
Mortalidade dos pacientes com AIDS admitidos na Unidade de 
Terapia Intensiva adulto do Hospital Universitário/UFMS na última 

década em Campo Grande/MS. 

 

Marco A. Pereira¹, Raphael P. Nunes², Vinicius T. C. Bertelli², Priscilla A. de 
Oliveira¹, Ana L. L. de Oliveira1,2  

¹Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, caixa postal 355, 79080-190 Campo Grande, 
MS, Brasil. Email: analucia.oliveira@ebserh.gov.br. ²Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, caixa postal s/n, unidade 9, 79070-900 Campo Grande, MS, 

Brasil.  

 

O tratamento com drogas antirretrovirais de alta potência (TARV) na Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) consegue diminuir a morbimortalidade 
relacionada ao HIV. Contudo, o diagnóstico tardio e a não adesão ao tratamento, 
leva muitos pacientes a necessitarem de cuidados intensivos, permanecendo no 
Brasil altas taxas de mortalidade nestes indivíduos. Este estudo teve como 
objetivo analisar os fatores associados de mortalidade dos pacientes com 
sorologia positiva para o HIV, admitidos na unidade de terapia intensiva (UTI) 
adulto do Hospital Universitário da UFMS, por meio da análise retrospectiva dos 
prontuários médicos de janeiro de 2003 a dezembro de 2012. Foram selecionados 
e avaliados quanto a sobrevida, desfechos e fatores preditores de óbito. 
Coletaram-se dados clínico-epidemiológicos e dados laboratoriais. Admtiu-se 134 
pacientes, sendo 109 pacientes elegíveis para o estudo. Houve 85 óbitos e 24 
altas destes pacientes. No grupo com desfecho óbito, as doenças oportunistas 
mais frequentes foram pneumocistose, neurotoxoplasmose, neurocriptococose e 
tuberculose pulmonar. Já no grupo com desfecho alta, as mais frequentes foram 
pneumonias comunitárias e neurotoxoplasmose. Neste mesmo grupo, 37% dos 
pacientes obtiveram diagnóstico de AIDS concomitante à internação. Já no grupo 
com desfecho óbito, cerca 60% obtiveram o diagnóstico de HIV durante a 
internação, sem ciência de seu status sorológico. Em relação ao uso de TARV 
previamente, o grupo com alta apresentou uso 40% maior comparado ao  outro 
grupo. Os grupos obtiveram média de 20 dias de internação hospitalar. Foram 
coletadas de 62 pacientes (56,8%) contagem de linfócitos T CD4 e a carga viral 
do HIV. No grupo com desfecho óbito, 50% nunca haviam utilizado TARV e 80% 
apresentava contagem de linfócitos T CD4 abaixo de 200 cél/mm³ de sangue. O 
estudo concluiu que o diagnóstico tardio, associado à imunodeficiência severa e a 
não utilização de TARV ocasionaram como desfecho principal uma mortalidade 
elevada.  
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