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RESUMO 

Objetivo: O presente estudo teve por objetivo traçar o perfil epidemiológico dos 

pacientes portadores da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), 

internados na UTI de um hospital de doenças infectocontagiosas de Goiânia-GO. Partiu-

se da hipótese de que pacientes infectados pelo HIV com SDRA teriam uma 

mortalidade maior do que os não infectados pelo HIV tratados na mesma instituição. 

Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo retrospectivo em que 

foram incluídos pacientes admitidos na instituição no período de um ano. Foram obtidos 

dados demográficos, comorbidades, gravidade da doença, resultados clínicos e taxa de 

mortalidade hospitalar. Resultados: Um total de 85 indivíduos foram incluídos no 

estudo, 62 eram infectados com HIV, a idade média da amostra foi de 47 anos sendo 

uma amostra significativamente jovem. 68% eram homens e dentre as comorbidades 

mais comumente encontradas foram: pneumonia, doença neurológica e sepse para 

aqueles portadores de HIV e disfunções neurológicas, arboviroses e doenças 

dermatológicas para os não portadores do vírus. O tempo médio de ventilação mecânica 

(em dias) foi de 9,25 e de permanência na UTI de 10,17 dias. A taxa de mortalidade foi 

maior nos pacientes soropositivos não havendo correlação significativa entre a síndrome 

abordada neste estudo e o óbito destes. Conclusão: Em pacientes com SDRA, o HIV foi 

associado com maior gravidade da doença, mas não foi associada a maior mortalidade 



na SDRA. Estudos futuros estudos precisam ser feitos para avaliar os fatores que 

contribuem para a elevada morbimortalidade em populações medicamente vulneráveis 

que desenvolvem SDRA.  
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