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Objetivos: Neste estudo, nós avaliamos a evolução clínica, os desfechos e 
os fatores associados com a letalidade hospitalar em pacientes com câncer e 
sepse. 
Métodos: Análise secundária de um estudo de coorte prospectivo realizado 
em 28 unidades de terapia intensiva (UTIs) brasileiras que avaliaram 
pacientes adultos com câncer e sepse grave ou choque séptico. Regressão 
logística foi utilizada para identificar as variáveis associadas com a letalidade 
hospitalar. 
Resultados: Dos 717 pacientes com câncer internados nas UTIs 
participantes do estudo, 268 (37%) tiveram sepse. As infecções mais 
frequentes foram pneumonia (48%), infecção intra-abdominal (25%) e do 
trato urinário (17%). As bactérias Gram-negativas foram os patógenos mais 
comuns (31%). Infecções polimicrobianas ocorreram em 13% dos pacientes e 
a terapia antimicrobiana inicial foi adequada em 66%. As taxas de letalidade 
na UTI e hospital foram 42% e 56%, respectivamente. Na análise 
multivariada ajustada para o tipo de admissão e a neoplasia subjacente, 
número de disfunções orgânicas agudas [razão de chances (RC) = 1,52 (IC 
95%, 1,19-1,93)], performance status 2-4 [RC = 2,66 (1,50-4,71)], infecção 
polimicrobiana [RC = 3,87 (1,57-9,54)] e regime antimicrobiano inicial 
adequado [RC = 0,45 (0,25-0,83)] foram associados com a letalidade 
hospitalar. 
Conclusão: A sepse é uma causa comum de internação em UTI em 
pacientes com câncer e está associada à elevada mortalidade. Variáveis 
relacionadas à gravidade da sepse, características da infecção e adequação 
do regime antimicrobiano inicial estão associados com pior prognóstico. 
  


