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RESUMO

A necessidade de resposta sobre como o doente se apresentará após ter sido submetido a uma injuria, depara-se como processo de 
reconhecimento da multifatoriedade e complexidade do organismo. O escore de APACHE II foi desenvolvido para analisar, a partir de variáveis 
fisiológicas, o risco de óbito nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O projeto teve como objetivo traçar o perfil clínico e sociodemográfico da 
amostra de estudo e comparar o escore de APACHE II coletado na admissão e os óbitos ocorridos na unidade de emergência, observando o 
desempenho do escore em prever a mortalidade dos pacientes. Trata-se de um estudo descritivo, documental, longitudinal e retrospectivo de 
caráter quantitativo dos dados apresentados. A população foi composta de todos os pacientes admitidos na Unidade de Emergência (RISCO 1) do 
Instituto Dr. José Frota no período de fevereiro a abril de 2018. Levando em consideração as perdas durante a coleta de dados e os critérios de 
inclusão e exclusão a amostra encontrada para o estudo foi de 28 pacientes, sendo destes 22 homens e 6 mulheres. A média de idade dos 
participantes foi de 83,65 ± 20,7. No resultado foi indentificado que A enfermidade mais encontrada foi o traumatismo crânio-encefálico sendo 
causado por motivos variados como queda de moto, espancamento e crise convulsiva com 57.1% de incidência. O tempo de permanência na 
unidade variou de 2 a 33 dias, sendo a média encontrada de 11,2 dias. Dos 28 pacientes do estudo 12 tiveram alta do hospital e 16 vieram a obito. 
O escore de APACHE II variou de 6 a 31 pontos sendo a porcentagem equivalente de 6,7% a 73,3%. A partir dos achados deste estudo, pode-se 
concluir que os pacientes desse Hospital de referencia da cidade de Fortaleza/CE, no período do estudo obtiveram melhora no quadro clinico dos 
pacientes, sendo assim com um melhor prognóstico após a alta. Estudos mais aprofundados sobre a funcionalidade desse tipo de paciente e 
fatores que facilitam e que dificultam essa análise poderão ser desenvolvidos utilizando como subsídio os resultados aqui apresentados.
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