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IIIFLLEllCIA DE lECl\O..CEIAS DE OJIDAOOS INTENSIVOS ~
I"mTALIDADE IlECNClTAL

RESl..I'[) - Utilizando dados de 181 pacientes da lhidade de Cuidados
Intensivos Nea1atais (U:::IN) do Instituto Fernandes Figueira (FIa::RJZ)
do Rio de Janeiro, foram criados modelos de regress.!lo loglstica
fTl.Jl tivariada para explicar a mortalidade observada em funC;;lIo de
outras variaveis tais como o peso ao nascer, idade gestacional e
Apgar. Em uma contribuic;<'llo original mostrou-se que a intensidade no
uso de tecnologias tem um efeito estatisticamente significativo sobre
os resul tados obtidos. Enquanto o nt:lmero de tecnologias terap@Uticas
utilizadas por dia de internac;<'llo tem o efeito de -reduzir a
probabilidade de óbito, o número de tecnologias de diagnóstico tem o
efeito contrário. Este resultado reforc;a a necessidade de uma ênfase
na utilizac;<'llo de terapia na atenc;<'llo neonatal, indicando que,
intervenc;t:les que melh:Jram as condiC;t:les de admiss~o na U:::IN tais como
peso ao nascer e Apgar poder<'llo apresentar um custo-efetividade mais
favorável. Os modelos desenvol vidos tem possibi I idade de inc luir
variáveis pré-natais permitindo testar esta hipótese.

o aparecimento de unidades de cuidados intensivos neonatais (U:::IN) tem
permitido o tratamento adequado de recém-nascidos de alto risco originado
principalmente por problemas de prematuridade, baixo peso ao nascer ( <2500 g)
e complicac;t:les do parto. Embora a U:::IN tenha se mostrado eficaz na reduc;ào da
mortalidade (Budetti et alii, 1980; 8ennett et alii, 1985), os custos elevados
deste tipo de atenc;<'llo e a incorporac;ào desordenada de tecnologias complexas e
de elevado risco iatrogenico indicam a necessidade de um criterioso processo
de avaliac;<'llo da efetividade (8ennett et alii, 1985) das tecnologias neonatais.
No caso dos palses em desenvolvimento esta avaliac;<'llo é ainda mais necessAria
em funC;:ão das I imi taC;t:les de recursos e problemas gerados pela transfer1lncia
internacional de tecnologia (Attinger e Panerai, 1988).

Tipicamente, a avaliac;<'llo tecnol~ica em U:::IN tem tratado estas unidades
como um todo, sem caracterizar o seu conteúdo tecnológico e a interac;<'llo deste
com outros determinantes de efetividade (Santa, 1984; Bennett et alii, 1985;
Budetti et alii, 1980; Ehrenhaft, 1987). Por outro lado, existem trabalhos
como os de Pollack et alU (1987), Verloone--\lenh:Jrich et alii (1986), Wilcox e
Russell (1983) e Lemeshow et alii (1987), que aplicam mcx:lelos estatísticos
para prever a mortalidade em U:::Is pediátricas e de adul tos. Estes trabalhos
usam diferentes variáveis indicadoras de mortalidade, mas nenhum deles inclui
o fator tecnológico como uma variável dos modelos. O trabalh:J de Joyce et alii
(1988) apresenta uma aplicac;ào similar á proposta no presen.te trabalh:J. Neste
caso, é realizada uma análise de custo-efetividade baseada em modelos
estatísticos (regress<'llo linear fTÚI tipla) para avaliar a mortalidade infantil
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c:onsiderando fatores c:omo: aten~<lIo durante a gravidez. nutri~à:o materna,
programas de planejamento familiar e aten~<lIo p~atal •.

Considerando as nec:essidades antes expostas e os diferentes estudos
realizados, o presente trabalho proc:ura identi fic:ar os determinantes de
sobrevida em uma LCIN, b..lsc:ando quanti f ic:ar a c:ontrib..li~:llo do fator
tec:noIOgic:o e fornec:er uma sistematiza~<lIo, que permita avaliar problemas de
saúde envolvendo a utiliza~:llo de flÚltiplas tec:nologias.

o resul tado obtido em uma LCIN expresso c:omo sobrevida ou morte pode ser
descrito por uma variável estoc:ástic:a binária Yi c:om i=1,2, .•. ,n observa~àes.

Para ser modelada por tec:nic:as c:onvenc:ionais c:omo a regress:llo linear, a
variável Yi deveria satisfazer as c:ondi~Oes de normalidade (observa~Oes

normalmente distrib..lidas e independentes entre si) e homoc:edastic:idade
(varianc:ia de Yi c:onstante para as n observai;:Oes). I\b entanto, variáveis
binárias n<llo satisfazem O princ:ipio de homoc:edastic:idade (Cox, 1970 e Dobson,
1983), o que limita o uso de modelos lineares. Este problema e c:ontornado pelo
uso da regress:llo logistic:a que é c:onsiderada um c:aso partic:ular da teoria
Mc:x:lelo Linear Generalizado apresentada por Nelder e Wedderb..lrn (1972). Neste
tipo de regres~, é definida uma nova variável que representa a probabilidade
de que a variável dependente Yi seja 1, valor representativo dos óbitos na
unidade. Desta maneira tem-se que:

(1)

o c:onjunto de variáveis dependentes Xi é agrupado mediante uma c:ombina~à:o

linear destas variáveis c:om os c:oefic:ientes B.i, que s:llo os parametros a
estimar, c:om j=1,2, ••. ,p. Assim tem-se que:

j=p
Li= 2: ~Xij

j=O
para i= 1 ••n • (2)

Definidas estas variáveis, realiza-se uma transforma~à:o na variável
dependente 8 para a c:ombinaç:à:o linear L, denominada transfor~à:o logistic:a,
expressa c:omo:

para i= 1 •• n • (3)

Esta transfo~à:o permite c:umprir a c:ondi~:llo de homoc:edastic:idade, mas a
esti~:llo dos parametros 13 n:llo é t:llo simples c:omo o c:aso da regres~ linear.
Para realizar esta estima~:llo, deve ser usado o métc:x:lo de maxima
verossimilhan~a, o que implic:a na utiliza~:llo de solU!;:Oes iterativas para obter
os parametros B.

também torna dific:il a inferênc:ia estatistic:a do
alternativa sen:llo a realiz~:llo de testes de

entre os quais se destac:a o teste de I-bsmer-

Este tipo de esti~:llo

modelo, n<llo restando outra
aderênc:ia n<llo-paramétric:os,
Lemeshc:Jw (1980).

Fazendo-se uma aproxima~à:O tangenc:ial da fun~<lIo de verossimilhan~a,

se obter o c:oefic:iente de regress<llo R que, juntamente c:om o resul tado do
de Hosmer-Lemeshc:Jw, permitem avaliar o modelo estimado.

pode
teste

mTERIAIS !;; I"ETODCS

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos na LCIN do Instituto
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Fernandes Figueira do Rio de Janeiro. Esta unidade apresenta uma média anual
de 250 internal;eles, entre pacientes do próprio instituto e externos, oriundos
de outros hospitais.

o levantamento abrange todos os recém-nascidos que passaram pelo menos 24
horas na unidade no pericx:lo de janeiro de 1985 a man;:o de 1986. Ccnsiderando
tcx:Ias as faixas de peso, foram obtidos 181 casos.

Os dados obtidos ~ constituidos de info~eles epidemiológicas e
clinicas tais cano: peso ao nascer, estadia, Apgar (primeiro e quinto minuto),
idade gestacional, diagnOsticos de internaç::Io e condiç::ro de saida da unidade
(óbito ou sobrevivente). As info~eles tecnológicas compreer1dem 53
tecnologias, das quais Z5 YO de diagnóstico,- 28 de terapia e 2 de apoio
psicológico. A seleç::ro destas é descrita por Almeida et alii (1987).

5ele;CIo ~ constrY!i~o de variáveis

Os fatores peso ao nascer, idade gestacional, Apgar, estadia e
mortalidade' pcx:Iem ser convertidos diretamente em variáveis para os modelos,
pois eles ~ expressos em valores nlJl'lléricos que pcx:Iem ser usados diretamente.
O fator tecnológico e os diagnósticos de internal;:Io constituem um problema. O
primeiro, por ser um fator muI tivariado (53 componentes) e o segundo por ser
de natureza qualitativa, nClo possuindo uma represental;:Io nlJl'llérica.

Tecnologias Usar as 53 tecnologias cano variáveis independentes
inviabiliza a análise dos modelos. Isto é solucionado pelo agrupamento
destas em uma ou duas variáveis que representem todo o conjunto. Ccntudo este
agrupamento só é possivel através de uma padronizaI;:Io das unidades de medida
das tecnologias, já que estas ~ diferentes. Esta padronizaI;:Io foi realizada
de duas maneiras.

A primeira considera apenas a utilizaI;:Io de cada tecnologia, sem
especificar sua quantidade ou dosagem. Desta forma é designada uma unidade
para cada tecnologia usada, obtendo-se o número total de tecnologias para cada
paciente. Assim QTi representa o total de tecnologias usadas pelo paciente i,
QTTi e GlTDi representam as quantidades de tecnologias de terapia e
diagnóstico, respectivamente.

A segunda padronizaI;Clo consiste em dividir uma determinada tecnologia
pelo número de vezes em que esta foi mais utilizada, o que permite a soma
direta de tecnologias com diferentes unidAdes de medida e, conseqflentemente, a
criaç:Clo da variável intensidade de utilizaI;;llo. ITi representa o total de
tecnologias usadas no paciente i. De forma análoga, a quantidade de
tecnologias de terapia e de diagnóstico YO definidas cano ITTi e ITIli,
respectivamente.

Além destas variáveis, é interesante considerar a freqOênc:ia com que as
tecnologias YO utilizadas. Para expressar esta quantidade, é necessário
dividir as variáveis antes descritas pela estadia de cada paciente, obtendo-se
as variáveis GlESüGTTESi' GTDESi' IlESi, ITTESi' ITDESi.

Risco de entrada - Para incluir no modelo o fator diagnóstico de
internal;:Io, foi criada uma nova variável a qual considera o risco do paciente
em funC;;llo do diagnóstico e do peso ao nascer. O risco que depende do peso ao
nascer é modificado de acordo com o diagnóstico associado a cada paciente.
Para realizar esta modifical;Clo, foi coletado um conjunto maior de dados (510
pacientes) com os quais foram obtidos os 10 diagnOsticos considerados cano de
maior risco. Em cada caso, foi calculado o risco devido ao peso ao nascer e
comparado com o número de óbitos devido aos 10 diagnósticos. Quando o n(mero
de óbitos, devido a um diagnóstico ou uma combinaç::Io de dois diagnósticos,
supera o risco determinado pelo peso, o risco total é aumentado na propon;::Io
indicada pelo número de óbitos correspondente aos diagnósticos de internac;:Io.
Desta forma, foi criada a variàval Risco de Entrada REi' a qual pcx:Ie tomar

281



valores entre O e 1 para cada paciente i.

Materiais

Na censt~ das variaVl'is (tecnologias R risco de entrada), foran
dmK.nvolvidos programas em linguõ!lilE!lll Pascal. Para o calculo da ntI;l~o

logistica, foi utilizado o pacote cemputacienal estatistico B'IlP (subprogrmloll
A..R).

RESLLTAOCS

A variavel dependente de um modelo de regres~o logistica é sempre uma
variável binaria que ,neste caso, corresponde à mortalidade da unidade. Desta
maneira, o problema fica restrito a determinar a cc:rnbin~o de variavais
1nt:hi!pe1dentes que melrcr descrevem a mortalidade na U:IN. Para realizar esta
sel~, foram cemparados diferentes modelos em termos de seu coeficiente de
r&gress20 R e do teste de aderência de I-bsmer-Lemeshow. ~ resultado desta
selll!ÇÓllO, foi obtido o modelo censti tuido pelas variáveis: risco de entrada
(RE), Apgar do quinto minuto (AP5 ) e as variaveis tecnolpgicas. Estas
apresentaram o melrcr resultado quando tomadas as quantidades de tecnologi_
divididas pela estadia, na forma de tecnologias de terapia (QTTES) e de
diagnOstico (QTDES). Na Tabela 1 sao apresentados os coeficientes do modelo na
sua forma original e padrc:nizada, juntamente cem o valor do coeficiente de
regres~ R e o resultado do teste de aderência. O melrcr resultado obtido cem
as variaveis tecnoléJgicas QTTES e QTDES, normalizadas pela dural;:lllo da IlStadia,
pode ser explicado pelo fato de muitos Obitos ocorrerem. em um curto período de
tempo após a internal;:lllo.

Calsiderando os coeficientes padra'lizadcs (Tabela 1) lXJCle-se observar CIlJ!!
a variavel que tem a maior influência sobre a mortalidade é o risco de
entrada. Os sinais dos coeficientes sao os esperados para cada võlriavel,
exceto o correspondente as tecnologias de diagnóstico, que apresenta uma
correl~o positiva cem a mortalidade. Ccr1tudo sa~ que existe uma forte
lig~ causal entre as tecnologias de diagnóStico e terapia, o que implica
que uma vari~o nas tecnologias de diagnóstico nlllo pode ser censiderada
isoladamente sem afetar as tecnologias de terapia.

Neste trabalrc, procurou-se identificar os determinantes de sobrevida,
censiderando o fator tecnologico. Este objetivo foi atingido cem o modelo
proposto, pois a metodologia usada permite descrever uma LCIN, adotando-se
multiplos fatores incluindo o tecnológico.

Em funç:lllo do elevado grau de cenfiabilidade obtido pelo teste de
aderência (p=O, 72), o qual é superior a valores encentrados no trabalrc do
próprio Lemeshow et alii (1985), pode-se afirmar que as fentes de erro ficam
restritas à. coleta de dados e a abrangenc:ia desta coleta, ou seja, os
resul tados do modelo aqui exposto sao cenclusivos apenas para a unidade em
estudo.

Determinar o impacto absoluto das tecnologias na mortalidade de uma LCIN,
implica na realizaç:lllo de estudos prospectivos que submetem os pacientes da
unidade à. ausalcia de tecnologia. A impossibilidade ética de realizar este
tipo de estudo salienta a import:a1cia da modelagem como uma ferramenta
aI ternativa para identificar a relevancia das tecnologias nas LCIN.

Os coefiCientes padrc:nizados dos modelos de mortalidade apresentam uma
boa referencia da importancia relativa de cada variavel sobre a mortalidade.
Ccr1tudo, uma medida mais adequada da efetividade de cada variava1 é
determinada pelas variaçfles marginais de cada variável e sua influência sobre
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a mortalidade. Para investigar isto, deve-se produzir lMIla variacolllo em cada uma
das variáveis independentes e observar o aumento ou diminuil;:lo dos óbitos,
devido a essas variacoOes. A Tabela 2 apresenta os resul tados para as variacoOes
marginais produzidas no modelo. As variacoOes s:ro produzidas em torno da média
de cada variável e as unidades de variaco:lo sllIo diferentes em cada variável.
Assim, tem--se que para um aumento de 100 9 no peso ao nascer das crianf;as que
entram na unidade (sobre a média de entrada), pod~ evitar 47. de óbitos. Cem
um aumento de 0,5 no Apgar do quinto minuto (sobre a média), s:ro evitadas 2,47.
das mortes na U'lidade. Ao ca\siderar a inclus:ro de uma nova tecnologia,
equivalente a lMIla tecnologia de terapia média, podem ser evitadas 0,8'1. das
mortes na unidade. O caso das tecnologias de diagnóstico nlllo pode ser
ca\siderado isoladamente, pois um a.mento isolado nestas tecnologias levaria a
um aumento no número de óbitos. lIb entanto, após a utilizaco:lo de uma
tecnologia de diagnóstico, normalmente é usada uma tecnologia de terapia, o
que produzirá uma redur;llIo na mortalidade. Infelizmente este modelo n:lo tem a
capacidade de discriminar esta li9aco:ro. Este problema é denominado
interdependência tecnológica, e sua sollJlõ:lo requer pesquisa adicia\al na
área.

O parágrafo anteriOr- indica que lMIla atualõ:lo sobre os fatores
determinantes do ·risc:o de entrada será muito mais efetiva para aumentar a
sobn!vivê1cia que lMIla atual;:lo sobre as tecnologias ou sobre as caldil;Oes de
atenl;:ro logo após o parto, que s:ro medidas pelo Apgar do quinto minuto. Pode
se deduzir que s:lo mais efetivas as inte~ sobre os cuidados maternos e
pré-natais que a intervenl;:lo em tecnologias nealatais, o que também foi
concluído pelo tr.abalto de Joyce et alii (1988).

~ando estes modelos sllIo acompanhados de um cálculo de custos para as
variáveis independentes as variacoOes marginais apresentadas na Tabela 2 se
transformam numa análise de custo-efetividade, fornecendo lMIla poderosa
ferramente para o planejamento e gerencia dos servil;0!5 de s&.de.

Historicamente os modelos de mortalidade foram usados para prever saídas
das LJ:I de adultos ou pediátricas como mostram os trabaltos de Pollack et alH
(1987), Verloone-VenJ-orich et alH (1986), Wilcox e R.lssell (1983), L.emeshow
et alii (1987). Neste caso, os modelos s:ro usados para avaliar e determinar a
efetividade das tecnologias nealatais, fornec:endo, assim, uma metodologia
objetiva para medir a efetividade das tecnologias e possibilitar a análise de
custo-efetividade das mesmas.

Deve-se ca\siderar que este modelo nlllo serve apenas para medir as
inflUl!!nc:ias de tecnologias ou das caldil;Oes nealatais, pois sua natureza
multivariada permite incluir outros fatores como condil;Oes maternas, pré
natais e ClÚtras que permitam a análise do período perinatal ou da inf~ia, ou
ainda mesmo, ser aplicado a outras áreas da saúde.

Os modelos aqui apresentados permitem .uma primeira quanti ficacolllo do papel
desempenhado pelas tecnologias nealatais como determinantes de sobn!viveneia
em uma LJ:IN. Para que seja possível um maior detalhamento e atrMlgClnC:ia destes
modelos, futuras propostas de pesquisa dever:ro: a) estudar o problema da
interdependC!ncia tecnológica, b)ca\siderar a possibilidade de uso de análise
de agrupamentos (Almeida et alii, 1987) para a separacolllo das variáveis
tecnológicas, c) incluir rlovas variáveis para representar a caldil;llIo clinica
de entrada de pacientes na LJ:IN (Pollack et alH, 1987), d) determinar os
custos associados a cada determinante de sobrevida e e) extender a base de
dados, principalmente através da incorporaco:lo de núl tiplos centros de cuidados
intensivos neatatais.

Ao Instituto Fernandes Figueira por possibilitar a coleta de dados em
sua UTI nealatal e à Fundaco:lo W.K.Kellogg e 0IPq pelo apoio financeiro.
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TAE8...A 1 Coeficientes estimados de regres~o e teste de I-bsmer-Lemeshow
para o modelo que utiliza variáveis tecnológicas de diagnóstico
(QTDES) , de terapia (QTTES), risco de entrada RE e Apgar do
quinto minuto AP5"

Variáveis: Coeficientes: Coeficientes
Padronizados

Constante: -2,26
R= 0,74

RE 3,58 10,56

QlIJES 1,41 0,52 teste de aderência

QTTES -<>,74 -<>,34 p= 0,72

AP5 -<>,42 -<>,17

TAE8...A 2 Varia~bes marginais do modelo que considera as tecnologias
agrupadas por diagnóstico e terapia.

Variáveis Varia.;ã:o : Percentual de
:Sobr-eviventes : sabr-eviventes

40,0395l(X)gr -) RE=O,039
==========: ======~------==:=----=====--==,,

1 QTDES média -<>,0144 -1,4 'l.

1 QTTES média 0,008 0,8 'l.

0,024 2,4 'l.
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II\FLI..EIl:E CF INTENSII"E CAAE TECHIO...OOV (JIl

fIECN"lT~ I'mT~ITV

ABSTRl'CT - Using data fn:xn 181 patients of the necnatal intensive care U"lit
(NIaJ) of the Instituto Fernandes Figueira (Flcx:RUZ) of Rio de Janeiro,
rrul tivariate logistic regressicrl models were developed to eKplain the observed
mortality as a functicrl of other variables such as birthweight, gestaticrlaI
age, and the Apgar score. As an original ccrltributicrl it has been shc:Jw"l here
that the in tensi ty of use of technology has a statistically significant effect
crl autcome. The number of therapeutic technologies applied to each newbom
nonnalized per length of stay reduces the probability of death, but the
correspcrlding variable, involving the diagnostic technologies has the opposite
effecL These results emphasize the role of therapy in necnatal care, and
suggest that prenatal care and other interventicrls ",hich improve the
ccndi ticns of newboms at admissicrl such as birthweight and the Apgar score
might present a more favorable cost-effectiveness relaticrlship. The models
produced are able to incorporate other variables, describing prenatal care and
labor and, therefore, be used to test the above hypothesis.
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