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RESUMO

O uso de indicadores serve de subsídio para o monitoramento de eventos adversos, eventuais erros e para medir informações relevantes sobre 
diferentes atributos e dimensões, podendo de uma forma indireta avaliar o desempenho do sistema de saúde, e também como mecanismo de 
análise numérica dentro das Unidades de Terapia Intensivas (UTI). O estudo teve como objetivo analisar os indicadores de uma Unidade de 
Terapia Intensiva Adulta, traçando o perfil do diagnóstico dos pacientes internados na UTI em estudo e verificando as taxas de ocupação, tempo 
de permanência na UTI e de uso da Ventilação Mecânica, bem como o sucesso de desmame da mesma. A pesquisa foi de caráter descritivo, 
exploratório, longitudinal, documental, prospectivo e de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada de agosto/16 a março/17, 
conforme aprovação do Comitê de Ética do referido hospital. A população foi constituída pelos prontuários dos pacientes internados nas UTI 
Adulta. A amostra em estudo apresentou como idade média 40,50 ± 0,50 anos, com 81,57 ± 1,27 de prevalência do gênero masculino, onde a 
patologia predominante foi o Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), que se sobressaiu como causa principal de internação, apontando uma taxa 
de internação de 99,72%, com um tempo de internação que corresponde a 16,79 dias, e com 9,47 dias de um tempo médio de utilização de 
ventilação mecânica, sendo que 14,19% permaneceram em ventilação mecânica prolongada, sendo que nessa UTI a taxa de utilização de 
ventilação mecânica foi de 76,08%, porem o sucesso no desmame da ventilação mecânica foi de 54,09%. Com o levantamento desses indicadores, 
que são essenciais para tomada de medidas no hospital em estudo, pode-se evidenciar também a importância deles para o meio profissional, 
proporcionando novas estratégias para combater os pontos negativos e fortalecer os pontos positivos da instituição, além de apontar o tipo de 
paciente presente na UTI Adulta do hospital, contribuindo diretamente para a gestão da qualidade e do cuidado.
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