
 

Objetivo. Caracterização epidemiológica dos pacientes com COVID-19 internados em 

uma UTI de um hospital universitário durante a primeira onda de contaminação da pandemia, 

ocorrida em 2020.  

Métodos. Estudo observacional retrospectivo, incluindo todos os pacientes acima de 

15 anos com COVID-19 confirmada, admitidos na UTI-Covid do Hospital Universitário do 

Oeste do Paraná (HUOP) entre abril e outubro de 2020. Estatísticas descritivas com 

frequências, percentagens, médias e intervalos interquartílicos (IQR). 

Resultados. 153 pacientes contemplaram os critérios de inclusão. 60 (39,2%) eram 

pacientes do sexo feminino e 93 (60,8%) eram pacientes do sexo masculino. A média de idade 

foi de 62,3 anos, máxima de 95 e mínima de 15 anos. o Índice de Comorbidades de Charlson 

obteve pontuação máxima 8 em 2 pacientes e a mínima de zero em 20 pacientes, (média de 2,7; 

IQR entre 1 e 4). A comorbidade de maior frequência foi Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS), em 94 pacientes (61,4%), seguida de Diabetes (DM-1 ou DM-2) em 49 (32%). Em 20 

(13%) havia evidência de Doença arterial. Pneumopatia (DPOC, ASMA, neoplasia prévia ou 

atual) ocorreu em 21 pacientes (13,7%). Tabagismo atual ou passado ocorreu em 49 pacientes 

(32%) e 81 (52,9%) eram não tabagistas. O índice de massa corporal obteve máximo de 68 

Kg/m2 e mínimo de 17,3 Kg/m2 (média de 30,07 Kg/m2, IQR entre 25 e 32,7), 3 (1,9%) 

possuíam Baixo Peso, 31 (20,2%) encontravam-se no intervalo normal, 109 (71,2%)  estavam 

acima da faixa normal de peso,  48 (31,3%) com Sobrepeso, 33 (21,5%) com Obesidade Grau 

I, 12 (7,8%) com Obesidade Grau II, 16 (10,4%) com Obesidade Grau III. Quanto à data de 

início dos sintomas de Covid 19 com relação a data de internação, houve máximo de 32 dias e 

mínimo de 1 dia (média de 10,5 dias, IQR entre 6 e 14 dias). A taxa de mortalidade geral foi 

de 47%.  

Conclusão. Observamos um predomínio de pacientes do sexo masculino e idosos,  86% 

apresentaram alguma comorbidade, dentre essas, HAS, DM e obesidade foram as mais 

frequentes. História de tabagismo estava presente em 1/3 dos pacientes e pneumopatias em 

13,7%. A taxa de mortalidade geral foi de 47%. 


