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❑ COVID-19 surgiu em dezembro de 2019 e trouxe um cenário de pandemia não

❑ Trata-se de um estudo retrospectivo, observacional, onde se fez uma revisão do banco de

imaginado. Segundo a OMS até o dia 28 de agosto de 2020 foram notificados mais de

dados do prontuário eletrônico dos pacientes que estiveram internados no AC Camargo

24 milhões de casos e 828 mil mortes em todo o mundo. Devido ao estado clinico

Câncer Center (ACCCC) no período de março a agosto de 2020.

imunocomprometido pacientes com câncer podem ser particularmente vulneráveis .

❑ Os critérios de inclusão foram, pacientes com idade igual ou maior à 18 anos portando

❑ A pandemia de COVID-19 representa uma mudança abrupta nos resultados das

doença oncológica tratada ou em tratamento, que apresentaram sorologia PCR SARS-

Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e neste panorama é fundamental identificar o

CoV-2 positiva e estiveram internados na Unidade de Terapia Intensiva, totalizando 84

desempenho dos serviços de UTI.

pacientes.

❑ Diante das transformações geradas durante pandemia da Covid-19 a análise do

❑ Os dados foram reunidos em tabela Excel com informações relacionadas ao perfil do

desempenho das UTI’s torna-se extremamente importante. Além de promover

paciente, doença oncológica, informações clinicas, performance status (utilizando a

melhorias diante dos resultados é possível a comparação

com outros centros

oncológicos e não oncológicos, promovendo discussões e debates para atingir a
excelência do atendimento destes pacientes.

Escala de Zubrod- ECOG como método de avaliação), índice preditivo de mortalidade
através da Escala SAPS III (Simplified Acute Physiology Score) e SMR (Standardized
moratlity ratio) para análise de desempenho da unidade.

❑ OBJETIVO: Avaliar o desempenho de uma UTI oncológica diante da pandemia.

517 pacientes apresentaram sorologia PCR SARS-CoV-2 positiva.
91 pacientes necessitaram de internação em leito de UTI no período de infecção por Covid.
84 pacientes eram elegíveis à participar do estudo de acordo com os critérios de inclusão e exclusão.
Perfil epidemiológico: Idade média de 62 anos, 50% sexo masculino, 70% paciente de operadoras de saúde e 30% pacientes dos Sistema Único de Saúde. Os tumores sólidos foram mais
prevalentes e 42% dos pacientes estavam em tratamento oncológico pleno.
Complicações
evitáveis

n

Úlcera por pressão

6

Infecção de corrente
sanguínea

5

Pneumonia
associada a
ventilação mecânica

2

Média de Internação: 9 dias
A Escala de Status de Desempenho ECOG mostrou 43% dos paciente es estágio 0, ou seja, boa performance.
Foi utilizado o escore SOFA após 24horas de internação. A média encontrada foi de 3,5 e 54,76% com valores de 0 a 3, ou seja,
baixo índice de disfunção orgânica nas primeiras 24 horas de internação na UTI.
Para avaliação do prognóstico foi utilizada a escala SAPS III aplicada no momento de admissão do paciente na UTI.
A média da mortalidade prevista (SAPS III) foi de 59%, sendo o menor e o maior valor encontrados, respectivamente, de 25 e 60.
A Standardized Mortality Ratio (SMR), que é a relação entre a mortalidade observada na UTI e a prevista pelo SAPS III foi de 0,46.
A mortalidade global foi de 32%, sendo 52% dos pacientes em tratamento pleno e 18% de pacientes em tratamento paliativos.
Este estudo mostrou, conforme escore obtido pelo Standardized Mortality Ratio (SMR) que o desempenho da UTI estudada foi
satisfatório, principalmente se comparado aos dados de outras UTIs brasileiras destinadas ao tratamento de Covid-19.

A avaliação de desempenho na Uti nunca foi tão importante quanto durante o surto de Covid-19. Com a utilização de ferramentas mundialmente estabelecidas torna-se possível o
conhecimento da performance e a comparação com outros centros.
Acreditamos que estudos como este seja uma crescente e que para fins de comparação há a necessidade de publicações com centros oncológicos.
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