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Campos, CL. Hipertensos internados em uma unidade de terapia intensiva geral: 
características clínicas, gravidade e desfecho. [dissertação]. São Paulo: Escola de 
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2019. 

RESUMO 

Introdução: A hipertensão arterial é um importante problema de saúde pública, 
principalmente pela elevada prevalência na população adulta. Porém, são poucos os 
estudos sobre as características dos hipertensos internados em unidade de terapia 
intensiva. Objetivo: Comparar pacientes hipertensos e não hipertensos internados em 
uma unidade de terapia intensiva quanto às características clínicas, desfecho e 
gravidade. Método: Estudo de coorte retrospectiva com 541 pacientes de uma unidade 

de terapia intensiva geral em um hospital privado da cidade de São Paulo. Foram 
analisadas variáveis biossociais, tempo de internação, variáveis antropométricas e de 
pressão arterial, hábitos de vida, antecedentes de saúde, uso de medicamento anti-
hipertensivo, motivo da internação, intercorrências médicas, uso de medidas de suporte, 
exames laboratoriais, desfecho e indicadores prognósticos. A hipertensão foi definida 
mediante descrição da doença ou referência de uso de anti-hipertensivo no prontuário 
médico. Resultados: A prevalência de hipertensão foi 67,65%. Os hipertensos em 
relação aos não hipertensos apresentaram dados significativamente mais elevados 
(p˂0,05) para a presença de: viúvos; aposentados; profissionais e científicos 
intelectuais;índice de massa corporal; idade; antecedentes para diabetes, dislipidemia, 
doença renal crônica, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico isquêmico e 
infarto agudo do miocárdio; valores de pressão sistólica, ureia e creatinina na admissão 
e alta da UTI; e gravidade dos pacientes avaliada pelo SAPS III- Simplified Acute 
Physiology Score III. Houve associação independente da hipertensão arterial com idade 
(RR 1,043, IC 1,019-1,069) e aposentadoria (RR 2,257, IC 0,870-5,808). Não houve 
diferença estatisticamente significativa entre hipertensos e não hipertensos quanto a: 
sexo; etnia; escolaridade; tabagismo e etilismo; causas da internação na UTI; 
intercorrências; medidas de suporte como uso de drogas vasoativas, ventilação 
mecânica invasiva e terapia de substituição renal; indicadores prognósticos na admissão 
na UTI como a probabilidade de óbito avaliada pelo SAPS III, disfunção orgânica pelo 
Sequential organ failure asssessment Score (SOFA) e carga prévia de doença avaliada 
pelo Índice de comorbidade de Charlson (ICC); e desfechos representados por óbito, 
alta, transferência hospitalar e reinternação em 48 horas na UTI. Houve correlação 
significativa (p˂0,001) entre a gravidade dos pacientes da amostra total avaliada pelo 
SAPS III e disfunção orgânica (SOFA, r2 = 0,328), carga prévia de doenças (ICC, r2 = 
0,047), uso de droga vasoativa (r2 = 0,146) e ventilação mecânica invasiva (r2 = 
0,075).Conclusão: A prevalência de hipertensão arterial foi elevada na amostra de 
pacientes internados na unidade de terapia intensiva. Porém, a hipertensão arterial não 
foi um preditor para a gravidade dos pacientes e não contribuiu para desfecho 
desfavorável.  

 

Descritores: Hipertensão arterial. Unidade de terapia intensiva. Índice de gravidade de 
doença. Enfermagem. 

 

 

  



Campos, CL. Hypertensive patients admitted to a general intensive care unit: clinical 
characteristics, severity and outcome. [Thesis]. São Paulo: School of Nursing, University 
of São Paulo; 2019. 

ABSTRACT 

Introduction: Arterial hypertension is an important public health issue, mostly due to its 
high prevalence in the adult population. However, there are few studies on the 
characteristics of hypertensive patients hospitalized in the intensive care unit. Objective: 
To compare hypertensive and non-hypertensive patients hospitalized in an intensive care 
unit in terms of clinical characteristics, outcome and severity. Method: Retrospective 
cohort study with 541 patients from a general intensive care unit at a private hospital in 
the city of São Paulo. Biosocial variables were analyzed, hospitalization time, 
anthropometric and blood pressure variables, life habits, health history, use of 
antihypertensive medication, reason for hospitalization, medical intercurrences, use of 
supportive measures, laboratory tests, outcome and prognostic indicators. Hypertension 
was defined by describing the disease or reference to antihypertensive use in the 
medical record. Results: The prevalence of hypertension was 67.65%. Hypertensive 
patients compared with non-hypertensive patients had significantly higher data (p<0.05) 
in the presence of: widows; retirees; professional and intellectual scientists; body mass 
index; age, history of diabetes, dyslipidemia, chronic kidney disease, heart failure, 
ischemic stroke and acute myocardial infarction; values of systolic pressure, urea and 
creatinine on admission and discharge from the ICU; and severity of the patients 
evaluated by the SAPS III- Simplified Acute Physiology Score III. There was an 
independent association of arterial hypertension with age (RR 1.043, IC 1.019-1.069) 
and retirement (RR 2,257, IC 0,870-5,808).There was no statistically significant 
difference between hypertensive and non-hypertensive individuals regarding: sex; 
ethnicity; schooling; smoking and alcoholism; causes of ICU admission; complications; 
supportive measures such as vasoactive drug use, invasive mechanical ventilation and 
renal replacement therapy; prognostic indicators on admission to the ICU as death 
approval assessed by SAPS III, organic dysfunction by the Sequential Organization 
Safety Score (SOFA) and pre-disease burden assessed by the Charlson Comorbidity 
Index (ICC); and outcomes represented by death, discharge, hospital transfer and 
rehospitalization in 48 hours in the ICU. There was a significant correlation (p˂0.001) 
between the severity of patients in the total sample evaluated by SAPS III and organic 
dysfunction (SOFA, r2 = 0.328), previous disease burden (ICC, r2 = 0.047), vasoactive 
drug use (r2 = 0.146) and invasive mechanical ventilation (r2 = 0.075). Conclusion: 
There was a high prevalence of arterial hypertension in the sample of patients admitted 
to the intensive care unit. However, arterial hypertension was not a risk factor for the 
severity of the patients and did not contribute to an unfavorable outcome. 

 
Descriptors: Arterial Hypertension. Intensive Care Unit. Severity Disease Indicator. 
Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 - PANORAMA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NO BRASIL E NO 
MUNDO 

A Hipertensão Arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada por 

elevação sustentada dos níveis pressóricos maior ou igual a 140 e/ou 90 mmHg1. 

Esta consiste em um importante problema de saúde pública, devido à sua elevada 

prevalência entre a população mundial e seu impacto na morbimortalidade2,3,4,5,6,7 

frequentemente associada a alterações funcionais e/ ou estruturais de órgãos-alvos, 

sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, 

obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes melittus1. Desta forma, as 

complicações decorrentes da hipertensão, geralmente graves, levam os hipertensos 

a procurar atendimento hospitalar culminando em internação, inclusive em unidade 

de terapia intensiva. 

Dados norte-americanos do National Health and Nutrition Examination 

Surveys (NHANES), referente ao período de 2011-2014, mostraram uma prevalência 

de hipertensão arterial em adultos com 18 anos ou mais de 29%, afetando 30% dos 

homens e 28,1% das mulheres e correspondendo a um em cada três adultos 

afetados. Em relação à idade, houve aumento gradativo: 7,3% na faixa de 18 a 39 

anos; 32,2% nos que possuíam 40 a 59 anos; e, 64,9% para aqueles com 60 anos 

ou mais2. 

Em estudo de revisão com publicações do período de 2000 a 2010, a respeito 

da prevalência de hipertensão arterial na América Latina e Caribe, foram analisados 

24 estudos, oriundos dos seguintes países: dois estudos na Argentina (n=1523; n= 

1482), 15 estudos no Brasil (n= 2314; n= 688; n= 411; n= 1137; n= 1174; n= 707; n= 

1020; n= 835; n= 1717; n= 3180; n= 2022; n= 1168; n= 1003; n= 1717; n= não 

avaliado), dois estudos no Chile (n= 8472; n= 1655), dois estudos na Colômbia (n= 

356; n= 1553), Cuba (n= 1475), México (n= 1720), dois estudos no Peru (n= 1878; 

n= 1652), Venezuela (n= 1848), Equador (n= 1638), Cuba (n= 1475), Guadalupe (n= 

1005), Haiti (n= 1620) e Martinique (n= 1504). Os resultados mostraram que a 
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prevalência de hipertensão arterial variou de 7% a 49%.Os homens haitianos e as 

mulheres de região urbana apresentaram a maior prevalência de hipertensão arterial 

(49% e 46,5%, respectivamente). No Brasil a prevalência de hipertensão arterial 

variou de 22% a 41%, dependendo da localização geográfica. Na Argentina e 

Guadalupe a prevalência de hipertensão arterial encontrada foi maior que 30% e os 

menores índices ocorreram no México (11,7%), Colômbia (13,4%) e Peru (12,6%)3. 

A partir da análise do sistema de dados do Consórcio Latino-Americano de 

Estudos em Obesidade (LASO) e do National Health and Nutrition Examination 

Surveys (NHANES) composto por 31.009 indivíduos de LASO (1998-2007) e 13.441 

indivíduos de NHANES (1999-2004), verificou-se uma prevalência média de 

hipertensão arterial de 20,2% (IC 95%: 12,5 - 31,0. No geral, os homens eram 

ligeiramente mais propensos a ser hipertensos do que as mulheres (21,1% 

vs.19,4%)4. 

Na Europa, a hipertensão arterial pode ser avaliada pelos dados do IV 

EUROASPIRE (Four European Action on Secondary and Primary Prevention by 

Intervention to Reduce Events), que consistiu em um estudo transversal, realizado 

em 2013, composto com 78 centros de 24 países europeus: Bélgica, Bósnia e 

Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Finlândia, França, 

Alemanha, Grécia, Irlanda, Letônia, Lituânia, Holanda, Polônia, Romênia, Rússia, 

Sérvia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Turquia, Ucrânia e Reino Unido. Os objetivos 

do estudo foram identificar fatores de risco em pacientes coronários com e sem 

diabetes, descrever seu manejo através do estilo de vida e do uso de terapias 

medicamentosas, além da avaliação objetiva da implementação clínica científica 

atual sobre prevenção em toda a Europa. Participaram 16.426 pacientes com 

coronariopatia e 42,7% apresentavam pressão arterial maior ou igual a 140 / 90 

mmHg5. 

Também em âmbito internacional, dados de 1.479 estudos que 

corresponderam a 19,1 milhões de participantes (com idade igual ou superior a 18 

anos e pressão arterial aferida), apresentaram um aumento no número de adultos 

com pressão arterial elevada de 594 milhões em 1975 para 113 bilhões em 2015. O 

aumento em grande parte foi nos países de baixa e média renda, do Leste e no 

sudeste da Ásia, no sul da Ásia, na Oceania e na África subsaariana. Em países de 

alta renda Ocidental e da Ásia-Pacífico houve um decréscimo da pressão arterial 
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média de 1975 para 2015. Em mulheres na Europa Central e Oriental, América 

Latina e Caribe, e, mais recentemente, a Ásia central, o Oriente Médio e o norte da 

África também houve decréscimo na pressão arterial elevada. O aumento global no 

número de adultos com pressão arterial aumentada pode ser decorrente do 

crescimento populacional e do envelhecimento6. Da mesma forma, em uma revisão 

sistemática, na qual analisou-se dados de prevalência de hipertensão arterial em 90 

países de diferentes continentes no período de 2000-2010, verificou-se que 31,1% 

da população global ou 1,4 bilhões de pessoas, maior ou igual a 20 anos de idade, 

apresentaram hipertensão arterial. Sendo, mais elevada em países de baixa e média 

renda (31,5%) do que nos países de alta renda (28,5%) em todo o mundo (p= 

0,001). A análise por sexo revelou que, 31,6% [29,6%–33,6%] dos hipertensos nos 

países de alta renda eram homens e 25,3% [23,9%–26,7%] eram mulheres; e nos 

países de média e baixa renda 31,7% [29,7%– 33,6%] eram homens e 31,2% 

[29,3%–33,1%] eram mulheres7. 

No Brasil, uma meta-análise de levantamentos de estudos transversais no 

período de 1980 a 2010, com indivíduos de 18 anos ou mais, hipertensos definidos a 

partir dos seguintes critérios: pressão arterial ≥140 / 90 mmHg ou uso de medicação 

para redução de pressão arterial critérios da Joint Commission International (JCI); 

pressão arterial ≥160 / 95 mmHg ou uso de medicação para redução de pressão 

arterial (antigos critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS), empregados em 

estudos passados); e, hipertensão arterial autorrelatada através de visitas 

domiciliares e hipertensão arterial autorrelatada através de consultas telefônicas. A 

prevalência de hipertensão arterial de acordo com os anteriores critérios da OMS 

nas décadas de 1980 e 1990 foi de 23,6% (IC95% 17,3-31,4%) e 19,6% 

(IC95%16,4-23,3%), respectivamente. Na década de 2000, as estimativas de 

prevalência combinada de hipertensão arterial autorrelatada em consultas 

telefônicas foram de 20,6% (IC95% 19,0-22,4%) e de hipertensão arterial 

autorrelatada em pesquisas domiciliares foi de 25,2% (IC95% 23,3-27,2%)8. A 

prevalência diminuiu por décadas: 36,1% (IC95% 28,7-44,2) na década de 1980, 

32,9% (IC95% 29,9-36,0) na década de 1990 e 28,7% (IC95% 26,2-31,4) nos anos 

2000 (p para tendência <0,001). A prevalência estimada, na metanálise, nas últimas 

três décadas (de acordo com os critérios do JNC) foi de 31,0%(IC95% 29,1- 

32,9%)8. 
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Em âmbito populacional, o VIGITEL (Vigilância de fatores de risco e proteção 

para doenças crônicas por inquérito telefônico) implementado, a partir do ano de 

2006 pelo Ministério da Saúde, em todas as capitais dos 26 Estados Brasileiros e no 

Distrito Federal tem como objetivo monitorar a frequência e distribuição dos 

principais determinantes das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) por 

inquérito telefônico. Em conjunto com outros inquéritos, como os domiciliares e em 

populações escolares, vem ampliando o conhecimento sobre a DCNT no país. 

Quando analisados os 26 Estados Brasileiros e o Distrito Federal, no ano de 2006, a 

frequência de adultos que referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial 

variou entre 15,1% em Palmas e 24,9% em Recife; em 2015 de 15,7% em Palmas e 

30,6% no Rio de Janeiro; e, em 2016, 16,9% em Palmas e 31,7% no Rio de Janeiro. 

No ano de 2006, observou-se que mais mulheres (24,4%) referiram o diagnóstico 

médico prévio de hipertensão arterial, do que os homens (18,4%), semelhante nos 

seguintes anos, em 2015 27,3% das mulheres e 22,0% homens e em 2016, 27,5% 

das mulheres e 23,6% dos homens relataram hipertensão arterial9,10,11. 

O Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto (ELSA), coorte multicêntrica 

iniciada no ano de 2004, composta de 15.105 funcionários de seis centros: 

Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, Universidade de São Paulo, 

Universidades federal da Bahia, Universidade federal do Espírito Santo, 

Universidade federal de Minas Gerais e Universidade federal do Rio Grande do Sul, 

busca investigar determinantes biológicos e sociais das doenças cardiovasculares e 

do diabetes mellitus em adultos no Brasil12. No período de 2008 a 2010, a 

prevalência de hipertensão arterial foi de 35,8%, sendo nos homens (40,1%) e nas 

mulheres (32,2%). Deste, 76,8% realizavam uso de medicamento anti-hipertensivo, 

sendo o esquema medicamentoso mais utilizado a enzima conversora de 

angiotensina isoladamente (12,4%) ou em combinação com diurético (13,3%); 

84,8% das mulheres tinham maior conhecimento das complicações ocasionadas 

pela hipertensão arterial em relação aos homens (75,8%)13. 

Outro dado de magnitude nacional é decorrente da Pesquisa Nacional de 

Saúde 2013 (PNS). Trata-se de um estudo de base domiciliar, realizado em parceria 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), parte do Sistema 

Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) do IBGE, numa periodicidade de cinco 

anos. Teve como objetivo caracterizar a situação de saúde e os estilos de vida da 
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população, bem como a atenção à sua saúde, quanto ao acesso e uso dos serviços, 

às ações preventivas, à continuidade dos cuidados e ao financiamento da 

assistência14. Em relação à hipertensão arterial, a prevalência referida geral foi 

21,4% (IC95% 20,8-22,0) 15. 

1.2 – TRATAMENTO E CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

A abordagem de tratamento para hipertensão arterial inclui medidas não 

farmacológicas e farmacológicas. As medidas não farmacológicas envolvem o 

controle ponderal, medidas nutricionais, prática de atividades físicas, cessação do 

tabagismo, controle de estresse, entre outros fatores modificáveis. E, as 

farmacológicas, o uso de fármacos para o controle da pressão arterial, com 

orientação do hipertenso sobre a importância do uso contínuo, da eventual 

necessidade de ajuste de doses, da troca ou associação de medicamentos e ainda 

do eventual aparecimento de efeitos adversos. A decisão terapêutica baseia-se no 

nível da pressão arterial, fatores de risco, lesão de órgão alvo e/ou doença cardíaca 

vascular estabelecida1. 

Nos Estados Unidos, uma revisão sistemática com estudos de duração 

mínima de 12 a 24 meses, realizada pela U.S. Preventive Services Task Force, teve 

como objetivo abordar os benefícios das intervenções de aconselhamento para a 

melhora da dieta e a atividade física em adultos com fatores de risco 

cardiovasculares conhecidos (hipertensão arterial, dislipidemia, glicemia de jejum 

prejudicada ou tolerância à glicose, síndrome metabólica) visando prevenir Doenças 

Cardiovasculares. Obteve como resultado a redução da pressão arterial de 12 a 24 

meses nos indivíduos com hipertensão arterial, em uso ou não de medicamentos, de 

2,29 mmHg (IC 95%, 3,82 a 0,76) na pressão arterial sistólica e 1,22 mmHg (IC 95% 

2,53 a -0,08) na pressão arterial diastólica16. 

Dados de uma revisão sistemática realizada no período de 1966 e agosto de 

2014 foram identificados 50 ensaios controlados randomizados elegíveis para 58 

comparações de dois medicamentos, os quais não apresentaram diferença 

significativa quanto ao uso de determinada classe medicamentosa e as alterações 

de pressão arterial. Houve diferença significativa quando comparada as classes 
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medicamentosas isoladamente com as demais em conjunto, no qual os diuréticos 

foram superiores na prevenção da insuficiência cardíaca, os beta bloqueadores 

menos efetivos na prevenção de acidente vascular encefálico, antagonistas de 

canais cálcio superiores na prevenção de acidente vascular encefálico e morte por 

todas as causas, mas inferior na prevenção da insuficiência cardíaca; os inibidores 

da enzima conversora da angiotensina foram mais eficazes na prevenção da doença 

coronariana e menos na prevenção do acidente vascular encefálico, bloqueadores 

dos receptores da angiotensina inferiores na prevenção da doença coronária e os 

bloqueadores do sistema renina-angiotensina mais eficazes na prevenção da 

insuficiência cardíaca17. 

Considerando a prevalência da hipertensão arterial, o emprego de medidas 

de tratamento farmacológicas e não farmacológicas com o objetivo de controle dos 

níveis pressóricos, constitui, ainda, um desafio para a equipe de saúde, afim de 

prevenir agravos aos órgãos-alvos (coração, cérebro, rim) e consequentemente 

redução da morbimortalidade por doenças cardiovasculares.  

Nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, dados a respeito da prevalência, 

conhecimento, tratamento, controle da hipertensão arterial, assim como sua relação 

com o acidente vascular encefálico e a doença isquêmica do coração, entre 

indivíduos de 20 a 79 anos de idade, mostraram que 34% dos indivíduos possuíam 

pressão arterial abaixo de 140/90 mmHg na Inglaterra, 50% nos Estados Unidos e 

66% no Canadá. A Inglaterra apresentou também níveis mais baixos de tratamento 

de hipertensão arterial (51%), seguida de 74% nos Estados Unidos e 80% Canadá18. 

A taxa de controle da hipertensão arterial nos Estados Unidos, no período de 2011-

2014, obtido pelo National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES), foi 

de 53%2. 

Uma revisão sistemática, realizada no período de 2000 a 2010, em 90 países 

de diferentes continentes, a respeito do controle da hipertensão arterial (pressão 

arterial sistólica <140 mmHg e pressão arterial diastólica <90 mmHg) no ano de 

2010, obteve uma taxa de controle de 13,8%. Nos países de alta renda o controle da 

hipertensão foi quatro vezes maior (28,4% vs 7,7%) em comparação com países de 

baixa e média renda. Nos países de alta renda, de 2000 a 2010, o controle 

aumentou de 17,9% para 28,4%. Durante o mesmo de tempo, a proporção de 



Introdução 24 

Cassia Lima de Campos 
 

controle diminuiu ligeiramente de 8,4% para 7,7% em países de baixa e média 

renda7. 

Em um estudo de revisão sistemática nacional, cujo objetivo foi descrever o 

panorama do controle da hipertensão arterial no Brasil com base em publicações, 

constatou-se uma ampla variação do controle da hipertensão arterial oscilando 

desde 10% em microrregiões do Sul, até 57,6% em estudo multicêntrico em 100 

municípios, porém em decorrência da metodologia dos estudos serem diversas, a 

sua comparação foi limitada19. 

Em um estudo exploratório, transversal, realizado com hipertensos usuários 

de duas Unidades Básicas de Saúde da região oeste do município de São Paulo, 

com o objetivo de comparar mulheres e homens hipertensos em relação a variáveis 

biopsicossociais, hábitos e estilos de vida (ingestão de bebida alcoólica, atividade 

física e tabagismo), presença de transtornos mentais comuns, apoio social e o 

controle da hipertensão arterial (considerado para valores de pressão sistólica 

menor que 140 mmHg e da diastólica menor que 90 mmHg), verificou-se que o 

controle da pressão arterial foi maior nas mulheres do que nos homens (64,4%vs 

52,7%, p≤ 0,05), apesar de apresentarem fatores desfavoráveis, como renda mensal 

inferior a três salários mínimos (72,6%), nível de colesterol mais elevado (47,3%), 

índice de massa corporal mais elevado [29,96 (5,42) Kg/m²] e maior percentual de 

transtornos mentais comuns do que os homens (62,8%)20. 

Dado de publicação nacional, cujo objetivo era caracterizar o seguimento de 

hipertensos em relação ao tratamento anti-hipertensivo após alta hospitalar por meio 

de contato telefônico, constatou que 46,7% não estavam controlados. A falta de 

controle se associou com etnia não branca e ausência de problema cardíaco 

(p˂0,05)21. 

O crescente aumento da prevalência de Hipertensão Arterial, somado à baixa 

taxa de controle, implica no aumento do custo em saúde relacionado à hipertensão 

arterial.  

Nos Estados Unidos, um estudo realizado a fim de examinar o custo 

associado à internação por hipertensão arterial de 1979 a 2006, verificou um 

aumento de 40 bilhões de dólares (5,1% dos custos hospitalares totais) entre 1979-

1982 para 113 bilhões de dólares (15,1% dos custos hospitalares totais) durante 

2003-200622. 
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Dados europeus, de cinco países (Itália, Alemanha, França, Espanha e 

Inglaterra), estimaram um custo direto, associado ao tratamento e controle da 

hipertensão arterial e dos eventos cardiovasculares relacionados a esta, em mais de 

51,3 bilhões de euros, variando de 5,0 bilhões de euro na Inglaterra, 8,14 bilhões de 

euro na Itália, 8,78 bilhões de euro na França, 12,24 bilhões de euro na Espanha e 

17,1 bilhões de euro na Alemanha23.  

No Brasil, o custo direto (com base no uso de vários recursos no diagnóstico 

e cuidados, incluindo tratamento medicamento e não medicamentoso, exames 

complementares, visitas ao médico, avaliações nutricionais e emergência e visitas 

domiciliares) no ano de 2005 para o tratamento de hipertensão arterial no Sistema 

de Saúde Pública e Privada do Brasil foi de aproximadamente US$ 398,9 milhões 

para o sistema público de saúde e US$ 272,7 milhões para o sistema privado, 

representando 0,08% do PIB de 2005 (variando de 0,05% a 0,16%)24.  

Dado publicado, referente ao ano de 2007, em relação ao custo com 

pacientes Hipertensos e Diabéticos em uma unidade pública de referência em 

Recife, verificou que os custos diretos e o valor reembolsado pelo sistema único de 

saúde totalizaram R$ 4.855.291,82 e R$ 2.118.893,56, respectivamente. Os grupos 

de despesas que apresentaram maiores custos foram: medicamentos R$ 

1.762.424,42 (36,3%), serviços de terceiros R$ 996.637,82 (20,5%) e pessoal R$ 

978.096,10 (20,1%). Todos os procedimentos apresentaram maior custo estimado 

que os valores pagos pela tabela do sistema único de saúde25. 

1.3 - FISIOPATOLOGIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E SUAS 
COMPLICAÇÕES 

A Hipertensão Arterial envolve uma complexa interação de múltiplos sistemas 

orgânicos e neuro-hormonais controladores da pressão arterial26. Fatores genéticos, 

ingestão de sódio em grandes quantidades, estilo de vida sedentário e consumo 

excessivo de álcool contribuem para o desenvolvimento da hipertensão arterial. A 

ativação de sistemas neuro-hormonais, como o sistema nervoso simpático e o 

sistema renina-angiotensina-aldosterona desempenham um papel importante na 

patogênese desta doença, levando a alterações em órgãos alvos (coração, cérebro 

e rins), como mostrado na Figura 127,28. 
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Figura 1-Sistemas envolvidos no desenvolvimento e manutenção da Hipertensão 

Arterial. 

 

Fonte: Kung H., Xu J. Hypertension-related Mortality in the United States, 2000–2013. Centers for 
Disease Control and Prevention.NCHS Data Brief.2015; N.193. 

Legenda: Sistema Renina Angiotensina Aldosterona. 

 

Frente à gravidade da hipertensão arterial quando não tratada e controlada, 

complicações tornam-se inerentes aumentando a taxa de morbimortalidade29,30,31,32. 

Dados publicados pelo Centers for Disease Control and Prevention National 

Center for Health Statistics referentes ao período de 2000 a 2013 mostrou que a 

taxa de mortalidade relacionada à hipertensão arterial ajustada por idade aumentou 

no ano de 2000 de 255,1/100.000 na população para 314,1/100.000 em 2013, 

enquanto as taxas para todas as outras causas de morte combinadas diminuíram 

21,0%, de 2032,7 em 2000 para 1605,9 em 201329. 

No período de 2000 a 2013, a proporção de todas as mortes relacionadas à 

hipertensão arterial, nos Estados Unidos, que tiveram doença cardíaca como causa 

subjacente da morte, diminuiu de 34,2% para 27,7% e a proporção de Acidente 

Vascular Encefálico como causa subjacente de morte diminuiu de 14,9% para 9,2 %, 

porém mantendo-se ainda elevada29. Ainda nos Estados Unidos, a hipertensão 
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arterial foi selecionada como causa subjacente de morte relacionada com uma a 

cada seis mortes correspondendo a 17,5% do total de óbitos. Nos anos de 2000 e 

2013, 65% e 54% das mortes ocasionadas por doenças cardíacas, acidentes 

vasculares encefálicos, câncer e diabetes, respectivamente, tiveram a hipertensão 

arterial como um fator contributivo para o óbito29. 

Dados do período de 1990 a 2015, composto por 195 países e territórios, com 

o intuito de estimar a associação entre Pressão Arterial Sistólica entre 110 a 115 

mmHg e a Pressão Arterial Sistólica maior ou igual a 140 mmHg e as diferentes 

causas de mortes por doenças com evidência de uma relação causal com o 

aumento da Pressão Arterial Sistólica (doença cardíaca isquêmica, acidente 

vascular encefálico isquêmico e hemorrágico), evidenciaram um maior número de 

mortes relacionadas à Pressão Arterial Sistólica causado por doença isquêmica do 

coração (4,9 milhões [IC 95%, 4,0-5,7 milhões], 54,5%), acidente vascular encefálico 

hemorrágico (2,0 milhões [IC95%, 1,6-2,3 milhões], 58,3%) e acidente vascular 

encefálico isquêmico (1,5 milhão [95% UI, 1,2-1,8 milhões], 50,0%)30.  

A partir da análise de todos os óbitos de indivíduos entre 30 e 69 anos de 

idade ocorridos em 2010 no Brasil, a hipertensão arterial como causa básica de 

morte por doença cerebrovascular, apresentou-se mais elevada nos negros (34,5 

por 100.000 habitantes), seguida dos pardos (22,0 por 100.000 habitantes) e 

brancos (17,0 por 100.000 habitantes)31. 

Estudo realizado em São Paulo, entre 2000 a 2012, com objetivo de verificar 

as comorbidades associadas com a mortalidade ocasionada por falência cardíaca 

congestiva, através da análise de 14.814 atestados de óbitos, revelou 48% dos 

indivíduos com hipertensão arterial e 27,5% com diabetes mellitus; e em 15% dos 

casos, houve ocorrência de hipertensão arterial e diabetes, concomitantemente, 

obtendo correlação entre estas doenças e a falência cardíaca congestiva32. 

1.4 - A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

A Unidade de terapia intensiva (UTI) consiste no local destinado à internação 

de pacientes graves, que requerem atenção profissional especializada contínua, 
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materiais específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e 

terapia33. 

No Brasil, dados do Registro Nacional de Terapia Intensiva, realizado em 

conjunto pela Associação de medicina intensiva brasileira (AMIB) e Epimed 

Solutions, com o objetivo de estimular o uso de indicadores de qualidade e 

desempenho na gestão das UTIs brasileiras, afim de melhorar a qualidade da 

medicina intensiva e aumentar a segurança dos pacientes, composto por 417 

hospitais, 34,53% no setor público e 65,47% privado. Os resultados mostraram um 

total de 768 UTIs formado por 12.071 leitos, sendo na região Centro-oeste 1.531 

leitos; região Sul 919 leitos; Norte 294 leitos; Nordeste 1.603 leitos; e, Sudeste 7.724 

leitos. Destas UTIs, 73,44% foram classificadas como UTIs mistas, 17,58% UTIs 

cardiológicas, 2,60% UTIs cirúrgicas, 1,95% UTI neurológica, 1,17% UTI oncológica, 

0,65% UTI queimados e 2,60% outras UTIs34. 

Quanto às características demográficas dos 1.574.252 pacientes internados 

na terapia intensiva em 2017, 50,75% eram do sexo masculino e 49,25% do sexo 

feminino, tendo a média de idade de 62,36 anos, sendo no setor público 56,81 anos 

e 63,46 anos no setor privado. Destes, 22,83% utilizaram de ventilação mecânica, 

5,50% diálise e 16,06% aminas vasoativas34. 

Avaliados os antecedentes pessoais e comorbidades, 65,58% possuíam 

hipertensão arterial; 30,97% diabetes; 16,37% tumor sólido; 12,04% insuficiência 

renal crônica; 10,13% insuficiência cardíaca; 9,03% acidente vascular cerebral; 

8,64% infarto prévio; 7,07% doença pulmonar obstrutiva crônica; 1,82% neoplasia 

hematológica; e, 1,78% cirrose. A hipertensão arterial apresentou-se como a 

comorbidade mais frequente tanto nas unidades de hospitais particulares (66,12%), 

como hospitais públicos (62,34%)34. Do total de internações, 62,98% foram clínicas, 

24,68% cirúrgicas eletivas, 6,03% cirúrgicas de urgência e 6,31% não informadas. 

Os diagnósticos clínicos mais frequentes na UTI foram: 29,99% cardiovasculares, 

24,10% sepse/ infecção, 14,39% neurológicos/ psiquiátricos, 8,98% respiratórios 

(exceto sepse/ infecção), 4,68% gastrointestinais, 3,40% trauma não-cirúrgico,2,36% 

endócrino/ metabólico, 2,34% renal, 2,00% outras internações clínicas, 1,83% 

fígado, biliares e pâncreas, 5,94% outros. O tempo de permanência médio na terapia 

intensiva foi de 5,71 dias, sendo 7,75 dias nos hospitais públicos e 5,31 dias nos 

privados; com uma taxa de mortalidade geral de 11,69%, sendo 22,42% nos 
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hospitais públicos e 9,59% no setor privado. Obteve uma média geral do Simplified 

Acute Physiology Score III (SAPS III) de 43,84, com uma taxa de óbito (18,57%), no 

setor público uma taxa de óbito de 32,30% e privado de 15,95%34. 

1.5 – JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

No contexto hospitalar, especificamente na unidade de terapia intensiva, 

estudos voltados para avaliação e análise de pacientes hipertensos quanto aos 

desfechos clínicos e gravidade são escassos em nosso meio. Dado de um estudo 

observacional e prospectivo, realizado no Hospital Universitário de San Juan na 

Espanha mostrou que os pacientes hipertensos acompanhados na unidade 

cardiológica apresentaram maiores taxas de re-hospitalização e mortalidade em um 

ano35. 

De forma similar, estudo realizado em Juiz de Fora – Minas Gerais com 

objetivo de verificar as complicações que ocasionam o aumento do tempo de 

internação em unidade de terapia intensiva dos pacientes submetidos à cirurgia 

cardíaca, constatou que a hipertensão arterial encontrava-se entre as complicações 

que aumentaram o tempo de internação em unidade de terapia intensiva36. 

Tendo em vista, que a hipertensão arterial possui uma alta prevalência global 

e na unidade de terapia intensiva. Apesar da existência de tratamentos 

farmacológicos quanto não farmacológicos bem estabelecidos, as complicações 

relacionadas à hipertensão arterial são frequentes, principalmente em decorrência 

da falta de controle da doença. Dessa forma, o paciente hipertenso quando admitido 

na Unidade de Terapia intensiva pode apresentar maior gravidade do que o paciente 

não hipertenso. 

Portanto, o presente estudo buscou verificar as características biossociais, 

clínicas, gravidade e desfecho dos hipertensos em unidade de terapia intensiva. 

Considera-se que os resultados possam possibilitar à equipe de saúde, em particular 

à enfermagem, prestar uma assistência direcionada aos hipertensos e suas 

particularidades, visando o aprimoramento da qualidade da assistência à saúde e a 

segurança do paciente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Objetivos



Objetivos 31 

Cassia Lima de Campos 

2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Caracterizar os pacientes hipertensos e não hipertensos internados em uma 

unidade de terapia intensiva geral em relação às características clínicas, gravidade e 

desfechos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Verificar a prevalência de hipertensão arterial em pacientes admitidos 

em uma unidade de terapia intensiva geral de um hospital privado da 

cidade de São Paulo. 

2. Caracterizar os pacientes hipertensos e não hipertensos de acordo 

com as variáveis descritas a seguir. 

 

a) Biossociais e tempo de internação: idade, sexo, etnia, estado civil, 

ocupação, escolaridade, profissão e tempo de internação na unidade 

de terapia intensiva geral. 

b) Variáveis antropométricas: Índice de massa corporal e Pressão Arterial.  

c) Hábitos de vida: tabagismo e etilismo. 

d) Antecedentes de saúde: diabetes melito, dislipidemia, infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular encefálico isquêmico, acidente vascular 

encefálico hemorrágico, doença renal crônica, insuficiência cardíaca e 

cardiopatia. 

e) Uso de medicamentos anti-hipertensivos de forma contínua. 

f) Diagnóstico médico como causa da internação na unidade de terapia 

intensiva geral, segundo sistemas orgânicos. 

g) Intercorrências durante a internação na unidade de terapia intensiva 

classificadas em: renal, neurológica, cardiovascular, sepse e choque 
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séptico, respiratória, parada cardiorespiratória, gastrointestinal e 

choques (exceto séptico). 

h) Medicamentos anti-hipertensivos utilizados na unidade de terapia 

intensiva geral. 

i) Uso de medidas de suporte: ventilação mecânica, terapia de 

substituição renal e drogas vasoativas.  

j) Exames laboratoriais: Ureia e Creatinina. 

k) Variáveis de desfechos: reinternação em até 48 horas, óbito, alta 

hospitalar, transferência intra-hospitalar e extra-hospitalar. 

l) Escalas de avaliação do paciente na unidade de terapia intensiva: de 

gravidade pelo Simplified Acute Physiology Score III (SAPS III); de 

disfunção/ falência orgânica pelo Sequential organ failure assessment 

Score (SOFA); e, de carga de doença prévia pelo Índice de 

comorbidade de Charlson (ICC). 

 

3. Comparar os pacientes hipertensos com não hipertensos quanto às 

variáveis do estudo. 

4. Identificar os preditores de gravidade para os indivíduos internados na 

unidade de terapia intensiva geral. 
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3 MÉTODO 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Trata-se de uma coorte retrospectiva dos pacientes internados na unidade de 

terapia intensiva geral, cujos dados foram derivados do prontuário médico eletrônico 

e sistema TASY, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 

2017. 

3.2 POPULAÇÃO E LOCAL DO ESTUDO 

A população do presente estudo correspondeu aos indivíduos que foram 

admitidos na unidade de terapia intensiva geral de um hospital particular no período 

de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017. Trata-se de um hospital particular de 

grande porte localizado na cidade de São Paulo, inaugurado em 1921, como 

gratificação a acolhida calorosa do país a um determinado grupo de imigrantes. 

Situado na região central da cidade, sua instalação possui uma área de 

aproximadamente 100 mil m2 e conta com 466 leitos, 48 destes destinados à Terapia 

Intensiva. 

O estudo ocorreu na Unidade de Terapia Intensiva Geral adulta composta por 

30 leitos que compõem três alas, divididas nas especialidades oncologia, neurologia 

e mista, destinados ao atendimento de pacientes críticos cirúrgicos e clínicos. A 

unidade é tida como uma pioneira no País, inaugurada em 1971, e vem sofrendo 

processo de expansão visando um atendimento de qualidade, humanizado e com 

segurança aos pacientes. Em 2017 foram admitidos 2.310 pacientes na unidade de 

terapia intensiva geral, sendo 1.316 pacientes clínicos.  
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3.3 PROCEDÊNCIA DOS DADOS 

Os dados foram obtidos do Prontuário médico eletrônico e Sistema TASY. O 

Prontuário Médico Eletrônico é um sistema desenvolvido pelo hospital no qual é 

realizado diariamente a prescrição médica, evolução médica e são anexados os 

exames laboratoriais e de imagem. O sistema TASY é um software desenvolvido 

pela Philips que permite a integração, controle, otimização e segurança dos 

processos hospitalares, no qual, são realizadas as anotações, evoluções, exames 

físicos, avaliações da equipe da enfermagem e multidisciplinar37. 

3.4 CONSTITUIÇÃO AMOSTRAL E COLETA DE DADOS 

A lista dos pacientes internados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro 

de 2017 foi obtida com auxílio do coordenador médico da unidade de terapia 

intensiva, derivada do sistema Epimed Solutions. O cálculo da amostra para este 

estudo foi realizado por assessor estatístico considerando a taxa de reinternação, 

uma das variáveis de desfecho, de 10%, previamente avaliada em um mês de 

internação, com erro tipo I de 5% e 80% de poder do teste. Sob estes parâmetros, o 

tamanho da amostra foi de 542 indivíduos. 

A seleção dos pacientes foi realizada considerando os critérios descritos a 

seguir 

Critérios de inclusão 

 Idade igual ou superior a 18 anos; e 

 Pacientes admitidos na Unidade de Terapia Intensiva Geral (composta 

pela UTI oncológica, neurológica e mista – clínica e cirúrgica) para 

tratamento clínico inicialmente, podendo sofrer alterações cirúrgicas no 

decorrer da internação. 

 

Critérios de exclusão 

 Pacientes admitidos na Unidade de Terapia Intensiva em decorrência 

de traumatismo crânio-encefálico. 
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 Pacientes com tempo de internação na unidade de terapia intensiva 

geral inferior a 24 horas. 

A composição amostral foi realizada por meio do método de aleatorização 

simples atráves do software Microsoft Office Excel 2017®, com auxílio de um 

assessor estatístico, afim de minimizar a interferência do pesquisador, obtendo 596 

indivíduos, considerando possível perda de 10%.  

A coleta de dados foi realizada em duas fases, pela autora do estudo e uma 

pessoa devidamente treinada pela autora. Na primeira fase foram selecionados 596 

indivíduos, de forma aleatória, a partir da lista de pacientes internados na unidade de 

terapia intensiva geral no ano de 2017, destes 530 foram elegíveis. Para completar 

os indivíduos excluídos, foi selecionado o próximo indivíduo elegível da lista para 

cada excluído, completando 541 indivíduos para análise, com perda de um indivíduo 

que estava duplicado. 
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Figura 2 -Fluxograma amostral 

 

 

2.310 indivíduos 

Admitidos na unidade de terapia intensiva geral no ano 2017 

596 pacientes 

175 não 

hipertensos  

Não atenderam aos 
critérios de 

inclusão: 54 

542 pacientes 

Duplicado: 1 

541 pacientes 

366 hipertensos 

1.316 pacientes clínicos 
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3.5 PROCEDIMENTO DECOLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada retrospectivamente, através do sistema TASY 

e Prontuário médico eletrônico, no ano de 2018, correspondendo ao período de 1º 

de janeiro a 31 de dezembro de 2017, atendendo os critérios descritos. Foi utilizado 

um instrumento desenvolvido para este fim (Apêndice A), preenchido para cada 

paciente incluído no estudo. 

VARIÁVEL DEPENDENTE 

A Hipertensão Arterial foi definida mediante descrição da doença ou 

referência a uso de medicamento anti-hipertensivo no Prontuário Médico Eletrônico. 

 

Variáveis de caracterização 

3.5.1 Variáveis de identificação e tempo de internação na unidade de terapia 
intensiva geral 

 Idade – variável numérica contínua definida em anos completos, no 

momento da admissão hospitalar na instituição. 

 Sexo – variável binária nominal definida como “masculino” ou 

“feminino”. 

 Etnia – variável nominal, que designa a cor da pele auto declarada 

pelo indivíduo, podendo ser “branca”, “negra”, “amarela” e “parda”. 

 Estado civil – variável nominal a qual refere-se à situação em relação 

ao matrimônio ou sociedade conjugal definida por “solteiro”, “casado”, 

“separado” (para esta opção será considerado também o divórcio), 

“amasiado” (condição de união estável referida pelo paciente) e “viúvo”. 

 Ocupação – variável nominal definida como a situação empregatícia 

na ocasião de internação hospitalar definida por “nunca trabalhou”, 

“empregado”, “desempregado” e “aposentado”. 
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 Profissão – variável nominal da atividade econômica desempenhada 

anteriormente ou na época da internação hospitalar, segundo 

classificação organização internacional do trabalho (OIT), composta 

pelos grupos descritos a seguir: 

 Profissionais científicos e intelectuais (físicos, químicos, 

matemáticos, estatísticos, profissionais de informática, arquitetos, 

engenheiros, profissionais de ciências biológicas e outras 

disciplinas relacionadas a seres orgânicos, médicos, profissionais 

de enfermagem / obstetrícia de nível superior, professores de 

universidades e outros estabelecimentos de ensino superior, 

professores do ensino secundário, professores de nível superior 

de educação primária e pré-escolar, professores de educação 

especial, especialistas em organização e administração de 

empresas, profissionais de direito, arquivistas, bibliotecários, 

documentalistas, especialistas em ciências sociais / humanas, 

escritores, artistas criativos e artistas, sacerdotes de diferentes 

religiões). 

 Trabalhadores de serviços e vendedores (trabalhadores em 

serviços pessoais e serviços de proteção / segurança, 

trabalhadores de serviços direto com passageiros, trabalhadores 

prestadores de cuidados pessoais, outros trabalhadores de 

serviços pessoais para indivíduos, astrólogos, cartomantes, 

modelos, fornecedores e demonstradores, modelos de moda, arte 

e publicidade, fornecedores e demonstradores de lojas, 

vendedores de quiosques e bancas de mercado). 

  Membros do Poder Executivo e dos órgãos legislativos e alta 

administração do Poder Executivo e administração pública e 

empresarial (membros do poder executivo e corpos legislativos e 

de gestão da administração público, trabalhadores de gestão da 

administração pública, líderes e administradores de organizações 

especializadas, diretores de empresas, diretores dos 

departamentos de produção e operações, gerentes de empresas, 

gerentes de negócios). 
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 Agricultores e trabalhadores agrícolas e pesqueiros qualificados 

(agricultores e trabalhadores qualificados das operações 

agrícolas, florestais e pesqueiras destinadas para o mercado, 

criadores de gado qualificados na criação de animais para o 

mercado e afins, trabalhadores agrícolas qualificados cuja 

produção é destinada ao mercado, trabalhadores florestais 

qualificados, pescadores e caçadores, subsistência de 

trabalhadores agrícolas e pesqueiros, trabalhadores de agricultura 

e pesca de subsistência). 

 Estudantes. 

 Técnicos e profissionais de nível médio das ciências físicas e 

químicas, engenharia e áreas afins (técnicos em ciências físicas e 

químicas e engenharia, técnicos de programação e controle de 

computadores, operadores de equipamentos ópticos e 

eletrônicos, técnicos em navegação marítima e aeronáutica, 

inspetores de obras, segurança, saúde e controle de qualidade, 

técnicos e profissionais de nível médio nas ciências biológicas, 

medicina e saúde, técnicos, agronomia, pecuária, outros técnicos 

de nível médio). 

 Tempo de internação na unidade de terapia intensiva geral – 

variável numérica correspondente ao tempo total de internação desde 

a admissão hospitalar na unidade de terapia intensiva até seu 

desfecho na unidade de terapia intensiva, em dias.  

3.5.2 Variáveis de antropometria e pressão arterial 

 Peso – variável numérica contínua, definida em quilogramas, 

considerando o valor relatado na avaliação inicial do paciente realizada 

pela enfermeira no momento da internação hospitalar na instituição. 

 Altura – variável numérica contínua, definida em metros, considerando 

o valor relatado na avaliação inicial do paciente realizada pela 

enfermeira no momento da internação hospitalar na instituição. 
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 Índice de massa corporal (IMC) – variável numérica contínua, 

calculada a partir do peso e altura, através da equação peso/altura2. 

Fornece as classificações: baixo peso – IMC menor 18 Kg/m2. Normal 

– IMC 18,1 a 24,9 Kg/m2. Sobrepeso – IMC 25 a 29,9 Kg/m2. 

Obesidade – IMC maior ou igual a 30 Kg/m2. 

 Pressão arterial – variável numérica contínua, definida em milímetros 

de mercúrio, obtida através do registro realizado pela equipe de 

enfermagem. A aferição da pressão arterial foi realizada, com o 

paciente em posição deitada ou sentada, por meio da medida direita 

(cateter inserido em uma via arterial) e da medida indireta (com 

manguito devidamente posicionado e de acordo com a circunferência 

do braço), com uso de aparelho automático (monitor multiparamêtrico, 

modelo DRAEGER INFINITY KAPPA XLT®). Os monitores são 

calibrados de acordo com a rotina da engenharia clínica hospitalar. 

Utilizado os valores da pressão arterial na admissão e alta da unidade 

de terapia intensiva geral. 

3.5.3 Variáveis de hábitos de vida 

 Tabagismo – variável nominal em registro em prontuário de uso de 

tabaco, categorizando como “nunca fumou”, “ex tabagista” e 

“tabagista”, obtidos através da avaliação inicial do paciente realizada 

pela enfermeira no momento da internação hospitalar na instituição.  

 Etilismo – variável nominal de história prévia ou atual de consumo 

regular de bebidas alcoólicas. Variável categórica “sim”, “não”. Obtidos 

através da avaliação inicial do paciente realizada pela enfermeira no 

momento da internação hospitalar na instituição.  

3.5.4 Variável de Comorbidades prévias 

 Antecedentes pessoais – história prévia ou atual de diabetes melito, 

dislipidemia, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico 
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isquêmico e hemorrágico, doença renal crônica, insuficiência cardíaca 

e cardiopatia, obtidos através da avaliação inicial do paciente realizada 

pela enfermeira no momento da internação hospitalar na instituição. 

3.5.5 Variável de uso de medicamentos anti-hipertensivos contínuos 

 Medicamentos anti-hipertensivos de uso contínuo – medicamentos 

utilizados regularmente, apresentados em classes farmacológicas, 

obtidos através da avaliação inicial do paciente realizada pela 

enfermeira no momento da internação hospitalar na instituição e da 

evolução diária da farmacêutica clínica. 

 Número de medicamentos anti-hipertensivos contínuos – Variável 

categoria divida em “um medicamento”, “dois a três medicamentos” e 

“quatro ou mais medicamentos”. 

VARIÁVEIS CLÍNICAS 

3.5.6 Variável de diagnóstico médico como causa da internação na unidade de 
terapia intensiva geral 

 Diagnóstico médico da causa de internação na Unidade de Terapia 

intensiva geral – variável nominal, coletada da evolução do médico 

plantonista como o motivo da internação na unidade de terapia 

intensiva geral, classificada de acordo com sistemas orgânicos. 

 Sistema hematológico/ infeccioso: anemias, sepses, choque 

séptico, infecção de trato urinário, diarreia infecciosa, 

encefalopatias infecciosas, meningites/ meningoencefalites. 

 Sistema respiratório: abcesso pulmonar, insuficiência respiratória 

aguda, pneumonia comunitária, doença pulmonar obstrutiva 

crônica descompensada, atelectasia, edema agudo de pulmão, 

pneumonia por aspiração, traqueobronquite, tuberculose 

pulmonar, síndrome do desconforto respiratório agudo, influenza. 
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 Sistema cardiovascular: infarto agudo do miocárdio, insuficiência 

cardíaca descompensada, trombose venosa profunda, 

tromboembolismo pulmonar, angina instável, taquicardia 

supraventricular, choque cardiogênico, ruptura de aorta. 

 Sistema digestivo: hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva 

baixa, doença inflamatória intestinal, obstrução / suboclusão do 

trato gastrointestinal, pancreatite aguda. 

 Sistema neurológico: síndrome de Guillain-Barré, 

hematoma/higroma subdural, epilepsias e transtornos 

convulsivos, coma/torpor, acidente vascular encefálico isquêmico, 

acidente isquêmico transitório, hemorragia intraparenquimatoso. 

 Sistema renal: insuficiência renal aguda, insuficiência renal 

crônica agudizada. 

 Transtornos mentais e comportamentais: delirium, doenças 

psiquiátricas. 

 Sistema endócrino/ metabólico: hipercalemias, hipoglicemia, 

acidose metabólica, descompensação diabética, estado 

hiperosmolar não-cetótico. 

 Outros: queimadura corporal, intoxicações exógenas, neoplasias. 

3.5.7 Variável de intercorrências médicas na internação na unidade de terapia 
intensiva geral 

 Intercorrências médicas– variável nominal, tida como intercorrência 

em caráter de urgência e emergência, durante a internação na unidade 

de terapia intensiva geral, como descrita a seguir. 

 Alterações renais: insuficiência renal aguda, insuficiência renal 

crônica agudizada. 

 Alterações cardiovasculares: arritmias, bradicardia, hipotensão, 

crise hipertensiva, infarto agudo do miocárdio tipo 1 e 2, 

miocardiopatia de taksubo. 

 Sepse e choque séptico, parada cardiorespiratória e choques 

(exceto séptico). 
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 Alterações respiratórias: insuficiência respiratória aguda, edema 

agudo de pulmão, síndrome do desconforto respiratório agudo, 

derrame pleural, broncopneumonia aspirativa. 

 Alterações gastrointentinais: sangramento intestinal, abdome 

agudo obstrutivo, volvo sigmóide. 

 Alterações neurológicas: sangramento intraparenquimatoso, 

delirium, crise convulsiva.  

3.5.8 Variável medicamento anti-hipertensivo utilizados na Unidade de Terapia 
Intensiva geral 

 Medicamentos anti-hipertensivos – variável nominal, apresentada 

em classes farmacológica, referente à utilização de medicamentos anti-

hipertensivos durante a internação na unidade de terapia intensiva 

geral, conforme registro diário em prescrição médica. 

 

3.5.9 Variável de uso de suporte invasivo 

 Ventilação mecânica invasiva – Variável nominal dicotômica, 

presença ou ausência, durante internação na unidade de terapia 

intensiva geral. Coletada da evolução da enfermeira, durante 

internação na unidade de terapia intensiva geral. 

 Terapia renal substitutiva – Variável nominal dicotômica, presença ou 

ausência, durante internação na unidade de terapia intensiva. Podendo 

ser: Terapia renal substitutiva contínua ou Terapia dialítica intermitente, 

coletadas da evolução da enfermeira e prescrição médica, durante a 

internação na unidade de terapia intensiva geral. 

 Drogas vasoativas – Variável nominal dicotômica, presença ou 

ausência, de uso destes medicamentos durante internação na unidade 

de terapia intensiva geral, coletada diariamente da prescrição médica, 

durante internação na unidade de terapia intensiva. 
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3.5.10 Variáveis de exames laboratoriais 

Estas variáveis foram avaliadas para complementação das características 

clínicas do paciente. A análise do exame e os valores de referência adotados foram 

aqueles descritos no Sistema de Apoio Diagnóstico e Terapêutico do Hospital onde 

o estudo foi realizado. 

 Ureia sérica– metodologia “cinético UV”, valores de referência de 10 a 

50 mg/dL. A medida avaliada correspondeu ao primeiro valor obtido no 

exame laboratorial coletado no momento de admissão e alta da 

unidade de terapia intensiva geral. 

 Creatinina plasmática – metodologia “cinético colorimétrico”, valores 

de referência para o sexo masculino de 0,7 a 1,3 mg/dL e para o sexo 

feminino 0,6 a 1,1 mg/dL. A medida avaliada correspondeu ao primeiro 

valor obtido no exame laboratorial coletado no momento de admissão e 

alta da unidade de terapia intensiva geral. 

3.5.11 Variáveis de desfecho 

 Reinternação na unidade de terapia intensiva geral – variável 

categórica, “sim e “não”, da reinternação em até 48 horas na terapia 

intensiva geral, avaliado a partir do sistema TASY. 

 Óbito e não óbito na terapia intensiva – variável categórica referente 

ao desfecho do paciente, podendo ser: não óbito, transferência para 

outro setor intra-hospitalar ou serviço extra-hospitalar, alta hospitalar e 

óbito, obtidos na última evolução médica do intensivista.  

3.5.12 Indicadores prognósticos (gravidade, disfunção/ falência orgânica e 
carga de doenças prévias) 

Para avaliação desse item foram usados os instrumentos descritos a seguir. 
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 Simplified Acute Physiology Score III (SAPS III) 

 

O Simplified Acute Physiology Score III (SAPS III) foi desenvolvido a partir de 

uma coorte composta por 307 unidades de terapia intensiva, 19.577 pacientes em 

35 países, com objetivo de avaliar a mortalidade hospitalar comparado ao SAPS II. A 

partir desta avaliação, concluiu-se que o SAPS III possui alta qualidade de 

performance, refletindo a heterogeneidade da unidade de terapia intensiva. O 

instrumento é constituído por 20 variáveis divididas em três grupos descritos a 

seguir38,39: 

 Caixa I (Cinco variáveis): O que sabemos do paciente antes da 

admissão na unidade de terapia intensiva: idade, comorbidades, 

localização antes da admissão na unidade de terapia intensiva, 

duração e localização no hospital antes da admissão na unidade de 

terapia intensiva e principais opções terapêuticas antes da admissão 

na unidade de terapia intensiva. 

 Caixa II (Cinco variáveis): O que sabemos sobre as circunstâncias de 

admissão na unidade de terapia intensiva: razão (s) para admissão na 

unidade de terapia intensiva, anatômica e/ou local de cirurgia (se 

aplicável), admissão na unidade de terapia intensiva planejada ou não 

planejada, estado cirúrgico e infecção na admissão na unidade de 

terapia intensiva. 

 Caixa III (Dez variáveis): O que sabemos sobre a presença e o grau de 

distúrbio fisiológico à admissão na unidade de terapia intensiva (dentro 

de uma hora antes ou depois da admissão). É composta por: menor 

valor estimado da Escala de coma de Glasgow, maior frequência 

cardíaca, menor pressão arterial sistólica, maior valor de bilirrubina, 

temperatura corporal mais elevada, maior nível de creatinina, 

leucócitos mais elevados, menor valor plaquetas, menor concentração 

de íons de hidrogênio (ph), suporte ventilatório e oxigenação. 

A escala considera variáveis demográficas, comorbidades, alguns 

diagnósticos específicos, uso de suporte invasivo, variáveis fisiológicas e 

laboratoriais presentes à internação na UTI (primeira hora de internação), cada qual 

com um peso, para se obter um valor do escore em pontos, através de uma equação 
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utilizando-se de média aritmética, a partir da qual são estimadas a probabilidade de 

óbito hospitalar para os pacientes e avaliada a qualidade da assistência de saúde 

prestada39. 

Foi calculado o Simplified Acute Physiology Score III (SAPSIII) e a 

probabilidade de óbito (%) no momento de admissão do paciente na unidade de 

terapia intensiva geral. 

 Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) 

O escore Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)40, originalmente 

delineado para uso em pacientes com sepse é atualmente utilizado em todos os 

grupos de pacientes, mede quantitativamente e objetivamente o grau de disfunção / 

falência de órgãos ao longo do tempo em grupos de pacientes ou pacientes 

individuais. É utilizado para melhorar a compreensão da história natural da disfunção 

/ falha de órgão e a inter-relação entre o fracasso dos vários órgãos e avaliar os 

efeitos de terapêuticos no curso de disfunção / falha de órgão. Pode ser usado para 

caracterizar os pacientes na entrada e para avaliar os efeitos do tratamento. 

Destaca-se que o escore SOFA foi projetado não para prever o resultado, 

mas para descrever uma sequência de complicações no paciente gravemente 

doente. 

O SOFA é composto por seis variáveis, como demonstrado no quadro a 

seguir, cada uma representando um sistema de órgãos. Cada sistema de órgãos 

recebe um valor pontual de zero (normal) a quatro (alto grau de disfunção / falha). O 

escore SOFA varia de 0 a 24. Originalmente foi criado para prever a mortalidade, 

porém escores absolutos altos e aumento durante as primeiras 96 horas na UTI se 

associam com maior risco de óbito41. 

Especificamente, 1–2 pontos (por órgão) são concedidos para “disfunção” e 

3–4 pontos (por órgão) são concedidos para “falha”. 
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Quadro 1–Escore Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) 

ESCORE SOFA 1 2 3 4 

Respiração 
PaO2/FiO2, mmHg 

˂400 ˂300 ˂200 ˂100 

   Com suporte respiratório  
Coagulação 

Plaquetas x 103/mm3 
˂150 ˂100 ˂50 ˂20 

Fígado 
Bilirrubina, mg/dL 

(μmol/l) 

1.2 – 1.9 
(20-32) 

2.0 – 5.9 
(33-101) 

6.0 – 11.9 
(102-204) 

˃12.0 
(˂204) 

Hipotensão 
Cardiovascular 

PAM˂70 
mmHg 

Dopamina ≤5 
Ou dobutamina 
(qualquer dose)* 

Dopamina˃5 
Ou epinefrina 
≤0.1 
Ou 
noradrenalina 
≤0.1 

Dopaminha ˃15 
ou epinefrina 
˃0.1 ou 
noradrenalina 
˃0.1 

Sistema nervoso 
central 

Escala de coma de 
Glasgow 

13-14 10-12 6-9 <6 

Renal 
Creatinina, Mg/dL 
(μmol/l) ou diurese 

1.2-1.9 
(110-
170) 

2.0-3.4 (171-
299) 

3.5-4.9 (300-
440) ou 
<500ml/dia 

>5.0 (>440) ou 
<200/dia 

*agentes adrenérgicos administrar por pelo menos 1 hora (doses dadas em mcg/kg/min) 

Fonte: Vincent JL, Moreno R, Takala J, Willatts S, De Mendonça A, Bruining H, et al. The SOFA 
(Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of 
the Working Group on Sepsis-Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine. 
IntensiveCare Med. 1996; 22(7):707-10. 

 

O valor do Sequential organ failure assessment Score (SOFA) foi calculado 

na admissão do paciente na unidade de terapia intensiva geral. 

 

 Índice de comorbidade de Charlson 

 

O índice de comorbidade de Charlson42 é um método de predizer a 

mortalidade classificando ou ponderando as comorbidades pré-existentes. Desde a 

publicação do artigo original escrito por Charlson foi testado em diversos estudos 

que confirmaram sua validade como indicador prognóstico para mortalidade. 

Para medir a carga de doença, atribui-se um escore ponderado para cada 

condição de comorbidade, mostrado a seguir, com base no risco relativo de 

mortalidade em um ano. 
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Quadro 2 - Índice de comorbidade de Charlson. 

PESO Condição clínica 

1 Infarto do miocárdio 

 Insuficiência cardíaca congestiva 

 Doença vascular periférica 

 Demência 

 Doença cérebro-vascular 

 Doença pulmonar crônica 

 Doença tecido conjuntivo 

 Diabetes leve, sem complicação 

 Úlcera  

2 Hemiplegia 

 Doença renal severa ou moderada 

 Diabetes com complicação 

 Tumor 

 Leucemia 

 Linfoma 

3 Doença do fígado severa ou moderada 

6 Tumor  maligno, metástase 

 Síndrome da imunodeficiência adquirida 

Fonte: Lucif Jr N, Rocha JSY. Estudo da desigualdade na mortalidade hospitalar pelo índice de 
comorbidade de Charlson. Rev. Saúde Pública. 2004;  38(6): 780-786. 

 

O Índice de comorbidade de Charlson (ICC) é uma variável numérica, 

embasada em preditores de mortalidade com infarto do miocárdio, insuficiência 

cardíaca congestiva, doença vascular periférica, demência, doença cerebrovascular, 

doença pulmonar crônica, doença do tecido conjuntivo, diabetes leve sem úlceras 

complicações, doenças crônicas do fígado ou cirrose, hemiplegia, doença dos rins 

moderada ou severa, diabetes com complicações, tumores, leucemia, linfoma, 

doença do fígado moderada ou severa, tumor maligno metastático e síndrome da 

imunodeficiência adquirida. No presente estudo foi calculado na admissão do 

paciente na unidade de terapia intensiva geral. 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Escola 

de enfermagem da Universidade de São Paulo (CAAE 88553418.4.0000.5392) e do 

hospital onde o estudo foi realizado (CAAE 88553418.4.3001.5461), conforme 
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estabelecido pelas Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo 

seres humanos, provenientes da Resolução nº466 de 2012 do Conselho Nacional de 

Saúde43. Por se tratar de um estudo de dados secundários, que possui como fonte 

de coleta de dados prontuários, não houve necessidade de emprego de termo de 

consentimento livre esclarecido. 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi realizada com auxílio de um assessor estatístico. 

Primeiramente, foi construído o banco de dados no software Microsoft Office Excel 

2017®. As análises foram realizadas por meio do programa R versão 3.5.2. O nível 

de significância adotado foi de 5%. A análise descritiva dos dados foi apresentada 

em tabelas de frequências absolutas (n) e relativas (%) para variáveis categóricas, 

enquanto que as variáveis quantitativas foram apresentadas em termos de médias e 

desvios-padrão. Em seguida, foi realizada a análise bivariada na qual foi verificada a 

relação entre a variável dependente (hipertensão arterial) e as variáveis 

independentes. Foram utilizados para as variáveis categóricas os testes qui-

quadrado de Pearson ou o teste exato de Fisher e para as variáveis quantitativas os 

testes t para amostras independentes, teste de Wilcoxon-Mann-Whitney e o teste de 

Brunner-Munzel, a depender das suposições de normalidade e homoscedasticidade 

dos resíduos. 

Um modelo de regressão logística foi ajustado para hipertensão arterial 

incluindo os preditores candidatos em que a literatura sugere ligação e significância 

estatística (p˂0,20) na análise bivariada. Os preditores candidatos foram: etnia, 

estado civil, ocupação, profissão, idade, índice de massa corporal, diabetes, 

dislipidemia, doença renal crônica, acidente vascular encefálico isquêmico, infarto 

agudo do miocárdio, cardiopatia, acidente vascular encefálico hemorrágico, arritmia. 

A seleção de variáveis foi feita via LASSO (least absolute shrink age and selection 

operator) de modo a minimizar o erro de validação cruzada de 10 partições, 

independente do valor de p. 

Um modelo de efeitos mistos foi utilizado para analisar a relação longitudinal 

das variáveis de pressão arterial e exames laboratoriais quanto ao comportamento 
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das variáveis em relação à presença de hipertensão arterial. Por fim, foi verificada a 

correlação das variáveis de gravidade através da correlação de Pearson e em um 

modelo de regressão com seleção de variáveis também via LASSO foi ajustado para 

identificar os preditores da gravidade medida pelo SAPSIII. Os preditores candidatos 

deste modelo foram: sexo, tempo de internação, índice de comorbidade de 

Charlson, SOFA, uso de drogas vasoativas, ventilação mecânica, terapia de 

substituição renal, intercorrências e hipertensão arterial. Na análise de correlação 

considerou-se correlação fraca, valores entre 0,3 a 0,5; correlação moderada, 

valores entre 0,5 a 0,7; e, correlação forte, valores entre 0,7 a 0,9. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resultados 
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4 RESULTADOS 

Os resultados são apresentados na forma de tabelas e figuras comentadas, 

de acordo com os objetivos do estudo.  

A primeira parte apresenta a caracterização e comparação da amostra nos 

grupos de hipertensos e não hipertensos, segundo as variáveis biossociais, tempo 

de internação, hábitos de vida, antecedentes de saúde, motivo da internação na 

unidade de terapia intensiva geral, intercorrências médicas, uso de anti-

hipertensivos de forma contínua e na unidade de terapia intensiva geral, pressão 

arterial, ureia e creatinina na admissão e alta da unidade de terapia intensiva geral. 

A segunda parte apresenta a comparação entre os grupos de hipertensos e não 

hipertensos quanto ao: uso de medidas de suporte invasivo, variáveis de desfechos 

(reiinternação em 48 horas, óbito, alta hospitalar, transferência intra-hospitalar e 

transferência extra-hospitalar), escalas de gravidade, disfunção/ falência orgânica e 

carga de doença prévia (SAPS III, SOFA, ICC), assim como a análise de regressão 

logística das variáveis que apresentaram significância estatística com hipertensão 

arterial, correlação das variáveis de gravidade por meio da correlação de Pearson, 

assim como por meio da regressão linear dos preditores de gravidade em relação 

com o SAPS III. 
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Parte 1 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Figura 3 - Caracterização dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva 
geral, segundo presença de hipertensão arterial. São Paulo - SP, 2019. 

 

 

Participaram do estudo, 541 pacientes internados na unidade de terapia 

intensiva geral de um hospital privado de São Paulo, sendo 366 (67,65%) pacientes 

hipertensos e 175 (32,35%) não hipertensos, como mostrado na figura 3.  
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Tabela 1– Variáveis biossociais segundo grupos de hipertensos e não hipertensos 

internados em uma unidade de terapia intensiva geral. São Paulo - SP, 2019. 

VARIÁVEIS 
Hipertensos 

N=366 
Não hipertensos 

N=175 
TOTAL 
N= 541 

Valor p 

 N % N % N %  

Sexo        
Feminino 179 49,0 91 52,0 270 49,9 0,501a 
Masculino 187 51,0 84 48,0 271 50,1  
Etnia (N=526)       

Branco 343 96,4 161 94,7 504 95,8 0,185b 

Amarelo 4 1,1 0 0 4 0,8  
Negro 4 1,1 3 1,8 7 1,3  
Pardos 5 1,4 6 3,5 11 2,1  
Estado Civil (N=534)        

Casado 225 62,3 114 65,9 339 63,5 <0.001a 

Viúvo 71 19,7 12 6,9 83 15,5  
Solteiro 32 8,9 33 19,1 65 12,2  
Divorciado 30 8,3 13 7,5 43 8,1  
Amasiado 3 0,8 1 0,6 4 0,7  

Ocupação (N=338)       <0.001b 

Aposentado 204 87,9 49 46,2 253 74,8  
Empregado 27 11,7 56 52,8 83 24,6  
Nunca Trabalhou 1 0,4 1 1,0 2 0,6  
Escolaridade (N= 
516)       

0,769 a 

Analfabeto 40 11,4 13 7,8 53 10,3  
Ensino fundamental 5 1,4 3 1,8 8 1,6  
Ensino médio 12 3,4 6 3,6 18 3,5  
Ensino Superior 263 75,1 131 79,0 394 76,3  
Pós graduação 30 8,7 13 7,8 43 8,3  
Profissão (N= 334)       0,002a 

Profissionais 
científicos e 
intelectuais 119 60,4 65 47,4 184 55,1 

 

Trabalhadores de 
serviço e vendedores 42 21,3 32 23,4 74 22,1 

 

Membros do poder 
executivo 26 13,2 24 17,5 50 15,0 

 

Agricultores e 
trabalhadores 
agrícolas 9 4,6 4 2,9 13 3,9 

 

Estudante 0 0 9 6,6 9 2,7  
Técnicos e 
profissionais de nível 
médio 1 0,5 3 2,2 4 1,2 

 

Tempo de internação, dias,  
média (DP)                                               5,39 (5,55)                5,10 (4,74)        5,29 (5,30)          0,809c 

 

Idade, anos, média 
(DP) 

 76,34 
(13,60) 

 59,79 
(19,61) 

 70,9 
(17,58) 

<0.001d 

ap- obtido pelo teste X 2 de Pearson; bteste exato de Fisher; cteste Mann-Whintey;dTeste t de duas 

amostras.  

De acordo com os dados da tabela 1, observa-se o predomínio de indivíduos 

do sexo masculino (50,1%), brancos (95,8%), casados (63,5%), aposentados 

(74,8%), com ensino superior (76,4%) e profissionais científicos e intelectuais 
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(55,1%). A média da idade foi na sétima década [70,9 (17,58) anos] e com tempo de 

internação de [5,29 (5,30) dias].  

Houve diferença estatisticamente significativa (p˂0,05) entre os pacientes 

hipertensos e não hipertensos, quanto ao: predomínio de indivíduos viúvos (19,7% 

vs 6,9%), aposentados (87,9% vs 46,2%), profissionais científicos e intelectuais 

(60,4% vs 47,4%) e média maior de idade [76,34 (13,60) vs 59,79 (19,61) anos]. 

Tabela 2 – Hábitos e estilo de vida segundo grupos de hipertensos e não 
hipertensos internados em uma unidade de terapia intensiva geral. São Paulo - SP, 
2019. 

VARIÁVEIS 
Hipertensos 

N=366 

Não hipertensos 

N=175 

TOTAL 

N= 514 
Valor p 

 N % N % N % 

 

Tabagismo (N=536)       0,359a 

Sim 39 10,7 20 11,6 59 11,0 

 
Não  212 58,4 110 63,6 322 60,1 

 
Ex-tabagista 112 30,9 43 24,8 155 28,9 

 
Etilismo (N=533)      0,760a 

Sim 

76 21,1 32 18,6 108 20,3 
 

Não  

282 78,1 139 80,8 421 79,0 
 

Ex-etilista 

3 0,8 1 0,6 4 0,7 
 

Índice de massa corporal, 
Kg/m2,média (dp) (N=540) 

365 26,75 
(5,28) 

175 24,74 
(4,90) 

540 26,10 (5,24) <0.001b 

ap- obtido pelo teste X 2 de Pearson; b Teste Wilcoxon-Mann-Whitney. 

 

A tabela 2 apresenta os dados relacionados aos hábitos e estilos de vida nos 

grupos dos hipertensos e não hipertensos. Verificou-se que a maioria (60,1%) referiu 
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não ser tabagista e não etilista (79,0%) e não houve diferença estatisticamente 

significativa (p˂0,05) entre os grupos.  

O índice de massa corporal (IMC) dos pacientes foi na faixa de sobrepeso 

[26,10 (5,24) kg/m2]. Houve diferença estatística (p˂0,05) entre o grupo dos 

hipertensos e não hipertensos, os hipertensos apresentam maior média de IMC, em 

relação aos não hipertensos [26,75 (5,28) vs 24,74 (4,90) Kg/m2]. 

Tabela 3 –  Antecedentes de saúde, segundo grupos de hipertensos e não 
hipertensos, internados em uma unidade de terapia intensiva geral. São Paulo - SP, 
2019. 

VARIÁVEIS 
Hipertensos 

N=366 

Não hipertensos 

N=175 

TOTAL 

N= 541 
Valor p 

 N % N % N % 

 

        

Diabetes 156 42,6 33 18,9 189 34,9 <0,001a 

Dislipidemia 151 41,3 30 17,1 181 33,5 <0,001a 

Doença renal 
crônica 58 15,8 11 6,3 69 12,8 

0,002a 

Insuficiência 
cardíaca 61 16,7 4 2,3 

65 12,0 

<0,001a 

Acidente vascular 
encefálico 
isquêmico 45 12,3 8 4,6 53 9,8 

0,005a 

Infarto agudo do 
miocárdio 37 10,1 4 2,3 41 7,6 0,001a 

Cardiopatia 11 3,0 1 0,6 12 2,2 0,072a 

Acidente vascular 
encefálico 
hemorrágico 6 1,6 0 0,0 6 1,1 

0,089a 

ap- obtido pelo teste X 2 de Pearson. 

 

Na tabela 3 são apresentados os dados relacionados aos antecedentes de 

saúde. As doenças com maiores prevalências, exceto a hipertensão arterial, foram: 

diabetes (34,9%), dislipidemia (33,5%), doença renal crônica (12,8%), insuficiência 

cardíaca (12,0%), acidente vascular encefálico isquêmico (9,8%), infarto agudo do 
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miocárdio (7,6%), e em frequências menores cardiopatia (2,2%) e acidente vascular 

encefálico hemorrágico (1,1%).  

Os hipertensos em relação aos não hipertensos foram estatisticamente 

diferentes (p˂0,05) nas seguintes comorbidades: diabetes (42,6% vs 18,9%), 

dislipidemia (41,3% vs 17,1%), doença renal crônica (15,8% vs 6,3%), insuficiência 

cardíaca (16,7% vs 2,3%), acidente vascular encefálico isquêmico (12,3% vs 4,6%) 

e infarto agudo do miocárdio (10,1% vs 2,3%).  

Tabela 4 - Diagnóstico médico da admissão, segundo sistemas orgânicos, dos 
hipertensos e não hipertensos internados em uma unidade de terapia intensiva 
geral. São Paulo - SP, 2019. 

VARIÁVEIS 
Hipertensos 

N=366 

Não 
hipertensos 

N=175 

TOTAL 

N= 541 

Valor 
p 

SISTEMAS N % N % N % 

 

        

Hematológico / infeccioso 99 27,0 53 30,3 152 28,1 0,434a 

Respiratório 98 26,8 37 21,1 135 25,0 0,157a 

Cardiovascular 65 17,8 29 16,6 94 17,4 0,733a 

Digestivo 34 9,3 24 13,7 58 10,7 0,120a 

Neurológico 35 9,6 14 8,0 49  9,0 0,554a 

Geniturinário 17 4,6 4 2,3 21 3,9 0,184a 

Transtornos mentais e 
comportamentais 7 1,9 8 

4,6 15  2,8 

0,078a 

Endócrino / Metabólico 6 1,6 0 0 6 1,1 0,184b 

Outros* 5 1,4 6 3,4 11 2,0 0,112a 

ap- obtido pelo teste X 2 de Pearson; b teste exato de Fisher. 

*Outros: uma queimadura corporal, seis intoxicações exógenas, quatro neoplasias. 

 

A tabela 4 apresenta os diagnósticos médicos que levaram os pacientes à 

internação na unidade de terapia intensiva geral, distribuídos segundo sistemas 
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orgânicos, dos pacientes hipertensos e não hipertensos. Os dados mostram que as 

principais causas de internação foram às hematológicas/ infecciosas (28,1%) 

representadas por anemias, sepses, choque séptico, infecção de trato urinário, 

diarreia infecciosa, encefalopatias infecciosas, meningites/ meningoencefalites, 

seguida por alterações respiratórias (25,0%) como abcesso pulmonar, insuficiência 

respiratória aguda, pneumonia comunitária, doença pulmonar obstrutiva crônica 

descompensada, atelectasia, edema agudo de pulmão, pneumonia por aspiração, 

traqueobronquite, tuberculose pulmonar, síndrome do desconforto respiratório agudo 

e influenza. As cardiovasculares (17,4%) foram representadas por infarto agudo do 

miocárdio, insuficiência cardíaca descompensada, trombose venosa profunda, 

tromboembolismo pulmonar, angina instável, taquicardia supraventricular, choque 

cardiogênico, ruptura de aorta; e as digestivas (10,7%) por hemorragia digestiva alta, 

hemorragia digestiva baixa, doença inflamatória intestinal, obstrução / suboclusão do 

trato gastrointestinal, pancreatite aguda. Com prevalência menor, verificou-se que 

9,0% das internações foram relacionadas a causas neurológicas e 3,9% a alterações 

geniturinárias. Não houve diferença estaticamente significante nos grupos 

estudados, hipertensos e não hipertensos, quanto aos diagnósticos médicos que 

levaram os pacientes à internação na unidade de terapia intensiva geral. 
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Tabela 5 - Intercorrências médicas nos hipertensos e não hipertensos internados em 
uma unidade de terapia intensiva geral. São Paulo - SP, 2019. 

VARIÁVEIS 
Hipertensos 

N=366 

Não hipertensos 

N=175 

TOTAL 

N= 541 
Valor p 

 N % N % N % 

 

 

       

Intercorrências 182 49,7 85 48,5 267 49,4 0,802a 

TIPOS DE INTERCORRÊNCIAS 

Sepse e choque séptico 63 17,2 41 23,4 104 39,0 0,086a 

Sistema renal 59 32,4 23 27,1 82 30,7 0,367 a 

Sistema neurológico  55 30,2 24 28,2 79 29,6 0,686 a 

Sistema cardiovascular 49 26,9 16 18,8 65 24,3 0,156a 

Sistema respiratório 36 19,8 21 24,7 57 21,3 0,444 a 

Parada cardiorespiratória 18 5,2 4 2,3 22 8,2 0,117a 

Choques (exceto séptico) 5 1,4 2 1,1 7 2,6 0,830a 

Sistema gastrointestinal 3 1,6 2 2,4 5 1,9 0,714 a 

ap- obtido pelo teste X 2 de Pearson; b teste exato de Fisher. 

 

Os dados da tabela 5 mostram que quase metade (49,4%) dos pacientes que 

compuseram a amostra apresentou algum tipo de intercorrência durante a 

internação na unidade de terapia intensiva geral. Dentre as intercorrências, as que 

tiveram maior prevalência foram: sepse e choque séptico (39,0%), as relacionadas 

ao sistema renal (30,7%) como insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica 

agudizada, seguida de alterações neurológicas (29,6%) sangramento 

intraparenquimatoso, delirium e crise convulsiva. Não houve diferença estatística 

(p˂0,05) em nenhuma das variáveis relacionadas às intercorrências médicas quando 

comparados os pacientes hipertensos e não hipertensos.  
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Tabela 6 - Medicamentos anti-hipertensivos de uso contínuo dos hipertensos 
internados em uma unidade de terapia intensiva geral. São Paulo - SP, 2019. 

VARIÁVEIS 
Hipertensos 

(N= 366) 

 

 N     % 

USO DE MEDICAMENTOS ANTI-
HIPERTENSIVOS 

  

Descrito em prontuário 280 76,5 

Não descrito em prontuário 86 23,5 

NÚMEROS DE MEDICAMENTOS 
ANTI-HIPERTENSIVOS 

 

Um 166 59,3 

Dois a três 108 40,4 

Quatro ou mais 6 2,1 

CLASSES FARMACOLÓGICAS   

Bloqueadores beta adrenérgicos 113 40,3 

Antagonistas dos receptores de 
angiotensina 

75 26,8 

Diurético de alça 62 22,1 

Inibidores da ECA 58 20,7 

Bloqueadores dos canais de 
cálcio 

49 17,5 

Diuréticos poupadores de 
potássio 

43 15,3 

Diuréticos tiazídicos 22 7,8 

Antagonistas dos receptores de 
angiotensina com tiazídicos 

8 2,8 

Vasodilatadores diretos 6 2,1 

Agonistas adrenérgicos 1 0,3 

Sigla: ECA- enzima conversora de angiotensina 

 

Os dados da tabela 6 revelam que a maioria (76,5%) dos pacientes 

hipertensos tinha relato em prontuário médico de uso prévio de medicamento anti-

hipertensivo, sendo que mais da metade (59,3%) fazia uso de um medicamento anti-
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hipertensivo, 40,4% dois ou três medicamentos anti-hipertensivos e apenas 2,1% 

quarto ou mais medicamentos anti-hipertensivos. 

A classe farmacológica mais citada foi os bloqueadores beta-adrenérgicos 

(40,3%), seguida dos antagonistas de receptores de angiotensina (26,8%), diuréticos 

de alça (22,1%), inibidores da ECA (20,7%), bloqueadores dos canais de cálcio 

(17,5%), diuréticos poupadores de potássio (15,3%), e em frequências menores, 

diuréticos tiazídicos (7,8%), antagonistas dos receptores de angiotensina com 

tiazídicos (2,8%), vasodilatadores diretos (2,1%) e agonistas adrenérgicos (0,3%). 

Tabela 7 - Uso de medicamentos anti-hipertensivos durante a internação na unidade 

de terapia intensiva geral nos pacientes hipertensos. São Paulo - SP, 2019. 

 

Sigla: ECA- enzima conversora de angiotensina 

 

Segundo dados da tabela 7, menos da metade (44,8%) dos hipertensos 

internados na unidade de terapia intensiva geral usou medicamentos anti-

hipertensivos. Quanto às classes farmacológicas a maioria foi representada pelos 

diuréticos (64,5%), seguida dos bloqueadores beta-adrenérgicos (35,7%), dos 

bloqueadores de canais de cálcio (30,5%), dos antagonistas de receptores de 

VARIÁVEIS 
Hipertensos 

(N= 366) 

 

 N     % 

USO DE ANTI-HIPERTENSIVO   

Sim 164 44,8 

Não 202 55,2 

CLASSES FARMACOLÓGICAS   

Diuréticos 106 64,6 

Bloqueadores beta adrenérgicos 58 35,7 

Bloqueadores dos canais de cálcio 50 30,5 

Antagonistas dos receptores de 
angiotensina 

40 24,3 

Vasodilatadores diretos 24 14,6 

Inibidores da ECA 13 7,9 
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angiotensina (24,3%), e em frequências menores os vasodilatadores diretos (14,6%) 

e os inibidores da enzima conversora de angiotensina (7,9%). 

Tabela 8 -Valores de pressão arterial na admissão e alta dos hipertensos e não 
hipertensos internados em uma unidade de terapia intensiva geral. São Paulo - SP, 
2019. 

VARIÁVEIS 
Hipertensos 

N=366 

Não hipertensos 

N=175 

TOTAL 

N=541 
Valor p 

ADMISSÃO     

Pressão sistólica 
(média ±DP) 

126±27,9   115±20,4 122±26,2 ˂0,01a 

Pressão diastólica 
(média ±DP) 

68,9±16,7   68,4±14,6 68,7±16,1 0,727ª 

ALTA    

Pressão sistólica 
(média ±DP) 

129±28,2   119±20,2 126±26,3 ˂0,01ª 

Pressão diastólica 
(média ±DP) 

70,4±17,3    69,9±14,1 70,2±16,3 0,082ª 

aTesteWilcoxon-Mann-Whitney. 

Figura 4 - Comparação do valor da pressão arterial na admissão e alta na unidade 
de terapia intensiva dos pacientes hipertensos e não hipertensos. São Paulo - SP, 
2019. 

* 

*Valor de p˂0,05 em relação à pressão arterial sistólica. 

* 
* 

* * 
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Os dados da tabela 8 e Figura 4 mostram os valores da pressão arterial dos 

pacientes hipertensos e não hipertensos na admissão e na alta da unidade de 

terapia intensiva geral. Na comparação dos pacientes hipertensos com os não 

hipertensos quanto aos valores pressóricos houve diferença significante (p˂0,05), 

pois os pacientes hipertensos apresentaram valores mais elevados para a pressão 

sistólica tanto na admissão na unidade de terapia intensiva geral quanto na alta [126 

(27,9) vs115 (20,4) mmHg] e 129 (28,2) vs119 (20,2) mmHg, respectivamente]. 

Tabela 9– Valores da ureia e creatinina, nos grupos de hipertensos e não 
hipertensos, internados em uma unidade de terapia intensiva geral. São Paulo - SP, 
2019. 

VARIÁVEIS 
Hipertensos 

N=366 

Não hipertensos 

N=175 

TOTAL 

N= 541 

Valor p 

Ureia Admissão- Média (DP) 
(mg/dL) 

n=345 

66,6 (46,2) 

n= 157 

55,1 (44,4) 

n= 502 

 63 (45,2) 

<0,001a 

Ureia  Alta - Média (mg/dL) 

 

n= 330 

61,6 (41 

n= 159 

50,8 (41,7) 

n= 489  

58,1 (41,5) 

<0,001a 

Creatinina Admissão- Média 
(mg/dL)  

 

n= 349 

1,56 (1,29) 

n= 157 

1,23 (1,04) 

n= 506 

1,46 (1,23) 

˂0,001a 

Creatinina Alta - Média  (mg/dL) 

 

n= 319 

1,42 (1,25) 

n= 154 

1,15 (0,94) 

n= 473 

1,33 (1,16) 

˂0,001a 

aTesteWilcoxon-Mann-Whitney. 

 

A tabela 9 apresenta os dados relacionados aos exames laboratoriais, ureia e 

creatinina, no momento da admissão e alta da unidade de terapia intensiva geral, 

dos pacientes hipertensos e não hipertensos.  

Houve diferença estatisticamente significativa (p˂0,05) entre os dois grupos 

estudados, pois os hipertensos apresentaram níveis mais elevados de ureia na 

admissão [66,6 (45,2) vs 55,1 (44,4) mg/dL] e na alta [61,6 (41) vs 50,8 (41,7) 

mg/dL], assim como de creatinina entre a admissão [1,56 (1,29) vs 1,23 (1,04) mg/dl] 

e a alta [1,42 (1,25) vs 1,15 (0,94)mg/dL)]. 
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Figura 5 - Modelo de efeito misto para análise da pressão arterial e exames 

laboratoriais dos pacientes hipertensos e não hipertensos. São Paulo - SP, 2019. 

 

 

Legenda: PAS – Pressão arterial sistólica; PAD- Pressão arterial diastólica; PAM- Pressão arterial 

média. 

*Valor de p ˂0,05 em relação à hipertensão arterial para PAS, PAM, Ureia e Creatinina. 

 

A figura 5 demonstra que não houve evidência de que os pacientes 

hipertensos se comportaram de forma diferente dos não hipertensos 

longitudinalmente na avaliação da pressão arterial sistólica, pressão arterial média, 

pressão arterial diastólica, ureia e creatinina (p ˃0,05). Também não houve 

evidência de que os índices se modificaram entre a admissão e alta dos pacientes (p 

˃0,05). Mas o modelo aponta que os hipertensos exibiram os índices 

consistentemente maiores do que os não hipertensos (p ˂0,05) nas variáveis: 

pressão arterial sistólica, pressão arterial média, ureia e creatinina, exceto para a 

pressão arterial diastólica (p = 0,741). 
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Parte 2 

USO DE MEDIDAS DE SUPORTE, ESCALAS DE GRAVIDADE, 

DISFUNÇÃO / FALÊNCIA ORGÂNICA, CARGA DE DOENÇA E DESFECHO 

CLÍNICO NOS HIPERTENSOS E NÃO HIPERTENSOS 

Tabela 10 - Uso de medidas de suporte na unidade de terapia intensiva nos 
hipertensos e não hipertensos internados em uma unidade de terapia intensiva 
geral. São Paulo - SP, 2019. 

VARIÁVEIS 
Hipertensos 

N=366 

Não hipertensos 

N=175 

TOTAL 

N=541 
Valor p 

 

N % N % N %  

Drogas vasoativas 115 31,4 69 39,4 184 34,0 0,069a 

Ventilação mecânica invasiva 66 18,0 37 21,1 103 19,0 0,389a 

Terapia de substituição renal        

Sim 27 7,4 8 4,6 35 6,5 0,215 a 

Contínua 15 55,6 6 75,0 21 60,0 0,706 a 

Intermitente 12 44,4 2 25,0 14 40,0 0,143 a 

ap- obtido pelo teste X 2 de Pearson. 

 

Os dados da tabela 10 revelam que pouco mais de um terço (34%) dos 

indivíduos utilizaram drogas vasoativas, e em frequências menores (19%) foram 

submetidos à ventilação mecânica invasiva e à terapia de substituição renal (6,5%), 

sendo a maioria (60%) de terapia de substituição renal contínua e os demais (40%) 

à terapia de substituição renal intermitente. Não houve diferença estatisticamente 

significativa (p>0,05), quando comparado os hipertensos e não hipertensos, quanto 

ao uso de medidas de suporte na unidade de terapia intensiva geral. 
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Tabela 11 - Indicadores prognósticos na admissão dos pacientes hipertensos e não 
hipertensos na unidade de terapia intensiva geral. São Paulo - SP, 2019. 

VARIÁVEIS 
Hipertensos 

(N=366) 

Não hipertensos 

(N=175) 

TOTAL 

(N= 541) 

Valor 
p 

       

 

Gravidade , SAPS III, média (DP)        52,01 (11,05)           49,95 (10,96)                             51,34 (11,05)      0,043a 

Probabilidade de óbito, 
SAPS III, média (DP) % 

 23,48 (17,59) 21,03 (16,19) 

  

22,69(17,17) 0,084b 

Disfunção orgânica, SOFA, 
média (DP) 

 3,98 (3,15) 3,88 (3,12) 

  

3,95 (3,14)    0,675b 

Carga de doença prévia– 
CCI, média (DP) 

 2,13 (1,99) 2,24 (2,46) 

  

2,16 (2,15)    0,396c 

ateste t de duas amostras;bTesteWilcoxon-Mann-Whitney; c teste Brunner-Munzel. 

legenda: SAPS III- Simplified Acute Physiology Score III; SOFA- Sequential organ failure 

asssessment Score; ICC- Índice de comorbidade de Charlson. 

 

Segundo dados da tabela 11, a média de gravidade dos pacientes avaliada no 

primeiro dia de internação pelo SAPS III foi de 51,34 (11,05) pontos, com uma 

probabilidade de óbito de 22,69% (17,17%). Houve diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) quando comparado os pacientes hipertensos [52,01 (11,05) 

pontos] com não hipertensos [49,95 (10,96) pontos], mostrando que os hipertensos 

apresentaram uma média de SAPS III maior quando admitidos na unidade de terapia 

intensiva geral. Porém ao avaliar a probabilidade de óbito, dos hipertensos e não 

hipertensos, esta não apresentou diferença estatisticamente significativa (p˂0,05) 

[23,48% (17,59%) e 21,03% (16,19%)]. Quando avaliada a disfunção orgânica, 

através do SOFA, a média geral foi de 3,95 (3,14) pontos sem diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos hipertensos e não hipertensos. O 

Índice de Charlson, o qual avalia o peso da morbidade gerando um risco adicional 

ao paciente, foi de 2,16 (2,15) pontos na média geral, sem diferença estatística entre 

os grupos hipertensos e não hipertensos. 
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Tabela 12 - Correlação entre as variáveis Simplified Acute Physiology Score III, 

Sequential organ failure asssessment Score, Índice de comorbidade de Charlson, 
uso de ventilação mecânica invasiva e de drogas vasoativas de pacientes internados 
na unidade de terapia intensiva geral. São Paulo - SP, 2019. 

Correlações R r2 IC(95%) Valor p 

SAPS III x ICC 0,217 0,047 0,135 – 0,296 ˂0,001* 

SAPS III x SOFA 0,573 0,328 0,514 – 0,627 ˂0,001* 

SAPS III x DVA 0,383 0,146 0,309 – 0,453 ˂0,001* 

SAPS III x VMI 0,275 0,075 0,196 – 0,352 ˂0,001* 

*Coeficiente de Correlação de Pearson. 

Legenda: SAPS III- Simplified Acute Physiology Score III; SOFA- Sequential organ failure 
assessment Score, ICC- Índice de comorbidade de Charlson, DVA- droga vasoativa, VMI- ventilação 
mecânica invasiva. 

 

 

Os dados da tabela 12 apontam correlação significativa entre todas as 

variáveis, sendo uma correlação fraca entre o SAPS III e o índice de comorbidade 

de Charlson, assim como o SAPS III e o uso de droga vasoativa e o SAPS III e o uso 

de ventilação mecânica invasiva; e correlação moderada entre o SAPS III e o SOFA, 

demonstrando que a gravidade (avaliada pelo SAPS III) correlaciona-se de forma 

mais expressiva com alterações agudas na saúde, avaliadas pelo SOFA, do que 

com a carga de doença prévia avaliada pelo Índice de comorbidade de Charlson, o 

emprego de droga vasoativa e ventilação mecânica invasiva. Quanto ao coeficiente 

de determinação, verificou-se que 4,7% da variabilidade do SAPS III é explicado 

pelo índice de comorbidade de Charlson; 32,8% pelo SOFA; 14,6% pelo uso de 

droga vasoativa, em 7,5% pela ventilação mecânica invasiva, reafirmando a 

importância de alterações agudas, avaliadas pelo SOFA, para o aumento da 

gravidade. 
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Tabela 13 - Teste de regressão linear múltipla das variáveis de gravidade e suporte 

intensivo dos pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva geral. São 
Paulo - SP, 2019. 

Escores coeficiente Valor p 

SAPS III x ICC - estimativa 0,8985 ˂0,001* 

SAPS III x SOFA - estimativa 1,7159 ˂0,001* 

SAPS III x DVA - estimativa 3,2561 ˂0,001* 

*LASSO 

R2= 37,05 

Legenda: SAPS III- Simplified Acute Physiology Score III; SOFA- Sequential organ failure 
assessment Score, ICC- Índice de comorbidade de Charlson, DVA- droga vasoativa, VMI- ventilação 
mecânica invasiva. 

Variáveis independentes: Sexo, tempo de internação, índice de comorbidade de Charlson, SOFA, 
drogas vasoativas, ventilação mecânica, terapia de substituição renal, intercorrências e hipertensão 
arterial. 

 

A análise da regressão linear, demonstrada na tabela 13, mostra que 37,05% 

das variáveis apresentadas explicam a variação do SAPS III. Observa-se que entre 

as variáveis indepedentes incluídas no modelo (sexo, tempo de internação, índice de 

comorbidade de Charlson, SOFA, uso de drogas vasoativas, ventilação mecânica, 

terapia de substituição renal, intercorrências e hipertensão arterial) as que 

apresentaram relação foram o SOFA, índice de comorbidade de Charlson e o uso de 

drogas vasoativas. Verificou que para cada ponto do Índice de comorbidade de 

Charlson aumenta o SAPS III em 0,9 em média, para cada ponto do SOFA aumenta 

o SAPS III em 1,7 em média e o uso de droga vasoativa aumenta a média do SAPS 

III em 3,2 pontos. A hipertensão não permaneceu no modelo, não apresentou 

evidência estatística da relação de sua presença com a gravidade apresentada no 

momento de internação na unidade de terapia intensiva geral. 
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Tabela 14 - Desfecho da hospitalização: óbito, transferência e reiinternação em 48h 
dos hipertensos e não hipertensos internados na unidade de terapia intensiva geral. 
São Paulo - SP, 2019. 

VARIÁVEIS 
Hipertensos 

N=366 

Não hipertensos 

N=175 

TOTAL 

N= 541 
Valor p 

 N % N % N %  

Desfecho       0,432b 

Não óbito 336 91,8 164 93,7 500 92,4  

Óbito 30 8,2 11 6,3 41 7,6  

Desfecho não óbito       0,274a 

Transferência 

intrahospitalar 

333 91,0 163 93,1 496 91,7  

Transferência extra-

hospitalar 

3 0,8 0 0,0 3 0,5  

Alta hospitalar 0 0,0 1 0,6 1 0,2  

Reinternação em 48 

horas 

      0,520b 

Sim 24 6,6 9 5,1 33 6,1  

Não 342 93,4 166 94,9 508 93,9  

ateste exato de Fisher; b p- obtido pelo teste X 2 de Pearson. 

 

Os dados da tabela 14 demonstram que 92,4% dos pacientes internados na 

unidade de terapia intensiva geral receberam alta da unidade e apenas 7,6% 

evoluíram para óbito. Quando analisada a alta, a grande maioria (91,7%) dos 

pacientes foi direcionada para outras unidades intra-hospitalar; apenas três 

pacientes foram transferido para outros hospitais; e, somente um paciente teve alta 

hospitalar. Dos hipertensos, 91,8% tiveram alta da unidade de terapia intensiva geral 

e 8,2% evoluíram para óbito. Não houve diferença estatisticamente significativa 

(p˂0,05) quando comparados os pacientes hipertensos e não hipertensos quanto 

aos desfechos: óbito, alta hospitalar, transferência intra-hospitalar e transferência 

extra-hospitalar. 

Observou-se que apenas 6,1% dos pacientes foram reinternado sem um 

período de até 48 horas, sendo que 6,6% dos hipertensos e 5,1% dos não 

hipertensos, com comportamento similar entre os grupos (p>0,05). 
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Tabela 15 - Modelo de regressão logística: variáveis associadas à hipertensão 

arterial. São Paulo - SP, 2019. 

VARIÁVEIS Risco Relativo IC (95%)  Valor p 

Idade 1,043 (1,019 – 1,069) <0,001 

Aposentado    

Não 1,00   

Sim 2,257 (0,870 – 5,808) 0,091 

 

 

Os dados da tabela 15 apresentam que somente as variáveis idade e 

ocupação, avaliadas através do modelo LASSO, se associaram de forma 

independente à hipertensão arterial. Observa-se que para cada ano de idade houve 

aumentou em 4,3% a chance de hipertensão arterial. Os aposentados apresentaram 

2,257 vezes mais chance de apresentarem hipertensão arterial. 
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5 DISCUSSÃO 

Os resultados do presente estudo permitiram conhecer o perfil 

epidemiológico, desfecho e gravidade dos pacientes hipertensos internados na 

unidade de terapia intensiva geral em um hospital privado de grande porte da cidade 

de São Paulo. O principal achado do estudo foi que a hipertensão arterial possui alta 

prevalência na unidade de terapia intensiva geral, porém não contribuiu para o 

aumento da gravidade e um desfecho desfavorável do paciente hipertenso durante 

sua estadia na unidade de terapia intensiva. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

No presente estudo, a prevalência de hipertensão arterial foi 67,65% valor 

expressivamente superior às taxas de estudos de revisão sistemática: 31,1% na 

população geral mundial7 e 31,0% da população geral brasileira8. Porém, o achado 

do presente estudo foi similar ao do estudo realizado no Hospital Universitário de 

San Juan na Espanha, no qual verificou-se uma prevalência de hipertensão arterial 

de 69,0%, em pacientes internados em uma unidade cardiológica com média de 

idade bem próxima à do presente estudo, de 71,1 (13,5) anos35. Após uma busca 

extensa realizada em bases de dados, não se identificou estudos, até a presente 

data, que avaliaram a prevalência de hipertensão arterial em unidade de terapia 

intensiva. No contexto hospitalar, dados de um estudo realizado com pacientes 

internados em uma unidade de clínica médica de um hospital universitário de São 

Paulo, verificou uma prevalência de hipertensão arterial, referente ao período de um 

ano, de 68,65% próxima à encontrada neste estudo21. 

Com relação às estimativas internacionais sobre a prevalência global de 

hipertensão arterial, dados de uma meta-análise de 242 estudos, composto por 45 

países, o achado foi de 32,3%, encontrando-se mais elevado na América Latina e 

Caribe (39,1%)44. Em países desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos e 

Inglaterra, as prevalências de hipertensão arterial, avaliadas por inquéritos 

populacionais, foram menores, de 19,5%, 29,0% e 30,0%, respectivamente45. 
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Estudo de abrangência nacional, como o VIGITEL (Vigilância de fatores de 

risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico), mostrou no ano de 

2015 que a frequência de adultos que referiram diagnóstico médico de hipertensão 

arterial foi 24,9%; em 2016 de 25,7%; e em 2017 de 24,3%9,10,11. Porém, a 

prevalência de hipertensão arterial identificada pela medida da pressão arterial foi 

mais elevada (35,8%) nos dados do Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto 

(ELSA), no período de 2008 a 201012. 

Considerando a prevalência de hipertensão arterial avaliada em estudos 

nacionais e internacionais populacionais, o presente estudo apresentou valor 

superior (67,65%), sendo importante a identificação dos fatores que contribuíram 

para este achado. 

O primeiro a se destacar é a idade. A média de idade da amostra geral, 

manteve-se na sétima década 70,9 (17,58) anos, sendo os hipertensos diferentes 

significativamente dos não hipertensos em relação a idade mais elevada [76,34 

(13,60) vs 59,79 (19,61) anos]. É amplamente descrito na literatura46,47,48,49,50 o 

aumento da prevalência de hipertensão arterial na população idosa. Sabe-se que a 

hipertensão arterial aumenta conforme eleva a idade, em decorrência de alterações 

na vasculatura, ocasionando disfunção endotelial, remodelamento vascular, 

aumento da rigidez vascular e inflamação51. 

Dados do National Health and Nutrition Examination Survey (2015–2016) nos 

Estados Unidos, mostraram prevalência de hipertensão arterial em indivíduos com 

60 anos ou mais de 63,1%52. Corroborando com este achado, em revisão realizada 

com estudos correspondentes à população de todo o continente americano, a 

prevalência média de hipertensão arterial foi de 70,9% em indivíduos com 70 anos 

ou mais4. Dados do VIGITEL revelaram um aumento da prevalência de hipertensão 

arterial concomitante com o aumento da idade, sendo de 64,2% em indivíduos com 

idade acima de 65 anos11. A relação direta entre o aumento da idade e a hipertensão 

arterial, repete-se em uma revisão sistemática e meta-análise realizada no Brasil em 

idosos de áreas urbanas, a qual verificou uma prevalência de 64,5%(95% IC, 57,6 a 

70,8%) na década de 1980, 68,0% (IC95%, 63,5–72,1%) na década de 1990, e 

68,9% (IC 95%, 64,1-73,3%) nos anos 200053. Soma-se ainda, dados de inquérito de 

saúde realizado no município de São Paulo, com indivíduos com 60 anos ou mais, 

cuja prevalência referida de hipertensão arterial foi de 46,2% em 2003, 52,0% em 
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2008 e 54,9% em 201554. Destaca-se ainda, que o controle pouco satisfatório da 

hipertensão arterial e o aumento da idade55,56,57, expõe o indivíduo hipertenso a um 

maior risco de complicações, levando-o à hospitalização. 

A avaliação do estado civil no presente estudo mostrou um maior número de 

pacientes casados (63,5%) na amostra geral. Quando realizada a análise bivariada, 

houve significância estatística (p˂0,05) quanto ao predomínio de hipertensos viúvos 

em relação aos não hipertensos. Resultado semelhante ao encontrado em estudo no 

qual os viúvos apresentaram 1,80 vezes maior chance de hipertensão arterial dos 

que os demais58.O estado civil também pode influenciar o controle da hipertensão 

arterial. Dados de um estudo de revisão cujo objetivo era verificar a relação do 

estado civil com as doenças cardiovasculares e seus fatores de risco mostraram que 

a presença de companheiro pode ter agido como efeito protetor para as doenças 

cardiovasculares e melhor taxa de controle dos indivíduos hipertensos59. Outro 

estudo realizado com indivíduos idosos, também mostrou que o idoso viúvo 

apresentou uma menor taxa de controle da hipertensão60. Dessa forma, a 

prevalência de hipertensão arterial elevada nos viúvos, somada ao controle 

insatisfatório, podem torná-los mais vulneráveis a complicações cardiovasculares, 

elevando seu risco quando encontra-se internado. No presente estudo, o estado civil 

não permaneceu no modelo de análise multivariada. 

Quanto à variável sexo, o predomínio dos pacientes da amostra estudada foi 

similar para o sexo masculino (50,1%) e o feminino (49,9%), não apresentando 

diferença estatística entre os grupos estudados. Este achado corrobora com os 

descritos em estudos internacionais2,7 e nacionais11,13. 

A variável sexo ainda pode apresentar relação com o controle da hipertensão 

arterial. Estudo realizado com hipertensos usuários de duas unidades básicas de 

saúde da região oeste de São Paulo, constatou que as mulheres hipertensas 

apresentaram um controle mais satisfatório da pressão arterial em relação aos 

homens (64,4% vs 52,7%, p<0,05), apesar do predomínio nas mulheres de fatores 

como renda mensal inferior a três salários mínimos, nível de colesterol elevado e 

índice de massa corporal mais elevado20. Em uma revisão sistemática com meta-

realizada com estudos chineses, verificou que apesar da baixa taxa de controle, este 

mostrou-se um pouco mais elevado nas mulheres quando comparadas aos homens 

(17% vs 14%)61. 
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No que se refere à raça, no presente estudo verificou-se que quase a 

totalidade dos pacientes era de etnia branca (95,8%), não havendo diferença 

estatística entre os grupos estudos. Esse achado difere do descrito em outros 

estudos, como o realizado pelo National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES), no qual 40,3% dos adultos negros não hispânico eram hipertensos, 

seguido dos brancos não hispânicos (27,8%) e asiáticos não hispânicos (25,0%)2. 

Na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), na raça negra o predomínio de hipertensos 

foi ligeiramente mais elevado (24,2%), seguida da branca (22,1%) e parda (20,0%)15. 

Já no estudo ELSA verificou-se que 38,2% eram pardos, 49,3% negros e 30,3% dos 

hipertensos eram brancos13. 

No presente estudo, o predomínio da raça branca na amostra estudada pode 

estar relacionada a sua maior prevalência em classes sociais economicamente 

favorecidas e com renda elevada62, proporcionando seu atendimento de saúde em 

instituições privadas, como na qual o estudo foi realizado.  

Na avaliação da escolaridade, a maioria (75,1%) dos hipertensos 

apresentavam nível superior, sem diferença estatística entre os grupos estudados. O 

achado pode ser justificado pela característica privada do serviço de saúde e o perfil 

da clientela por ele assistida. Tal resultado difere aos encontrados na 

literatura44,63,64,65,cujos achados têm indicado relação direta entre menor 

escolaridade e hipertensão. 

Em relação à profissão, os hipertensos mostraram diferença dos não 

hipertensos para profissões que compõem o grupo “profissionais científicos e 

intelectuais” (60,4% vs 47,4%), sendo estas atividades, em sua maioria, 

dependentes da escolaridade nível superior. 

Quanto à ocupação a maioriada amostra do presente estudo, era de 

aposentados fato que pode ter explicação pela média elevada de idade dos 

pacientes. Na comparação entre os grupos houve predomínio de hipertensos 

aposentados em relação aos não hipertensos. 

Na caracterização da amostra duas variáveis se associaram à hipertensão 

arterial na análise multivariada, a idade e a condição de aposentado. Os pacientes 

aposentados apresentaram 2,25 vezes mais chance de hipertensão arterial do que 

os não aposentados e para cada ano de elevação na idade a chance de hipertensão 

arterial aumentou em 4,3%. 
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Quanto aos hábitos e estilo de vida, a maioria dos pacientes referiu não 

serem tabagista e etilista e não houve diferença estatística significativa entre os 

grupos estudados. Tais achados são contrários aos descritos na literatura4,46,63,64,65, 

nos quais a adoção de hábitos e estilos de vidas não saudáveis, com o tabagismo e 

etilismo se associaram a presença de hipertensão arterial. 

Em virtude do caráter retrospectivo do presente estudo e a coleta por meio de 

prontuário médico, dados complementares de número de cigarros/dia, gramas de 

ingesta de álcool e tempo de término destas práticas não foram coletadas, assim 

como dados de atividade física e hábitos alimentares, sendo limitantes para uma 

análise mais apurada. 

Ainda sobre fatores de risco modificáveis, destaca-se que o excesso de peso 

e a obesidade constituem um problema de saúde pública. Em 2016 mais de 1,9 

bilhão de adultos, 18 anos ou mais, apresentavam excesso de peso. Destes, mais 

de 650 milhões eram obesos. O índice de massa corporal elevado é um importante 

fator de risco para doenças não transmissíveis, entre as quais as doenças 

cardiovasculares, principalmente doença cardíaca e acidente vascular encefálico66. 

Na amostra estudada, a média do índice de massa corporal foi de 26,10 

(5,24) kg/m2 estando na faixa de sobrepeso.Os hipertensos apresentam maior média 

de IMC em relação aos não hipertensos [26,75 (5,28) vs 24,74 (4,90) Kg/m2], 

estando na faixa de sobrepeso e os não hipertensos na faixa dos eutróficos.  

No presente estudo, os pacientes apresentaram além da hipertensão arterial, 

outros antecedentes de saúde, em maior prevalência diabetes, seguida da 

dislipidemia, doença renal crônica, insuficiência cardíaca, acidente vascular 

encefálico isquêmico, infarto agudo do miocárdio, cardiopatia e acidente vascular 

encefálico hemorrágico. Os pacientes hipertensos, na amostra estudada, 

apresentaram maior prevalência de associação com fatores de risco 

cardiovasculares modificáveis como diabetes e dislipidemia. 

A prevalência de diabetes encontrada na amostra foi 34,9%, valor este 

elevado ao ser comparado com outros estudos. Dado do ELSA, que utilizou para 

classificação de diabetes o autorrelato de diagnóstico, uso de medicação, glicemia 

de jejum, teste oral de tolerância à glicose e / ou hemoglobina glicada, mostraram 

uma prevalência de 19,7%67. Mais recentemente, dados da Pesquisa nacional de 

saúde 2013, apresentou uma prevalência referida de diabetes de 6,2%, tendo uma 
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prevalência bruta maior em mulheres (7,0 vs 5,4%) em relação ao homem, e entre 

adultos de maior idade, chegando a 19,8% dos idosos68. Vale ressaltar, que no 

presente estudo a amostra apresenta características biossociais diferentes das 

apresentadas pela população dos estudos previamente descritos. 

Ao avaliar a presença de hipertensão arterial e diabetes concomitantemente, 

dados do VIGITEL demonstrou nos idosos uma prevalência simultânea de diabetes 

e hipertensão arterial, de 16,2%, com maior prevalência no Estado de São Paulo 

(20,0%)69. A mesma tendência foi encontrada em um estudo realizado com os 

idosos integrantes da linha base da coorte do Projeto Bambuí, aonde 15,9% eram 

hipertensos e diabéticos70; e, no inquérito nacional de Pesquisa Dimensões Sociais 

das Desigualdades (PDSD), no qual os indivíduos com histórico prévio de 

hipertensão arterial apresentaram mais do que o dobro de chance de para 

diagnóstico de diabetes do que os não hipertensos71. No presente estudo verificou-

se uma prevalência combinada (hipertensão arterial e diabetes) de 42,6%, maior que 

a relatada em literatura.  

O histórico prévio de dislipidemia esteve presente em 33,5% da amostra. 

Dados do VIGITEL apontam menor prevalência referida de dislipidemia no Brasil, de 

22,6%11. Por outro lado, estudo realizado no Estado de São Paulo, por meio de 

Inquérito de Saúde, mostrou uma prevalência de dislipidemia mais elevada 

(59,7%)72; achado este similar ao de outro estudo realizado em Ribeirão preto – SP, 

cuja prevalência de dislipidemia foi de 61,9%73. A divergência dos achados na 

literatura quanto à prevalências de dislipidemia, pode estar relacionado as 

características da população, o número da amostra e tipo de estudo. 

Houve diferença estatística entre os hipertensos e não hipertensos quanto a 

presença de dislipidemia (41,3% vs 17,1%; p < 0,05). A hipertensão arterial em 

conjunto com a dislipidemia expõe o indivíduo a uma maior risco de desenvolver 

complicações cardiovasculares. Aspectos fisiopatológicos como a disfunção 

endotelial pela diminuição da biodisponibilidade de óxido nítrico, a ação da 

hipercolesterolemia na progressão da hipertensão arterial por meio da ativação do 

sistema renina-angiotensina e a sensibilidade ao sal, com secreção de substâncias 

vasoativas e enriquecimento das membranas celulares com excesso de colesterol, 

levam à exacerbação do processo aterosclerótico, que consequentemente 

ocasionam um maior risco a estes indivíduos74. A combinação da hipertensão 
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arterial e dislipidemia, somada ao tabagismo e diabetes foram os fatores de risco 

mais presentes em pacientes pós-acidente vascular encefálico em um ambulatório 

no Rio Grande do Sul75.  

Observa-se que as doenças cardiovasculares (infarto agudo do miocárdio, 

cardiopatia, insuficiência cardíaca, arritmia), renais (doença renal crônica) e 

cerebrovasculares (acidente vascular encefálico isquêmico e acidente vascular 

encefálico hemorrágico), estão entre as mais relatadas na amostra. Houve 

associação significativa da hipertensão arterial com a doença renal crônica, a 

insuficiência cardíaca, o acidente vascular encefálico isquêmico e o infarto agudo do 

miocárdio. Tal resultado, corrobora com dados da literatura, cuja relação da 

hipertensão arterial na gênese das complicações vasculares e renais encontra-se 

bem documentada1. 

Em 2015, dados norte-americanos mostram que a hipertensão arterial estava 

presente em 69% dos pacientes com primeiro episódio de infarto agudo do 

miocárdio, 77% de acidente vascular encefálico e 75% com insuficiência cardíaca. A 

hipertensão arterial foi responsável por 45% das mortes cardíacas e 51% das mortes 

decorrentes de acidente vascular encefálico76. Dados do I registro brasileiro de 

insuficiência cardíaca demonstrou que a maioria dos pacientes internados por 

insuficiência cardíaca apresentavam em seus antecedentes de saúde hipertensão 

arterial (70,8%)77. Da mesma forma, estudo realizado com dados do banco de dados 

de cirurgia de revascularização do miocárdio de uma instituição hospitalar de grande 

porte da cidade de São Paulo, verificou que 82,3% eram hipertensos, e houve 

associação da hipertensão arterial com fatores de risco cardiovasculares e outras 

doenças, como: diabetes, dislipidemia, doença renal crônica e acidente vascular 

encefálico prévio78. No estudo INTERHEARTH, também houve associação 

significativa entre a hipertensão arterial e o infarto agudo do miocárdico79 e em 

caráter nacional, estudo realizado na região metropolitana de São Paulo, a 

associação da hipertensão arterial com a presença de infarto agudo do miocárdio 

também foi identificada (OR=3,26; IC 95% 1,95-5,46; p<0,00001)80. 

No que concerne à doença renal crônica, dados de um estudo brasileiro 

realizado com pacientes internados na clínica médica, mostraram que ter 

hipertensão arterial elevou em cerca de duas vezes a chance de possuir doença 

renal crônica81. 
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Em relação aos diagnósticos médicos como causa de internação na unidade 

de terapia intensiva geral, estes foram agrupados na forma de sistemas orgânicos, 

em virtude da variedade apresentada. Os principais motivos de causa de internação 

na unidade de terapia intensiva adulto foram os hematológicos / infecciosos com 

prevalência de 28,1%. Os diagnósticos que compuseram tal grupo foram: as 

anemias, sepses, choque séptico, infecção de trato urinário, diarreia infecciosa, 

encefalopatias infecciosas e meningites/ meningoencefalites. A sepse foi o mais 

frequente, apresentando-se em 41,8% da amostra. 

Dados nacionais provenientes do banco de avaliação da prevalência de sepse 

(SPREAD), composto por unidades de terapia intensiva adulta de diferentes regiões 

do Brasil, apontam que dos 2.632 pacientes internados em unidade de terapia 

intensiva 794 tinham sepse, correspondendo a 30,2 pacientes sépticos por 100 leitos 

de unidade de terapia intensiva [IC95% 28,4–31,9], esta proporção foi diferente entre 

as regiões brasileiras (p <0,0001)82. Somando a este achado, dados do Epimed 

Monitor UTI Database, do período de 2010 a 2016, apontaram um aumento 

progressivo do diagnóstico da sepse como causa da admissão, como um declínio 

das causas cardiovasculares, neurológicas e respiratórias, sendo um leve declínio 

nas duas últimas categorias83. 

Resultados divergentes também encontram-se presentes na literatura84,85,86, 

porém em estudos de amostras menores. Tal divergência quanto a principal causa 

de internação na unidade de terapia intensiva encontrada neste estudo, pode estar 

relacionado a amostra corresponder aos pacientes internados na unidade de terapia 

intensiva geral, excluindo os pacientes internados por motivos cardíacos tendo em 

vista que o serviço no qual o estudo foi realizado possui uma unidade de terapia 

intensiva cardiológica. A análise desta variável mostrou que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos hipertensos e não hipertensos. 

Quanto às intercorrências médicas apresentadas no período de internação na 

unidade de terapia intensiva geral 49,4% da amostra teve alguma intercorrência. 

Quase metade dos hipertensos (49,7%) apresentaram pelo menos uma 

intercorrência, resultado similar ao dos não hipertensos (48,5%), não obtendo 

diferença estatística (p˂0,05).  

Na análise da amostra, os tipos de intercorrências mais prevalentes foram: 

sepse e/ou choque séptico (39,0%), seguida de alterações no sistema renal (30,7%) 
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e no sistema neurológico (29,6%). Não houve diferença estatística entre os grupos, 

hipertensos e não hipertensos, quanto à intercorrências médicas. 

Estudos demonstram que a sepse é uma das principais causas de 

mortalidade na unidade de terapia intensiva85, dados de 730 centros participantes 

em 84 países, correspondentes a pacientes adultos (> 16 anos) admitidos em 

unidade de terapia intensiva, apresenta uma taxa de mortalidade hospitalar por 

sepse de 35,3%. Destes pacientes, 29,5% apresentaram sepse na admissão ou 

durante a internação na unidade de terapia intensiva87. Em um estudo nacional, 

realizado com pacientes internados em unidade de terapia intensiva clínica/cirúrgica 

e geral, verificou que do total de 347 pacientes, 32 (9,2%) pacientes desenvolveram 

sepse, 271 (78%) evoluíram com quadro de sepse e 44 (12,7%) com quadro de 

choque séptico88. No presente estudo, a sepse e/ou choque séptico obteve maior 

prevalência e incidência durante a internação em unidade de terapia intensiva, tanto 

na amostra geral e no grupo de hipertensos, apesar da ausência de significância 

estatística nos grupos estudados. Tal achado pode ter íntima relação com a idade 

elevada, etnia e a presença de comorbidades prévias,o que já vem sendo descrito 

na literatura89,90. 

Quanto às intercorrências relacionadas ao sistema renal, esta esteve 

presente em 30,7% da amostra, valor este dentro da ampla faixa descrita na 

literatura que varia de 26% a 67%91,92.Somando a este achado, dados de uma 

coorte prospectiva realizada com 401 pacientes internados em unidade de terapia 

intensiva de um hospital em Montividéu – Uruguai, verificou incidência de 50,1% de 

insuficiência renal aguda, sendo 14,1% dos pacientes eram portadores de doença 

renal crônica, obtendo como resultado na análise multivariada associação da 

incidência de insuficiência renal aguda com a hipertensão arterial (OR 1,96; 

IC95%1,03 – 3,74; p˂0,041)93. Outro estudo realizado em unidade de terapia 

intensiva com pacientes adultos, demonstrou que 62,9% dos pacientes 

desenvolveram insuficiência renal aguda, sendo que 69,2% com idade maior ou 

igual a 55 anos, valor superior ao encontrado neste estudo. Entre os fatores de 

riscos relacionados ao desenvolvimento da insuficiência renal aguda, os pacientes 

com hipertensão arterial têm 1,13 mais chance de desenvolver insuficiência renal 

aguda94. A análise separadamente da insuficiência renal aguda e a doença renal 

crônica agudizada não foram realizadas separadamente neste estudo. 
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Ainda em relação às intercorrências durante a internação dos pacientes na 

unidade de terapia intensiva, as relacionadas ao sistema neurológico apresentaram 

frequência (29,6%). As principais intercorrências neurológicas foram delirium 

(35,3%) e crise convulsiva (23,1%). 

O delirium apresentou maior prevalência nos pacientes internados em 

unidade de terapia intensiva (35,3%). Esse valor soma-se com o encontrado na 

literatura95, como o apresentado em uma revisão sistemática na qual a taxa de 

ocorrência oscilou de 9% a 81%. Ainda, nesta revisão sistemática evidenciou que a 

idade, uso de ventilação mecânica, coma, acidose metabólica, presença de 

demência e hipertensão arterial são fatores de risco para delirium (nível forte de 

evidência)96. Estudo de uma revisão sistemática com 48 estudos constatou-se uma 

prevalência de delirium de 31% e caracterizado pelo delirium hiperativo (4% [95% 

CI, 3-6; I 2= 94%]), delirium hipoativo (17% [IC 95%, 13-22; I 2 = 97%]) e delirium 

misto (10% [IC 95%, 6–16; I 2 = 99%])97. 

No que se refere ao uso de medicamento anti-hipertensivo de forma contínua, 

destaca-se que em 23,5% dos prontuários dos hipertensos não havia relato dessa 

informação. Naqueles que havia relato a maioria era de apenas um único 

medicamento anti-hipertensivo (59,3%), sendo as classes farmacológicas mais 

utilizadas a dos bloqueadores beta-adrenérgicos (40,3%), seguida dos antagonistas 

de receptores de angiotensina (26,8%) e diuréticos de alça (22,1%). Evidências 

apontam na literatura achados contraditórios do encontrado neste estudo, como o 

apresentado em um estudo transversal realizado com 332 pacientes no Estado do 

Rio de Janeiro, no qual verificou que 41,0% dos hipertensos realizavam terapia 

dupla de tratamento anti-hipertensivo e 34,6% monoterapia, com taxa de controle 

(PA ˂ 140 x 90 mmHg) de 44,9% e 38,6% para os diabéticos (PA˂130x80 mmHg)98. 

Dados de uma revisão sistemática brasileira, verificou que 42,7% dos hipertensos 

faziam uso de um medicamento, e a classe mais comum era os diuréticos tiazídicos 

(41,1%), seguida dos inibidores da enzima conversora de angiotensina (41,1%) e os 

beta-bloqueadores (21,1%), com variação de taxa de controle de 43,7 a 67,5%99. 

Apesar da divergência apresentada por este estudo em relação ao apresentado na 

literatura, quanto à classe farmacológica mais utilizada, a VII diretriz de hipertensão 

arterial aponta nível de evidência A e grau de recomendação I, tanto para o uso de 

medicamentos da classe beta-bloqueadores adrenérgicos e diuréticos1. 
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No grupo de hipertensos estudados, 44,8%fizeram uso de medicamento anti-

hipertensivo na unidade de terapia intensiva geral, sendo mais da metade 

correspondente à classe dos diuréticos (64,6%). Achado, que pode estar relacionado 

ao elevado uso de diurético na unidade de terapia intensiva100, associado ao balanço 

hídrico positivo, a presença de edema agudo de pulmão e lesão pulmonar aguda em 

maior porcentagem, seguida da lesão renal aguda e pressão venosa central 

elevada101, entre outras causas. 

Em relação aos níveis pressóricos, na comparação dos hipertensos e não 

hipertensos, houve significância estatística (p˂0,05) quando comparada a pressão 

arterial sistólica na admissão, assim como na alta. Este dado é compatível com a 

fisiopatologia da hipertensão arterial e o envelhecimento, na qual os indivíduos 

apresentam pressão arterial sistólica isolada elevada102. E, ainda cabe destacar, que 

a média dos hipertensos em relação a pressão arterial sistólica e diastólica 

encontrou-se abaixo de 140 por 90 mmHg, podendo estar tanto relacionado a 

condição clínica que o trouxe para a unidade de terapia intensiva. 

Quanto aos exames laboratoriais foi observada diferença estatística 

significativa (p<0,05), nos valores de ureia e creatinina entre a admissão e a alta 

entre os grupos estudados. Tal achado está relacionado ao comprometimento 

progressivo que a hipertensão arterial ocasiona ao sistema renal. Um achado 

interessante, embora não tenha obtido significância estatística, é que os pacientes 

hipertensos sofreram alteração da creatinina e ureia do momento da admissão para 

a alta, que embora não tenha diminuído para níveis considerados normais (ureia 

entre 10 a 50 mg/dl e creatinina 0,7 a 1,3 mg/dl para o sexo masculino e 0,6 a 1,1 

mg/dl para o feminino). 

5.2 USO DE MEDIDAS DE SUPORTE, TEMPO DE INTERNAÇÃO, 
ESCALAS DE GRAVIDADE, DISFUNÇÃO / FALÊNCIA ORGÂNICA, 
CARGA DA DOENÇA E DESFECHO CLÍNICO NOS HIPERTENSOS E 
NÃO HIPERTENSOS 

O tempo de internação médio, da amostra estudada, na unidade de terapia 

intensiva geral foi 5,29 dias. Na literatura há uma variedade quanto ao tempo de 

internação em unidade de terapia intensiva, com valores próximos ao encontrado 
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neste estudo103,104 e ora superiores88,105,106. Considera-se que a diversidade no 

tempo de internação pode estar relacionada aos diferentes perfis de complexidade 

dos pacientes admitidos, à presença de eventos adversos107,108 e às características 

das unidades de terapia intensiva estudadas109. 

Na análise do tempo de internação na unidade de terapia intensiva não foi 

encontrada diferença estatística entre os grupos hipertensos e não hipertensos.  

Quanto ao uso de medidas de suporte, 19,0% dos pacientes da amostra 

fizeram uso de ventilação mecânica invasiva, valor este inferior ao comparar com 

outros estudos. Dados de uma coorte prospectiva realizada em unidades de terapia 

intensiva de 40 países mostrou uma oscilação quanto ao uso de ventilação 

mecânica invasiva, sendo de 33% em 1998, 25% em 2004 e 35 % em 2010; 

acompanhado do aumento do uso de ventilação mecânica não invasiva com pressão 

positiva de 5% em 1998, 10% em 2004 e 14% em 2010; e, um declínio na 

mortalidade na unidade de terapia intensiva, de 31% em 1998 para 28% em 2010110. 

Em âmbito nacional, dados do estudo ERICC (Epidemiology of Respiratory 

Insufficiency in Critical Care), coorte prospectiva multicêntrica conduzida em 45 

unidades de terapia intensiva, verificou que 80% dos pacientes fizeram uso da 

ventilação mecânica invasiva como suporte inicial e 20% da ventilação mecânica 

não invasiva, estando à ventilação mecânica invasiva associada de forma 

independente na análise multivariada ao aumento da mortalidade hospitalar111. 

Somando a estes achados, resultado da análise do Epimed verificou um decréscimo 

em relação ao uso de ventilação mecânica invasiva86. A avaliação da relação da 

ventilação mecânica com a gravidade, por meio do SAPS III na admissão, mostrou 

uma correlação fraca entre estas variáveis. O uso de ventilação mecânica invasiva 

não foi tido como um preditor de gravidade avaliada pelo SAPS III. Na análise entre 

grupos, hipertensos e não hipertensos, não houve diferença estatística significativa. 

Outro item que compõe o grupo de medidas de suporte é o uso de drogas 

vasoativas que foi empregado em 34,0% da amostra. Este valor superior ao 

encontrado em uma análise realizada a partir de dados do Epimed Brasil, 

correspondente ao período de 2010 a 2016, o qual foi de 15%86. Somando a este 

achado, dado de um estudo brasileiro demonstrou que 67% dos pacientes fizeram 

uso de drogas vasoativas114. Esta variabilidade em relação ao uso de drogas 

vasoativas pode estar relacionada ao motivo da admissão que na população 
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estudada foi relacionado a alterações hematológicas e infecciosas, em sua maioria a 

sepse, um dos diagnósticos mais ligados ao uso de drogas vasoativas devido à 

associação positiva entre o uso de drogas vasoativas nestes pacientes e o aumento 

da sobrevida112. Quanto ao uso de drogas vasoativas, o paciente hipertenso não 

apresentou diferença estatística do não hipertenso na análise bivariada. Porém, o 

uso de droga vasoativa foi tido como um preditor independente que aumentou a 

gravidade mensurada pelo SAPS III admissional em 3,2 pontos. 

Observou-se que 6,5% da amostra estudada fez uso durante a internação na 

unidade de terapia intensiva da terapia de substituição renal (contínua e/ou 

intermitente), em sua maioria terapia de substituição renal contínua (60%).O uso da 

terapia de substituição renal vem sendo cada vez mais empregado nas unidades de 

terapia intensiva tanto para o tratamento da injúria renal aguda assim como para 

suporte em disfunções de outros órgão, auxiliando na diminuição dos agentes 

inflamatórios113, sendo a escolha da terapia a ser empregada dependente das 

falências orgânicas presentes e a de gravidade do paciente114,115. É descrito na 

literatura, que o uso da terapia de substituição renal intermitente relaciona-se com a 

menor recuperação da função renal na alta hospitalar quando comparada à terapia 

de substituição renal contínua116 e o emprego da terapia de substituição renal 

contínua apresenta melhores desfechos com menor custo total de tratamento, sob a 

perspectiva do sistema suplementar de saúde no Brasil117 e o seu emprego precoce 

reduz a mortalidade nos primeiros 90 dias de internação assim como a duração da 

terapia e o tempo de internação118. 

Os escores de avaliação de gravidade empregados na terapia intensiva, entre 

eles o SAPS III, são utilizados para caracterizar a gravidade dos pacientes, assim 

como proporcionar avaliação e a contínua melhoria da qualidade da assistência e a 

na unidade de terapia intensiva119. No presente estudo, a média da gravidade dos 

pacientes na admissão avaliada pelo SAPS III foi de 51,34 pontos, com 

probabilidade de óbito de 22,69%. Pesquisas que avaliaram a gravidade, por meio 

do SAPS III, em pacientes com faixa etária e diagnósticos admissionais semelhantes 

à deste estudo obtiveram um SAPS III admissional entre 39,47 pontos120, 44,3 

pontos121 e 65 pontos122. Na comparação entre os grupos revelou uma diferença 

significativa (p˂0,05) quanto à pontuação do SAPS III maior média no grupo dos 

hipertensos em relação aos não hipertensos, mostrando mais elevada nos 
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hipertensos. Na análise da probabilidade de óbito não foi encontrada diferença 

estatística (p˃0,05). 

A média da disfunção/falência orgânica avaliada pelo SOFA na admissão foi 

de 3,95 pontos, inferior a encontrada em um estudo prospectivo realizado com 

idosos internados em unidade de terapia intensiva, cujo valor foi de 7 pontos123, 

assim como o relatado pelo estudo SPREAD (Sepsis Prevalence Assessment 

Database) de 8 pontos85. Observou-se, na análise bivariada, que não houve relação 

entre a presença de hipertensão arterial e o nível de disfunção/ falência orgânica 

verificada através do SOFA admissional.  

O valor médio da amostra em relação ao índice de comorbidade de Charlson 

foi de 2,16 pontos, superior ao apresentado em uma coorte retrospectiva brasileira, 

cujo valor médio foi de 1,7 pontos para adultos e 1,8 pontos para idosos88. A 

avaliação da carga da comorbidade prévia torna-se importante de ser avaliada em 

decorrência da sua influência na mortalidade124 e na gravidade88. Não foi encontrada 

diferença entre os hipertensos e não hipertensos na pontuação do índice de 

comorbidade de Charlson. 

Na análise da correlação da gravidade com o SOFA e o Índice de 

comorbidade de Charlson obteve-se uma correlação moderada entre SOFA e 

gravidade, e uma correlação fraca entre o Índice de comorbidade de Charlson e 

gravidade. O índice de comorbidade de Charlson e o SOFA foram preditores 

independentes associados à gravidade na amostra estudada. Desta forma, o índice 

de comorbidade de Charlson e o SOFA aumentaram a gravidade mensurada pelo 

SAPS III em média de 0,9 pontos e 1,7 pontos, respectivamente. Tal achado mostra-

se importante para o entendimento da gravidade da amostra apresentada, aonde as 

disfunções orgânicas medida pelo SOFA e o uso de drogas vasoativas foram os 

preditores com melhor capacidade de predizer a gravidade do que a presença de 

comorbidade prévia, avaliada pelo índice de comorbidade de Charlson, achado 

similar ao encontrado na literatura88. Vale salientar, que a hipertensão arterial entrou 

como preditor de gravidade no modelo de regressão linear, por não compor uma das 

variáveis do índice de comorbidadede Charlson, porém não apresentou coeficiente 

diferente de zero, não predizendo a gravidade. Não foi realizada tal análise nos 

grupos, hipertensos e não hipertensos, por não comparar estes e sim a ação das 

variáveis tidas com independentes para a gravidade.  



Discussão 87 

Cassia Lima de Campos 
 

Do total da amostra estudada, 7,6% evoluíram para óbito. A taxa de 

mortalidade encontrada neste estudo mostrou-se inferior às apresentadas na 

literatura112,125,126,127,128 que variam de 14,62% a 38,6%. Este fato pode estar 

relacionado ao acesso da população a melhores condições de saúde, ao perfil sócio-

econômico e ao atendimento multiprofissional oferecido pelo serviço de saúde129. Os 

hipertensos não apresentaram diferença estatística dos não hipertensos quanto à 

taxa de óbito. 

A prevalência de reiinternação em até 48 horas na amostra geral foi de 6,1%, 

próxima a encontrada em uma coorte retrospectiva (7,0%)130. Pesquisa realizada no 

Estados Unidos afim de verificar os fatores que levam a readmissão, constatou que 

a readmissão em terapia intensiva foi associada a fatores do paciente que refletem 

uma maior gravidade e complexidade da doença, resultando em maior risco de 

mortalidade hospitalar e maior tempo de internação hospitalar131. Não houve 

diferença entre os grupos estudados na análise bivariada. 

Dos 92,4% pacientes que não evoluíram para óbito, 91,7% foram transferidos 

para outros setores do hospital. Pesquisa realizada com pacientes internados na 

unidade de terapia intensiva de quatro hospitais da cidade de São Paulo evidenciou 

que os pacientes que sofreram transferência para unidades intermediárias foram os 

com idade maior ou igual 60 anos, antecedentes relacionados ao sistema nervoso e 

circulatório132. Este achado sugere a importância da continuidade do cuidado do 

paciente admitido na unidade de terapia intensiva em outros setores hospitalares, 

visando à segurança e garantia de um tratamento adequado e eficaz. 

Apesar da limitação do estudo, ligada a seu caráter retrospectivo e alguns 

dados incompletos no prontuário, observou-se que a hipertensão arterial possui uma 

prevalência elevada na unidade de terapia intensiva geral e esteve associada a 

fatores de risco cardiovasculares modificáveis e não modificáveis; a varáveis 

biossociais; e, a média do SAPS III admissional. Não houve diferença estatística na 

análise da probabilidade de óbito e o desfecho. Na análise da gravidade, a 

hipertensão arterial não se apresentou como um fator preditor de gravidade. A 

disfunção/falência orgânica avaliada pelo SOFA, o uso de drogas vasoativas e a 

presença de comorbidades medida pelo Índice de comorbidade de Charlson 

elevaram a gravidade avaliada pelo SAPS III. 
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6 CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo realizado com uma amostra de 541 

pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva geral de um hospital 

privado da cidade de São Paulo identificou que 67,65% dos pacientes eram 

hipertensos. Em relação aos dados biossociais, 50,1% eram do sexo masculino, 

95,8% brancos, 63,5% casados, 74,8% aposentados, 76,4% escolaridade ensino 

superior e 55,1% profissionais científicos e intelectuais. A idade média foi 70,9 ± 

17,58 anos, com tempo de internação médio 5,29±5,30 dias.  

Em relação aos hábitos e estilos de vida, verificou que 60,1% referiram não 

ser tabagista e 79,0% não etilista. O índice de massa corporal (IMC) da amostra na 

faixa de sobrepeso [26,10 (5,24) kg/m2]. Houve diferença estatística (p˂0,05) entre o 

grupo dos hipertensos e não hipertensos,os hipertensos apresentam maior média de 

IMC em relação aos não hipertensos [26,75 (5,28) vs 24,74 (4,90) Kg/m2]. 

Quanto aos antecedentes de saúde, com exceção da hipertensão arterial, as 

doenças com maiores prevalências foram o diabetes (34,9%), dislipidemia (33,5%), 

doença renal crônica (12,8%), insuficiência cardíaca (12,0%), acidente vascular 

encefálico isquêmico (9,8%), infarto agudo do miocárdio (7,6%), e em frequências 

menores cardiopatia (2,2%) e acidente vascular encefálico hemorrágico (1,1%).  

Os diagnósticos médicos, distribuídos segundo sistemas orgânicos, como 

causa da internação na unidade de terapia intensiva geral mais presentes foram os 

hematológicas/ infecciosas (28,1%), seguido por alterações respiratórias (25,0%) e 

cardiovasculares (17,4%). Destes pacientes, 49,4% apresentaram pelo menos uma 

intercorrência médica, sendo em maior prevalência a sepse e choque séptico 

(39,0%), posteriormente alterações no sistema renal (30,7%) e neurológicas 

(29,6%). 

Com relação ao uso de medidas de suporte, 34% dos pacientes utilizaram 

drogas vasoativas, 19% foram submetidos à ventilação mecânica invasiva e 6,5% a 

terapia de substituição renal, da qual 60% a terapia de substituição renal contínua e 

40% a terapia de substituição renal intermitente.  

A média de gravidade dos pacientes mensurada pelo SAPS III foi de 51,34 

(11,05) pontos, com uma probabilidade de óbito de 22,69%; a disfunção/falência 
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orgânica, medida pelo SOFA, obteve média geral foi de 3,95 (3,14) pontos; e, o 

índice de comorbidade de Charlson de 2,16 (2,15) na média geral. 

A respeito do desfecho, 92,4% dos pacientes internados na unidade de 

terapia intensiva geral receberam alta da unidade, ao analisar separadamente, 

91,7% dos pacientes foram direcionados para outras unidades intra-hospitalar; e 

apenas 0,5% foram transferidos para outros hospitais; e, 0,2% tiveram alta 

hospitalar. Obteve-se uma taxa de reiinterção em até 48 horas de 6,1%. 

Os pacientes hipertensos se distinguiram (p˂0,05) dos não hipertensos em 

relação ao: predomínio de indivíduos viúvos (19,7% vs 6,9%), aposentados (87,9% 

vs 46,2%), profissionais científicos e intelectuais (60,4% vs 47,4%), média maior de 

idade [76,34 (13,60) vs 59,79 (19,61) anos]. 

Quando comparados os hipertensos e não hipertensos, em relação aos 

antecedente de saúde, estes foram diferentes estatisticamente (p˂0,05) quanto a: 

diabetes (42,6% vs 18,9%), dislipidemia (41,3% vs 17,1%), doença renal crônica 

(15,8% vs 6,3%), insuficiência cardíaca (16,7% vs 2,3%), acidente vascular 

encefálico isquêmico (12,3% vs 4,6%) e infarto agudo do miocárdio (10,1% vs 2,3%). 

Os hipertensos apresentaram em relação aos não hipertensos (p˂0,05) os 

valores mais elevados para a pressão arterial sistólica tanto na admissão na unidade 

de terapia intensiva geral quanto na alta, como demonstrado respectivamente [126 

(27,9) vs115 (20,4) mmHg] e [129 (28,2) vs119 (20,2) mmHg] e aos níveis mais 

elevados de ureia na admissão [66,6 (45,2) vs 55,1 (44,4) mg/dL] e na alta [61,6 (41) 

vs 50,8 (41,7) mg/dL], assim como de creatinina entre a admissão [1,56 (1,29) vs 

1,23 (1,04) mg/dl] e a alta [1,42 (1,25) vs 1,15 (0,94)mg/dL)]. 

Ao avaliar o SAPS III admissional, houve diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) quando comparado os pacientes hipertensos [52,01 (11,05) 

pontos] com não hipertensos [49,95 (10,96) pontos]. 

A análise multivariada mostrou associação independente à hipertensão 

arterial, as seguintes variáveis (RR: risco relativo; IC95%, intervalo de confiança 

95%): idade (RR: 1,043; IC95% 1,019 – 1,069) e ocupação aposentado (RR: 2,257; 

IC95% 0,870 – 5,808). 

Na avaliação das variáveis que contribuíram para a gravidade (SAPS III), 

verificou correlação significativa entre o SAPS III e o índice de comorbidade de 

Charlson, o SAPS III e o uso de droga vasoativa e o SAPS III e o SAPS III e o 
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SOFA. Na análise do coeficiente de determinação, verificou que 4,7% da 

variabilidade do SAPS III é explicado pelo índice de comorbidade de Charlson; 32,8 

pelo SOFA; 14,6% pelo uso droga vasoativa; em 7,5% pela ventilação mecânica 

invasiva. Observou, pela regressão linear, que para cada ponto do Índice de 

comorbidade de Charlson aumenta o SAPS III em 0,9 em média, para cada ponto do 

SOFA aumenta o SAPS III em 1,7 em média e o uso de droga vasoativa aumenta 

amédia do SAPS III em 3,2 pontos. Para a hipertensão arterial não houve evidência 

estatística.  

Conclui-se, que a hipertensão arterial apresentou elevada prevalência em 

pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva geral de um hospital 

privado da cidade de São Paulo. Esta esteve relacionado a fatores de risco 

cardiovasculares, complicações em órgãos-alvos e média de gravidade elevada na 

admissão, porém sem diferenciação quanto a probabilidade de óbito e mortalidade. 

Ao avaliar, a gravidade, esta foi influenciada em maior intensidade pela condição 

aguda que levou o paciente a internação em unidade de terapia, do que as 

comorbidades prévias, e especificamente a hipertensão arterial não houve evidência 

estatística.  

O presente estudo representa uma inovação na área da hipertensão arterial, 

não analisada previamente em pacientes sob cuidados intensivos. Considera-se que 

o presente estudo acrescenta novos dados para a assistência do paciente 

hipertenso, e podem auxiliar os membros da equipe de saúde, em especial a 

enfermagem, no aprimoramento do cuidado. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Formulário de coleta de dados 

 

1. Variáveis de Identificação 

SAME:_____________________________________________________ 

Idade (anos):______________________________________________________ 

Sexo:(  ) Feminino  (  ) Masculino 

Etnia:(  ) Branco   (  ) Negra  (  ) Pardo (  ) Amarelo 

Estado Civil:(  )Solteiro (  ) Casado  (  ) Separado  

(  ) Amasiado  (  ) Viúvo   

Ocupação: (  ) Nunca trabalhou (  ) Empregado (  ) Desempregado  

(  ) Aposentado 

Profissão:____________________________________________________ 
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2. Variáveis de antropometria e pressão arterial 

Peso (Kg): ________________________________________________________ 

Altura (m): ________________________________________________________ 

Índice de massa corporal (IMC): _________ (  ) Baixo Peso  (  ) Normal 

(  ) Sobrepeso  (  ) Obesidade 

Dias de 

internação 

(datas) 

Pressão Arterial (mmHg) 

Horários 

06h 12h 18h 00h 
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3. Medicamentos utilizados na unidade de terapia intensiva 

Medicamentos anti-hipertensivos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Variáveis clínicas 

Diagnósticos médicos da causa de internação na Unidade de Terapia intensiva: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Intercorrências médicas: 

(..) Alterações renais 

(..) Alterações cardiovasculares 

(..)  Sepse e choque séptico 

(..) Alterações respiratórias 

(..) Alterações gastrointestinais 

(..) Alterações neurológicas 

Outras:________________________________________________________ 
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5. USO DE SUPORTE INVASIVO 

Ventilação mecânica invasiva:(  ) Sim  (  ) Não 

Diálise:(  ) Sim  (  ) Não 

Se sim: (  ) Terapia de substituição renal continua 

(  ) Terapia de substituição renal intermitente 

Drogas vasoativas:(  ) Sim  (  ) Não 

6. VARIÁVEIS DE COMORBIDADES PRÉVIAS E ANTECEDENTES PESSOAIS 

Antecedentes pessoais: 

(..) Diabetes melito 

(..) Dislipidemia 

(..) Infarto agudo do miocárdio 

(..)Acidente vascular encefálico isquêmico 

(..)Acidente vascular encefálico hemorrágico 

(  ) Doença renal crônica 

(  ) Insuficiência Cardíaca 

Medicamentos anti-hipertensivos de uso contínuo: 
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7. Hábitos de Vida 

Tabagismo: 

(..) nunca fumou  (..) ex-tabagista  _________quantos anos 

(..) tabagista   

Etilismo: 

(..) Sim  (..) Não 
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8. Variáveis de exames laboratoriais 

Dias de 

internação 

(datas) 

Exames Laboratoriais 

Uréia Creatinina 
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9. Variáveis de desfecho e mortalidade 

Tempo de internação na unidade de terapia intensiva 

(dias):______________________________________________________________ 

Desfecho: 

(  ) Transferência intra-hospitalar 

(  ) Transferência extra-hospitalar 

(  ) Óbito 

(  ) alta hospitalar 

(  )reiinternação em até 48 horas 

10. Indicadores prognósticos 

SAPSIII:________________________________ 

SOFA:_________________________________ 

Índice de comorbidade de Charlson:__________________________________ 
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ANEXOS 

ANEXO A- PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA ESCOLA 
DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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ANEXO B- PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA 

SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS 
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