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Resumo 

Este estudo teve por finalidade associar o 
suporte ventilatório invasivo com fatores associados em 
pacientes idosos sob cuidados intensivos. Estudo 
retrospectivo realizado com prontuários eletrônicos de 
pacientes entre os anos de 2017 e 2018, em um setor de 
terapia intensiva de um hospital público dos Campos 
Gerais, Paraná. Como critério de inclusão o paciente 
deveria possuir 60 anos ou mais na admissão e para 
exclusão, ter permanecido menos de 24 horas internado 
ou cujo prontuário estava incompleto. A amostra foi de 
295 pacientes na faixa etária entre 60 e 98 anos, com 
predomínio do sexo masculino, casados e em uso de 
suporte ventilatório invasivo. Houve associação 
estatística do suporte ventilatório com as variáveis 
motivo de alta, medicamentos em uso contínuo, déficit 
sensorial, deambulação, iatrogenias, óbito e agitação. 
Com a obtenção dos dados, percebeu-se que os fatores 
associados aos internamentos entre idosos sob cuidados 
intensivos podem afetar o processo de evolução e alta 
dos indivíduos. 

Introdução  

O adoecimento e a necessidade de cuidados, 
principalmente no setor de terapia intensiva, podem 
acarretar fatores estressantes interligados à doença, ao 
uso de dispositivos invasivos e à privação de atividades 
básicas de vida diária (OLIVEIRA; FUMIS, 2018). 

Durante os internamentos, o Suporte Ventilatório 
Invasivo é utilizado para manter as funções corpóreas e 
fornecer suporte ao sistema respiratório, tornando-se 
necessário caracterizar o perfil desses pacientes (CRUZ; 
MARTINS, 2019; AGUIAR, F. P. et al., 2019). 

Diante disso, o presente estudo teve como 
objetivo associar o suporte ventilatório invasivo com os 
fatores associados em pacientes idosos sob cuidados 
intensivos. 

Material e Métodos 

Estudo observacional analítico, retrospectivo, 
realizado em 2019, com prontuários eletrônicos de 
pacientes internados entre 2017 e 2018, em um setor de 
terapia intensiva de um hospital público dos Campos 
Gerais, Paraná. 

Para composição da amostra, o critério de 
inclusão era, o paciente possuir 60 anos ou mais na 
admissão e para exclusão, ter permanecido menos de 
24 horas no setor ou cujo prontuário estava incompleto. 
Após a seleção dos prontuários, foi utilizado um 
questionário sociodemográfico e clínico para coleta. 

Com isso, a amostra total foi de 295 
internamentos de pacientes idosos. A pesquisa seguiu  

os preceitos éticos e legais conforme a Resolução 
466/12, com parecer da COEP 2.592.185/18. 

Resultados e Discussão 

Tabela 1. Associação do suporte ventilatório invasivo com variáveis 
sociodemográficas e clínicas de idosos internados em um setor de 
terapia intensiva. Ponta Grossa – PR, 2017/2018.  

Variáveis 
Uso do SVI* 

p-valor 
n % 

Motivo de Alta 

Alta Médica 82 42,7 

0,00** 
Transferência 

Hospitalar 
04 44,4 

Óbito 89 94,7 
Medicamentos 

em Uso 
Contínuo 

Não 77 74,8 
0,00** 

Sim 98 51,0 

Déficit 
Sensorial 

Não 109 53,4 
0,00** 

Sim 66 72,5 

Deambulação 
Não 132 72,1 

0,00** 
Sim 43 38,4 

Iatrogenias 
Não 137 56,6 

0,04** 
Sim 38 71,7 

Óbito 
Não 86 42,8 

0,00** 
Sim 89 94,7 

Agitação 
Não 105 52,2 

0,00** 
Sim 70 74,5 

Total 175 59,3  
Fonte: Os autores (2020). 
*Suporte Ventilatório Invasivo; **p ≤ 0,05. 

Conclusão ou Conclusões 

Conclui-se que houve associação significativa 
entre o suporte ventilatório invasivo e as variáveis motivo 
de alta, medicamentos em uso contínuo, déficit 
sensorial, deambulação, iatrogenias, óbito, agitação, 
tempo de internamento, dias de sonda nasoenteral, dias 
de sonda vesical de demora, dias de cateter venoso 
central, dias de traqueostomia, dias de contenção e a 
pontuação na escala de Glasgow.  
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