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Objetivos 
Analisar comparativamente as características 
clínicas, evolução e gravidade de pacientes 
adultos internados em UTIs de instituições 
públicas e privadas. 

Métodos/Procedimentos 
Trata-se de um estudo comparativo, 
longitudinal, com abordagem quantitativa de 
pacientes adultos internados em UTIs de dois 
hospitais públicos e dois privados, entre agosto 
2006 a janeiro de 2007.  
A coleta de dados nas UTIs selecionadas foi 
realizada diariamente e os pacientes foram 
acompanhados até a saída da unidade. 
A evolução da gravidade, segundo Simplified 
Acute Physiology Score II (SAPS II)

1 
e Logistic 

Organ Dysfunction Score (LODS)
2
, foi 

analisada considerando a diferença do risco de 
morte calculado pelos índices entre o primeiro 
e último dia de internação do paciente na UTI 
(RM SAPS II admissão – RM SAPS II alta ou 
óbito e RM LODS admissão – RM LODS alta 
ou óbito). Os testes Qui-Quadrado de Pearson, 
Fischer, Kolmogorov-Smirnov, t-Student e 
Mann-Whitney foram utilizados para análise 
estatística, considerando α ≤ 0,05. 

Resultados 
Dos 600 pacientes analisados, 301 foram 
admitidos em UTIs de hospitais privados e 299 
em públicos. Os pacientes dos hospitais 
públicos diferiram dos privados em relação as 
seguintes variáveis: idade, procedência, tempo 
de internação e mortalidade na UTI, 
insuficiências cardiológica, hematológica, 
neurológica e renal, segundo LODS, além de 
algumas comorbidades. 
Nas UTIs das instituições públicas, a taxa de 
mortalidade foi aproximadamente duas vezes 
maior do que a encontrada nas instituições 
privadas (25,42% versus 14,62). A gravidade 
segundo o risco de morte calculado pelo SAPS 
II e o LODS, tanto na admissão, quanto na alta 
da UTI, foi semelhante entre os grupos 
analisados. 

Tabela 1. Evolução do SAPS II e LODS dos 
pacientes internados nas UTIs (n=600), dos 
sobreviventes (n=480)  e dos não sobreviventes 
(n=120). São Paulo, 2006-2007. 

a
 teste Mann-Whitney 

b
 teste t-Student 

A Tabela 1 mostra que não houve diferença 
significativa na evolução dos pacientes 
calculada pelos índices SAPS II e LODS, 
mesmo quando grupos específicos 
(sobreviventes e não sobreviventes) foram 
analisados. 

Conclusões 
A alta taxa de mortalidade nos hospitais 
públicos, não acompanhada da elevação da 
gravidade, remete à necessidade de outros 
estudos que comparem a natureza jurídica das 
instituições, uma vez que não se pode afirmar 
que tal fato esteja relacionado diretamente à 

falhas na qualidade da assistência. 
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