 
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Tabela 1. Variáveis coletadas para cálculo dos escores PRISM IV e PIM 3. 

Criação dos formulários:  

Os formulários eletrônicos foram criados pela equipe do Centro de 

Informações e Análises do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto - USP. A princípio houve dificuldades na criação no formulário e 

adequação dos cálculos dos dados registrados, com necessidade de revisões e 

adequações até o formato final cujos dados são apresentados no presente trabalho. 

O aspecto final do formulário está apresentado na Figura 1, Figura 2 e Figura 3. 

Variáveis Valores coletados

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) Menor valor

Temperatura (°C) Menor e Maior valores

Frequência Cardíaca (bpm) Maior valor

Escala de Coma de Glasgow 3 a 15

Número de pupilas > 3mm e fixas 0 a 2

pH Menor e Maior valores

CO2 total (mmol/L) Menor e maior valores

Pressão parcial arterial de CO2 Maior valor

Pressão parcial arterial de O2 Menor valor

Tempo de protrombina (segundos) Maior valor

Tempo de tromboplastina parcial ativado (segundos) Maior valor

Ureia (mmol/L ou mg/dL) Maior valor

Creatinina (µmol/L ou mg/dL) Maior valor

Potássio (mEq/L ou mmol/L) Maior valor

Glicose (mmol/L ou mg/dL) Maior valor

Glóbulos brancos (céls/mm³) Menor valor

Contagem de Plaquetas (céls/mm³) < 50000 
50000 a <100000 

100000 a <200000
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Figura 1. Reprodução do formulário eletrônico desenvolvido para PRISM III. 
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Figura 2. Reprodução do formulário eletrônico desenvolvido para PRISM IV. 

  

Figura 3. Reprodução do formulário eletrônico desenvolvido para PIM 3. 
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Cálculos dos dados:  

Os formulários eletrônicos, após revisão, foram disponibilizados para uso pela 

equipe da UTI Pediátrica do HC Criança. No entanto, o cálculo utilizado neste estudo 

foi com base em dados coletados e preenchidos no sistema de prontuário eletrônico 

pela pesquisadora. 

Paralelamente, os mesmos dados foram inseridos nos formulários oficiais dos 

scores, disponibilizados nos seguintes endereços eletrônicos: 

1. https://www.cpccrn.org/calculators/prismiiicalculator/ 

2. https://www.cpccrn.org/calculators/prismivcalculator/ 

3. h t t p s : / / w w w . e s p n i c . e u / c a l c o l a t o r i /

Paediatric%20Index%20of%20Mortality%203%20_%20Professional%20Reso

u r c e s % 2 0 _ % 2 0 E d u c a t i o n % 2 0 -

%20European%20Society%20of%20Paediatric%20Neonatal%20Intensive%2

0Care%20-%20ESPNIC.html 

Pela utilização de cálculos retrospectivos e uma limitação no sistema de 

prontuário eletrônico, foram excluídos os pacientes que evoluíram para óbito, uma 

vez que o sistema não permite a abertura de uma ficha de atendimento para um 

paciente em que já foi registrado o óbito. 

Os dados coletados para uso no preenchimento dos formulários foram 

armazenados no RedCap para posterior análise, realizada também pela 

pesquisadora. Para o cálculo dos formulários PRISM III e IV, foram utilizadas 

variáveis fisiológicas das primeiras 4 horas da admissão na UTI e as variáveis 

laboratoriais foram utilizados entre as 2 horas anteriores à admissão e as primeiras 4 

horas na UTI. Para cálculo do PIM 3, foram utilizados os dados no momento da 

admissão do paciente. 

Análise estatística: 

Foi realizada análise estatística descritiva usando o software StataSE 14.0 

(StataCorp, EUA). Os dados foram resumidos em médias [desvios padrão], 

medianas (intervalos interquartil), ou frequências (porcentagens), conforme 

apropriado. 
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4. RESULTADOS 

Foram coletados dados de 111 pacientes admitidos na UTI Pediátrica do HC 

Criança, no período de janeiro a abril de 2021. Desses, 29 foram excluídos por 

apresentarem idade inferior a 28 dias ou terem evoluído com óbito durante a 

internação, impossibilitando a inserção e cálculo do formulário do score no sistema. 

Não foi observada discrepância entre os sexos nessas internações, sendo 54% 

correspondente ao sexo feminino. As idades dessas crianças variaram de 29 dias a 

17 anos, com mediana de 1 ano e 6 meses (Figura 4). 

Figura 4. Distribuição da idade dos pacientes, em meses. 

  

Legenda: Na figura, a caixa cinza representa o intervalo interquartil e a linha central 

representa a mediana. As barras verticais representam os valores mínimo e máximo, 

e os pontos representam outliers. 

A distribuição de risco inicial de morte foi classificada da seguinte forma, de 

acordo com os diagnósticos: baixo risco (asma, bronquiolite, crupe, apneia 

obstrutiva, cetoacidose diabética, crise convulsiva), alto risco (hemorragia cerebral, 

cardiomiopatia ou miocardite, ventrículo esquerdo hipoplásico, doença 
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neurodegenerativa, enterocolite necrotizante) e muito alto risco (parada 

cardiorrespiratória anterior à admissão, imunodeficiência severa combinada, 

leucemia ou linfoma após indução, receptor de transplante de medula óssea, 

insuficiência hepática). Observou-se que 20% dos pacientes se enquadram em 

alguma dessa classificação, sendo que metade desses são de casos de baixo risco 

(Figura 5). 

Figura 5. Distribuição dos pacientes de acordo com o risco de morte inicial. 

  

Além disso, também podia-se considerar como baixo risco acometimento de 

sistema endócrino, renal, hematológico e musculoesquelético, sendo que dois-terços 

não se enquadram nessa classificação. Ademais, dezenove por cento dos pacientes 

tinham um diagnóstico de câncer. 

Quanto à origem dos pacientes, cerca de metade foi proveniente do centro 

cirúrgico, seguido da enfermaria pediátrica e de outros hospitais (Figura 6). Entre as 

admissões cirúrgicas, dois-terços correspondiam a admissão pós cirurgia cardíaca 

(Figura 7). Apenas um paciente recebeu manobras de ressuscitação cardiopulmonar 

nas 24 horas anteriores à admissão. 
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Figura 6. Distribuição dos pacientes de acordo com o local de procedência. 

  

Figura 7. Distribuição dos pacientes cirúrgicos de acordo com o tipo de cirurgia 

realizada. 
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As demais variáveis averiguadas, sejam elas dados clínicos [pressão arterial 

mínima, frequência cardíaca máxima, variação de temperatura corporal, escala de 

coma de Glasgow, alteração pupilar, fração inspiratória de oxigênio (FiO2)] ou 

laboratoriais [pH, pressão parcial de oxigênio (PaO2), pressão parcial de gás 

carbônico (PaCO2), Total de CO2, base excess, potássio, glicemia, ureia, creatinina, 

contagem de leucócitos, contagem de plaquetas, tempo de protrombina, tempo de 

tromboplastina parcial ativado] encontram-se na Tabela 2. 

Tabela 2. Principais características clínicas dos pacientes incluídos (n=111). 

Legenda: Valores entre colchetes são os desvios padrão. 

Variáveis Valores

Pressão arterial sistólica mais baixa (mm Hg) 85 [22]

Frequência cardíaca mais alta (bpm) 139 [32]

Escala de coma de Glasgow inferior a 15 [n (%)] 52 (63,8%)

Alteração pupilar presente [n (%)] 1 (1,1%)

Fração inspiratória de oxigênio (%) 24,0 [25,5]

pH 7,35 [0,11]

Pressão parcial de oxigênio (PaO2) mais baixa (mm Hg) 91,9 [56,6]

Pressão parcial de gás carbônico (PaCO2) mais alta 36,2 [9,1]

Gás carbônico (PaCO2) total 22,4 [8,8]

Base excess -4,9 [5,1]

Potássio sérico (mEq/L) 3,89 [0,77]

Glicemia sérica (mg/dL) 112,0 [40,3]

Creatinina sérica (mg/dL) 0,37 [1,15]

Ureia sérica (mg/dL) 24,2 [23,0]

Contagem de leucócitos mais baixa (céls/mm3) 11,9 [9,6] x103

Contagem de plaquetas < 200 x103 céls/mm3 34,3%

Tempo de protrombina mais alto (segundos) 15,4 [5,2]

Tempo de tromboplastina parcial ativado mais alto (segundos) 37,1 [19,6]
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Os valores obtidos nos dois sistemas (cálculo manual e automatizado) tiveram 

100% de concordância. A média de mortalidade esperada tanto pelo escore PRISM 

IV quanto pelo escore PIM 3 foi de 1 [1,68] % (Tabela 3). 

Tabela 3. Valores obtidos nos cálculos dos escores via formulário oficial e via 

formulário eletrônico no sistema de prontuário eletrônico institucional. 

Legenda: Os valores estão expressos em média [desvio padrão]. 

Variáveis Site oficial Formulário  

eletrônico

Concordância

PRISM III Escore total 2,0 [3,82] 2,0 [3,82] 100 %

PRISM III Escore neurológico 0,0 [1,30] 0,0 [1,30] 100 %

PRISM III Escore não neurológico 2,0 [3,35] 2,0 [3,35] 100 %

PRISM IV Mortalidade esperada 1,0 [2,49] 1,0 [2,49] 100 %

PIM 3 Mortalidade esperada 1,0 [1,68] 1,0 [1,68] 100 %
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5. DISCUSSÃO 

Há décadas tem-se usado de escores de gravidade em Unidades de Terapia 

Intensiva, e nas Unidades Pediátricas esse uso também tem se consolidado. O 

desenvolvimento e aprimoramento dos scores PIM 3 e PRISM IV permite avaliação 

de qualidade dessas unidades, ao avaliar o score de mortalidade de cada paciente e 

seu desfecho durante a internação. 

O presente trabalho consistiu na criação de formulários desses scores no 

sistema de prontuário eletrônico em um hospital terciário (HC-FMRP-USP), como 

meio de otimizar e facilitar os cálculos dos scores para cada paciente internado na 

Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. 

Os dados analisados não mostraram prevalência significativa entre os sexos, 

assim como estudos descritivos presentes em literatura. Observou-se predomínio na 

faixa etária de 0 a 2 anos, também em concordância com outros achados da 

literatura. (13, 14, 15). 

Quanto à proveniência dos pacientes, evidenciou-se que metade dos 

pacientes eram provenientes do centro cirúrgico, seguido pela enfermaria de 

pediatria, tal fato se deve pelo perfil dessa UTI Pediátrica avaliada.  

Unidades de Terapia Intensiva caracterizam-se por pacientes em estado de 

saúde grave e crítico, onde devem estar alocados profissionais de alto nível técnico 

e científico. Esses profissionais são responsáveis pela tomada de decisão rápida, 

acompanhamento seriado e procedimentos complexos, dos quais a sobrevida do 

paciente depende diretamente. (13) 

Devido ao viés da exclusão dos óbitos desse trabalho, não foi possível avaliar 

a taxa de mortalidade dentro da UTI Pediátrica, sendo essa taxa um importante 

marcador de qualidade nas UTIs. O cálculo dos escores e avaliação continuada da 

unidade, permitirá estabelecer correlação com a taxa de mortalidade, por sua vez 

direcionando o treinamento de alta complexidade e a alocação de recursos 

tecnológicos na unidade. 

 A excelente concordância entre os scores calculados pelos formulários 

criados no sistema (software) e o formulário oficial dos scores PRISM IV e PIM 3, 

nos permitirá futuramente comparar qualidade e efetividade de atendimento 
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prestado com maior praticidade, permitindo essa alocação diferenciada de recursos 

tecnológicos e de pessoal, intensificação da terapêutica e antecipação de medidas. 
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6. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, desenvolvemos e validamos um formulário eletrônico 

integrado ao sistema de prontuário eletrônico hospitalar para cálculo dos escores de 

gravidade PRISM IV e PIM 3 de pacientes pediátricos admitidos à UTIP. A 

implementação deste formulário poderá aumentar o número de pacientes com estes 

indicadores calculados e reduzir o tempo gasto por médicos durante a admissão, 

contribuindo para maior eficiência do tempo e fomentando a avaliação de qualidade 

da assistência prestada. 
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9. ANEXOS 

Escore PRISM IV (Pediatric Risk of Mortality) 

Variáveis Valores Variáveis

Idade 0 - <14 dias 

14 dias - <1 mês 

1 mês - <12 meses 

12 meses - 18 anos

Origem Centro Cirurgico ou recuperacao 

anestesica 

Outro hospital 

Sala de Emergência 

Ambulatório

Cancer (agudo ou crônico) Sim 

Não

Disfunção primária em sistema de baixo 

risco (endócrino, hematológico, músculo 

esquelético e sistema renal)

Sim 

Não

Reanimação cardiopulmonar nas 24h 

anteriores à admissão na UTIP

Sim 

Não

Sub Pontuação da variável neurológica Calculado pelo PRISM III

Sub Pontuação da variável não-

neurológica

Calculado pelo PRISM III
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Escore PRISM III (Pediatric Risk of Mortality) 
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Legenda: PaO2 = pressão parcial arterial de oxigênio; PaCO2 = pressão parcial 

arterial de dióxido de carbono; TP = tempo de protrombina; TTPa = tempo de 

tromboplastina parcial ativada. 

Variáveis

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) Menor valor

Temperatura (°C) Menor e Maior valores

Frequência Cardíaca (bpm) Maior valor

Escala de Coma de Glasgow 3 a 15

Número de pupilas > 3mm e fixas 0 a 2

pH Menor e Maior valores

Total CO2 (mmol/L) Menor e maior valores

PCO2 Maior valor

PaO2 Arterial Menor valor

TP (segundos) Maior valor

TTPa (segundos) Maior valor

Ureia (mmol/L) Maior valor

Creatinina (µmol/L) Maior valor

Potássio (mEq/L) Maior valor

Glicose (mmol/L) Maior valor

Glóbulos Brancos (cells/mm³) Menor valor

Contagem de Plaquetas (cells/mm³) < 50000 

50000 a <100000 

100000 a <200000
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Escore PIM 3 (Pediatric Index of Mortality) 
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Legenda: * Doenças de Alto Risco: parada cardíaca antes da admissão na UTI; 

leucemia/linfoma antes da primeira indução; hemorragia cerebral espontânea; 

cardiomiopatia ou miocardite; síndrome do ventrículo esquerdo hipoplásico; infecção 

pelo HIV; insuficiência hepática, quando for a razão para admissão na UTI; distúrbios 

neurodegenerativos. ** Doenças de Baixo Risco: asma; bronquiolite; crupe; apneia 

obstrutiva; cetoacidose diabética.

Variável Condição

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) Em parada cardíaca 

Inferível 

Aferível (valor real)

Resposta Pupilar à Luz Ambas > 3mm e fixas 

Outro ou desconhecido

PaO2 Arterial Valor dosado/Desconhecido

FiO2 Valor dosado/Desconhecido

Base-excess (mmol/L) Valor dosado/Desconhecido

Ventilação mecânica na Primeira hora 

na UTIP

Sim/Não

Admissão eletiva Sim/Não

Admissão para recuperação de cirurgia 

ou procedimento

Sim/Não

Admissão após cirurgia com circulação 

extracorpórea

Sim/Não

Admissão por Doença de Alto Risco* Sim/Não

Admissão por Doença de Baixo Risco** Sim/Não

Desfecho da internação Alta para enfermaria ou para casa 

Óbito
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