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Revista e 

data 

Título Autores e links Pergunta 

Principal 

Aspectos-chaves 

Age Ageing 

17NOV2020 
Clinical profile 

and predictors of 

in-hospital 

mortality among 

older patients 

admitted for 

COVID-19 

 

Becerra-Munoz VM et 

al. HOPE COVID_19 

Investigators. Spain. 

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33201181/ 

 

 
 

Perfil clínico e 

preditores de 

mortalidade am 

pacientes com ≥ 

75 anos de idade 

- Prévio: A COVID-19 é caracterizada por 

desfechos adversos e elevada mortalidade, 

particularmente em pacientes mais idosos. 

- Métodos: Análise post-hoc do registro 

internacional, multicêntrico, "do mundo 

real" HOPE COVID-19.  

-> Todos os pacientes com idade ≥65 anos 

internados pela COVID-19.  

-> Dados epidemiológicos, clínicos, 

analíticos e desfechos.  

-> Estudo comparativo entre dois 

subgrupos de idade, 65-74 e ≥75 anos.  

-> Desfecho primário: todas as causas de 

mortalidade hospitalar. 

- Resultados:  

-> N=1.520 pacientes com idade ≥65 anos: 

60,3% homens, mediana de idade 76 [IQR 

71-83] anos.  

-> Comorbidades: hipertensão (69,2%), 

dislipidemia (48,6%), doenças 

cardiovasculares (qualquer doença cardíaca 

crônica em 38,4% e doença 

cerebrovascular em 12,5%) e doença 

pulmonar crônica (25,3%) e 49,6% 

estavam em uso de iECA/BRAs.  

-> Mediana de internação naqueles que 

sobreviveram: 8 (IQR 4-12) dias.  

-> Testes elevados na admissão: proteína C 

reativa (92%), DHL (79,2%), D-dímero 

(72,6%), ferritina (61,2%), transaminases 

(42,7%), tropinina (21,8%) e linfopenia 

severa (18,1%).  

-> Pacientes com ≥ 75 anos apresentram 

mais complicações intra-hospitalares 

(insuficiência respiratória em 60,2%, 

insuficiência cardíaca em 16,7%, 

insuficiência renal em 24,8%, e sepse em 

16,7%) e uma mortalidade 

significativamente maior (18,4% versus 

48,2%, p<0,001), mas menos admissões 

em unidades de terapia intensiva (11,2 vs. 

4,8%). 

-> Na coorte geral, a análise multivariada 

demonstrou idade ≥75 anos (OR=3,54; 

IC95% 1,76-8,38), doença renal crônica 

(OR=3,36, IC95% 11-11,33), demência 

(OR=8,06; IC95% 1,45-44,85), saturação 

periférica de oxigênio na admissão <92% 

(OR=5,85; IC 2,89-11,84), linfopenia grave 

(<500/mm3; OR=3,36; IC95% 1,53-7,38) e 

qSOFA (Quick Sequential Organ Failure 

Assessment Score) > 1 (OR=8,31; 

IC95%2,29-30,16) como preditores 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33201181/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33201181/
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independentes de mortalidade. 

- Conclusões:  

-> Pacientes com idade ≥65 anos 

internados pela COVID-19 apresentaram 

altas taxas de complicações hospitalares e 

mortalidade, especialmente entre pacientes 

com ≥ 75 anos.  

-> Idade ≥75 anos, demência, saturação 

periférica de oxigênio <92%, linfopenia 

grave e escala qSOFA> 1 foram preditores 

independentes de mortalidade nesta 

população. 

Int J Infect 

Dis 

16NOV2020 

Efficacy and 

Safety of 

Favipiravir, an 

Oral RNA-

Dependent RNA 

Polymerase 

Inhibitor, in 

Mild-to-

Moderate 

COVID-19: A 

Randomized, 

Comparative, 

Open-Label, 

Multicenter, 

Phase 3 Clinical 

Trial 

 

Udwadia ZF et al. India.  

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33212256/ 

 

 

Favipiravir na 

COVID-19 leve-

moderada: 

análise dos 

desfechos 

clínicos   

- Objetivo: Avaliar a eficácia e segurança 

do favipiravir em adultos com COVID-19 

leve a moderada. 

- Métodos:  

-> Estudo randomizado, aberto, de braço 

paralelo, multicêntrico, de Fase 3, que 

incluiu adultos (18-75 anos) com COVID-

19 confirmada pelo teste da RT-PCR com 

sintomas leves a moderados (incluindo 

assintomáticos), randomizados 1:1 para 

favipiravir oral (Dia 1: 1800 mg BID; dias 

2-14: 800 mg BID) mais cuidados de 

suporte padrão versus apenas cuidados de 

suporte.  

-> Desfechos primários: tempo para a 

cessação da disseminação viral e tempo 

para a cura clínica. 

-> Realizada análise “intention-to-treat”.  

- Resultados:  

-> De 14 de maio a 3 de julho de 2020, 150 

pacientes foram randomizados para 

favipiravir (n=75) ou controle (n=75).  

-> Favipiravir versus controle: média de 

idade 43,6±12,2 vs 43±11,2 anos, sexo 

masculino 70,8% vs 76%, COVID-19 leve 

61,1% vs 60%, COVID-19 moderada 

38,9% vs 40%, comorbidades (DM/HAS 

e/ou obesidade) 26,4% vs 25,3% 

-> Favipiravir versus controle: média de 

tempo para a cessação da eliminação viral 

foi de 5 dias (IC95%: 4-7 dias) versus 7 

dias (IC95%: 5-8 dias), p=0,129; razão de 

risco: 1,367 (IC95% 0,944-1,979), p=0,098 

-> Favipiravir versus controle: média de 

tempo para a cura clínica foi de 3 dias 

(IC95%: 3-4 dias) versus 5 dias (IC95%: 4-

6 dias), p=0,030; razão de risco=1,749 

(IC95% 1,096-2,792), p=0,019. 

-> Eventos adversos foram observados em 

36% dos pacientes com favipiravir e 8% 

dos pacientes do grupo controle.  

-> Um paciente de controle morreu devido 

ao agravamento da doença. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33212256/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33212256/
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-  Discussão e conclusões:  

-> A falta de significância estatística no 

desfecho primário foi confundida pelas 

limitações do ensaio da RT-PCR.  

-> A melhora significativa no tempo de 

cura clínica sugere que o favipiravir pode 

ser benéfico na COVID-19 leve a 

moderada. 

-> São necessárias avaliação numa coorte 

maior e também análise da eficácia do 

favipiravir em indivíduos com mais 

comorbidades, os quais representam o 

grupo de maior risco para complicações e 

mortalidade pela COVID-19.    

Int J Infect 

Dis 

14NOV2020  

Characteristics of 

pediatric multi-

system 

inflammatory 

syndrome 

(PMIS) 

associated with 

COVID-19: a 

meta-analysis 

and insights into 

pathogenesis 

 

Zou et al. USA. 

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33202218/ 

 

 

COVID-19 em 

crianças: 

resultado da 

meta-análise de 7 

estudos  

- Prévio: Recentemente, houve um surto de 

síndrome da inflamação multissistêmica 

pediátrica (PMIS; pediatric multisystemic 

inflammation syndrome) em vários países, 

e suspeitou-se que essa síndrome estivesse 

associada à infecção pelo SARS-CoV-2. 

No momento, ainda não há critérios de 

diagnóstico padronizados e regime de 

tratamento para a PMIS, enquanto a 

etiologia e patogênese ainda permanecem 

obscuras. 

- Métodos: Revisão sistemática no PubMed 

e Embase desde o início até 24 de junho de 

2020, a fim de encontrar casos relevantes. 

- Resultados:  

-> N=7 estudos incluídos e 182 pacientes 

(maioria França e Inglaterra).  

-> Média de idade 8,99 anos (IC95% 7,99-

9,98).  

-> Identificadas 3 categorias de acordo com 

as manifestações clínicas:  

(i) 80% dos pacientes apresentaram febre 

persistente (IC95% 0,44-1,0; I2=95,75, 

p<0,001) e 90% apresentaram sintomas 

gastrointestinais (IC95% 0,71-1,0, 

I2=87,62, p<0,01).  

(ii) choque em 74% (IC95% 0,57-0,88, 

I2=80,03, p<0,01) e 70% com disfunção 

ventricular esquerda (IC95% 0,44-0,91, I2= 

91,19, P<0,01). 

(iii) Critérios clínicos para doença de 

Kawaski (vasculite de vasos médios) em 

17% (IC95% 0,02-0,4, I2=90,92, p<0,01)  

-> O anticorpo IgG contra SARS-CoV-2 

foi positivo em 81% dos pacientes, 

enquanto 37% dos pacientes foram 

positivos para o RNA do SARS-CoV-2 

pela RT-PCR.  

-> Proteína C reativa (210,8 mg/l), IL-6 

(138,63 pg/l) e pró-calcitonina (35,51 ng/l) 

estavam elevados.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33202218/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33202218/
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-> Aumento de marcadores miocárdicos> 

NT-ProBNP (6526,48 pg/l) e troponina 

(60,21 ng/l)  

-> Redução de albumina (21,96 g/l) e de 

linfócitos (0,92x109/l)   

-> Tratamento com imunoglobulina 

intravenosa foi um tratamento de rotina 

para PMIS (90%, IC95% 0,76-0,99, 

I2=82,25, p<0,01), além de anticoagulante 

em 77% (IC95% 0,48-0,97, I2=85,78, 

p<0,01).  

-> Mais da metade dos pacientes 

necessitaram de suporte inotrópico e 

ventilação mecânica foi necessária em 33% 

dos pacientes.  

-> A mediana do tempo de internação foi 

de 10,66 dias e 74% foram admitidos na 

terapia intensiva. 

- Conclusões:  

-> O estudo documentou três tipos comuns 

de apresentação clínica de PMIS: febre 

persistente e sintomas gastrointestinais, 

choque com disfunção cardíaca e síndrome 

semelhante à doença de Kawasaki.  

-> Pacientes com PMIS aprsentando uma 

estado inflamatório acentuado foram 

possivelmente associados à infecção pelo  

SARS-CoV-2. 

Nat Commun 

13NOV2020 
Associations 

between blood 

type and 

COVID-19 

infection, 

intubation, and 

death 

 

ZietzM et al. USA. 

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33188185/ 

 

 

  

Desfechos 

clínicos na 

COVID-19 de 

acordo com o 

tipo sanguíneo  

- Prévio: A rápida disseminação global do 

SARS-CoV-2 tem esgotado os recursos de 

saúde e testes, tornando a identificação e 

priorização de indivíduos com maior risco 

um desafio crítico.  

-> Evidências recentes sugerem que o tipo 

de sangue pode afetar o risco de COVID-

19 grave.  

- Métodos: 

-> Utilizados dados observacionais de 

saúde de 14.112 indivíduos testados para 

SARS-CoV-2 com tipo de sangue 

conhecido no sistema do hospital 

Presbiteriano de Nova York (NYP) para 

avaliar a associação entre os tipos de 

sangue ABO e Rh e infecção, intubação e 

morte.  

- Resultados:  

-> Distribuição dos pacientes de acordo 

com o tipo sanguíneo: A (n=4298, 32,9%), 

AB (n=559, 4,3%), B (n=2033, 15,6%) e O 

(n=6161, 47,2%); Rh negativo (n=1195, 

9,2%) e Rh positivo (n=11.856, 90,8%).  

-> Mediana de idade 55-58 anos; sexo 

masculino 36-41,3%; brancos 20,3-47,9%  

-> Prevalência de infecção ligeiramente 

aumentada entre os tipos de sangue não-O.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33188185/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33188185/
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-> O risco de intubação diminuiu entre A e 

aumentou entre os tipos AB e B, em 

comparação ao tipo O, enquanto o risco de 

morte aumentou para o tipo AB e diminuiu 

para os tipos A e B.  

-> O tipo de sangue Rh negativo teve um 

efeito protetor para todos os três resultados. 

-> Em tempo, todas as análises foram 

ajustadas para a raça e etnia auto-

declaradas.     

- Conclusões:  

-> Os resultados se somam ao crescente 

corpo de evidências, sugerindo que o tipo 

de sangue pode desempenhar um papel nos 

desfechos da COVID-19. 

Transplantatio

n 

13NOV2020 

Identification of 

Patient 

Characteristics 

Associated With 

SARS-CoV-2 

Infection and 

Outcome in 

Kidney 

Transplant 

Patients Using 

Serological 

Screening 

 

Willicombe M et al.  

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33196625/ 

Desfechos 

clínicos em 

pacientes 

transplantados 

renais com 

infecção pelo 

SARS-CoV-2 

- Prévio: A partir de estudos populacionais, 

receptores de transplante de órgãos sólidos 

têm risco aumentado de mortalidade por 

infecção pela COVID-19 confirmada pelo 

teste da RT-PCR. Os fatores de risco 

associados à aquisição de infecção e 

mortalidade em receptores de transplantes 

usando dados sorológicos não foram 

relatados. 

- Métodos:  

-> De 1.725 receptores de transplante de 

manutenção, 855 pacientes consecutivos 

foram selecionados para dosagens de 

anticorpos contra o SARS-CoV2.  

-> O rastreio serológico utilizou ensaios 

para detectar a proteína N e os anticorpos 

(Abs) do domínio de ligação (RBD) ao 

receptor.  

-> 33/855 (3,9%) dos pacientes triados 

tinham infecção prévia confirmada com 

RT-PCR.  

-> 21 pacientes adicionais da coorte de 

manutenção de 1.725 pacientes com 

infecção confirmada pela RT-PCR foram 

incluídos na análise. 

- Resultados:  

-> 89/855 (10,4%) pacientes testaram 

positivo para anticorpos contra o SARS-

CoV-2.  

-> 59/89 (66,3%) casos eram pacientes 

recém-identificados como expostos, 

enquanto 30/89 (33,7%) pacientes 

soropositivos tinham infecção anterior 

confirmada pela RT-PCR.  

-> Um diagnóstico de SARS-CoV2 (RT-

PCR ou Ab +) foi associado a ser de 

origem não caucáside, p=0,015; ter 

diagnóstico de diabetes, p=0,028 e 

histórico de rejeição de aloenxerto, p<0,01. 

-> Em comparação com a coorte RT-PCR 
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(+), os pacientes com infecção sorológica 

comprovada isoladamente, eram mais 

propensos a receber monoterapia com 

tacrolimus, p <0,01 e menos propensos a 

ter um diagnóstico de diabetes, p = 0,012 

-> 17 / 113 (15,0%) de todos pacientes com 

infecção (RT-PCR e/ou Ab +) foram a 

óbito.  

-> Os fatores de risco associados à 

sobrevivência foram idade avançada, OR: 

1,07 (1,00-1,13), p = 0,041; receber 

prednisolona, OR: 5,98 (1,65-21,60), p 

<0,01 e ausência de diabetes, OR: 0,27 

(0,07-0,99), p = 0,047. 

- Conclusões:  

-> Este estudo identifica os fatores de risco 

e o resultado para a infecção pela COVID-

19, incorporando dados sobre a infecção 

definida sorologicamente, e destaca a 

importante contribuição do regime de 

imunossupressão nos resultados. 

Lancet Glob 

Health 

13NOV2020 

Seroprevalence 

of SARS-CoV-2 

in slums versus 

non-slums in 

Mumbai, India 

 

Malani A et al. USA & 

India. 

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33197394/  

Soroprevalência 

para COVID-19 

em indivíduos 

das favelas na 

Índia    

- Prévio: Estimar a soroprevalência é 

crucial para controlar a transmissão do 

SARS-CoV-2. Existem poucas pesquisas 

sorológicas publicadas em países de baixa 

e média renda, que compreendem mais de 

dois terços dos casos confirmados de 

COVID-19.  

-> A Índia tem 6,1 milhões de casos 

confirmados - um quinto do total mundial. 

-> As disparidades socioeconômicas e a 

densidade populacional podem impulsionar 

a dinâmica das doenças em megacidades 

que respondem por uma grande parte dos 

casos da Índia.  

- Métodos: 

-> Estimativa da prevalência em seis 

favelas e comunidades não faveladas em 

três bairros (um em cada uma das três 

zonas) de Mumbai, Índia. 

-> Com base em cálculos de poder para 

estimar uma diferença de 1,5 pontos 

percentuais na prevalência em um teste 

bilateral com IC de 95% em cada local de 

estudo, o objetivo foi testar um total de 

8.870 indivíduos de comunidades faveladas 

e não favelas em três bairros: 2.249 de 

Matunga, 1622 de Chembur West e 576 de 

Dahisar.  

-> Amostras coletadas entre 29 de junho e 

19 de julho de 2020, a fim de que a 

prevalência não mudasse substancialmente 

durante o estudo.  

-> Indivíduos com 12 anos ou mais eram 

elegíveis; foram excluídos aqueles que não 
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consentiram ou apresentavam contra-

indicações à punção venosa. 

-> Coletados dados demográficos 

domiciliares e 5 mL de sangue dos 

participantes por meio de punção venosa. 

-> As amostras foram testadas para 

anticorpos IgG para o nucleocapsídeo via 

quimioluminescência pelo uso do teste 

Abbott Diagnostics Architect (Abbott, IL, 

EUA), para o qual a sensibilidade variou de 

90,0% (IC 95% 74,4–96,5) a 96, 9% (89,5–

99,5) e especificidade de 100% (95,4–100 · 

0) a 99,9%.  

- Resultados:   

-> As proporções de testes positivos por 

idade e sexo em diferentes locais mostram 

proporções marcadamente maiores em 

favelas do que em não-favelas.  

-> As estimativas de regressão sugerem 

que as proporções positivas não ajustadas 

foram maiores entre as mulheres do que 

entre os homens (favelas p <0,01; não- 

favelas p <0,01).  

-> Curiosamente, embora as proporções de 

testes positivos entre indivíduos com mais 

de 60 anos tenham sido menores em não- 

favelas (vs idade 12–24 anos; p <0,0223), 

foram maiores nas favelas (vs idade 25–39 

anos; p < 0, 001). 

-> Após revisão da amostra para levar em 

conta os dados demográficos da população 

e população em cada enfermaria mostrou 

que 54,1% das amostras em favelas e 

16,1% daquelas em favelas tiveram 

resultados positivos (p <0,01).  

-> As estimativas de soroprevalência 

ajustada são maiores em favelas (médias 

variando de 55,1% a 61,4%) do que em não 

favelas (média variando de 12,0% a 18,9%) 

em todos os bairros.  

-> Os níveis de IgG foram mais altos e a 

taxa positiva foi mais sensível ao ponto de 

corte recomendado pelo fabricante 

nasfavelas do que nos indivíduos não- 

favelas. 

- Discussão: 

-> Os autores concluem que a maior 

prevalência em favelas pode ser motivada 

pela densidade populacional, menor adesão 

a medidas de distanciamento e falta de 

higiene.  

-> Esta variação acentuada na prevalência 

dentro das enfermarias também destaca a 

importância da variação geográfica para a 

modelagem epidemiológica e as discussões 
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políticas de imunidade de rebanho. 

Cell Metab 

13NOV2020 
SARS-CoV-2 

Cell Entry 

Factors ACE2 

and TMPRSS2 

Are Expressed in 

the 

Microvasculature 

and Ducts of 

Human Pancreas 

but Are Not 

Enriched in β 

Cells 

 

Coate KC et al. USA. 

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33207245/  

 

SARS-CoV-2 

não infecta as 

células ß no 

pâncreas  

- Prévio: Relatos isolados de diabetes em 

indivíduos com COVID-19 levaram à 

hipótese de que o SARS-CoV-2 é 

diretamente citotóxico para as células das 

ilhotas pancreáticas.  

-> No entanto, para que isso ocorresse, 

seria necessária a ligação e a entrada de 

SARS-CoV-2 em células β via co-

expressão de seus fatores canônicos de 

entrada nas células, enzima conversora de 

angiotensina 2 (ECA2) e serina protease 2 

transmembrana (TMPRSS2), mas sua 

expressão no pâncreas humano não foi 

claramente definida.  

- Métodos:  

-> Analisamos seis conjuntos de dados 

transcricionais de células de ilhotas 

humanas primárias 

- Resultados:  

-> ECA2 e TMPRSS2 não foram co-

expressos em células β únicas.  

-> Em secções pancreáticas, as proteínas 

ECA2 e TMPRSS2 não foram detectadas 

em células β de doadores com e sem 

diabetes.  

-> De modo importante, a proteína ECA2 

foi expressa em ilhotas e microvasculatura 

do tecido exócrino e em um subconjunto de 

dutos pancreáticos, enquanto a proteína 

TMPRSS2 foi restrita às células ductais.  

-> ECA2 teve co-localização com 

marcadores dos pericitos e fibroblastos 

perivasculares em ~ 60% (PDGFRß), além 

de ~30% com NG2.    

- Conclusões:  

-> Esses achados reduzem a probabilidade 

de que o SARS-CoV-2 infecte diretamente 

as células β in vivo por meio de ACE2 e 

TMPRSS2. 

-> Seria interessante avaliar um número 

maior de amostras e também realizar 

estudos in vitro para avaliar se o SARS-

CoV-2 não teria a capacidade de entrar nas 

células ß.    

-> Seria interessante também avaliar a 

presença do RNA/proteína do SARS-CoV-

2 no pâncreas de pessoas com COVID-19.  

Cell Metab 

13NOV2020 
Expression of 

SARS-CoV-2 

Entry Factors 

in the Pancreas 

of Normal 

Organ Donors 

Kusmartseva I et al. 

USA. 

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33207244/ 

SARS-COV-2 

não infecta as 

células ß do 

pâncreas de 

indivíduos com 

COVID-19 e não 

- Prévio: O diabetes mellitus (DM) está 

associado ao aumento da mortalidade pela 

COVID-19. 

- Objetivo: Dada a literatura que sugere 

uma associação potencial entre a infecção 

por SARS-CoV-2 e a indução de diabetes, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33207244/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33207244/
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and Individuals 

with COVID-19 

 

 

 

tem associação 

com DM nestes 

pacientes   

foi investigada a expressão pancreática da 

enzima conversora de angiotensina 2 

(ECA2), o principal fator de entrada para a 

infecção pelo SARS-CoV-2. 

- Métodos:  

-> Foram analisados cinco conjuntos de 

dados públicos de scRNA-seq de pâncreas 

e realizada hibridização fluorescente in 

situ, western blotting e imunolocalização 

para ECA2 com validação extensiva de 

reagentes em tecidos pancreáticos humanos 

normais ao longo da vida, bem como 

aqueles com COVID-19.  

- Resultados: 

-> As análises in silico e ex vivo 

demonstraram expressão proeminente da 

ECA2 no epitélio ductal pancreático e 

microvasculatura, mas encontramos rara 

expressão de células endócrinas ao nível de 

mRNA.  

-> O pâncreas de indivíduos com COVID-

19 demonstrou múltiplas lesões 

trombóticas com expressão da proteína do 

nucleocapsídeo SARS-CoV-2 que foi 

principalmente limitada aos ductos 

pancreáticos.  

- Conclusões:  

-> Esses resultados sugerem que a infecção 

pelo SARS-CoV-2 de células endócrinas 

pancreáticas, via ECA2, é uma 

característica patogênica central 

improvável do DM relacionado à COVID-

19. 

Lancet Respir 

Med 

12NOV2020 

Safety and 

efficacy of 

inhaled nebulised 

interferon beta-

1a (SNG001) for 

treatment of 

SARS-CoV-2 

infection: a 

randomised, 

double-blind, 

placebo-

controlled, phase 

2 trial 

 

Monk PD et al. Inhaled 

Interferon Beta COVID-

19 Study Group. UK. 

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33189161/  

 

 

 

 

Interferon beta-1a 

em pacientes com 

COVID-19 

acelera a 

recuperação 

clínica 

- Prévio: A infecção pelo SARS-CoV-2 

com síndrome respiratória aguda grave 

acarreta um risco substancial de doença 

grave e prolongada, sendo que as opções de 

tratamento são atualmente limitadas. 

- Objetivo: Avaliar a eficácia e a segurança 

do interferon beta-1a inalado por 

nebulização (SNG001) para o tratamento 

de pacientes internados com COVID-19. 

- Métodos:  

-> Estudo piloto de fase 2, randomizado, 

duplo-cego, controlado por placebo, em 

nove locais do Reino Unido.  

-> Adultos com 18 anos ou mais admitidos 

no hospital com sintomas de COVID-19, 

com RT-PCR ou teste de ponto de 

atendimento positivo, ou ambos, foram 

designados aleatoriamente (1:1) para 

receber SNG001 (6 MIU) ou placebo, por 

inalação através de um bocal, diariamente 

durante 14 dias.  

-> Desfecho primário: mudança na 
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condição clínica na Escala Ordinal da OMS 

para Melhoria Clínica (OSCI – Ordinal 

Scale for Clinical Improvement) durante o 

período de dosagem na população 

utilizando o teste “intenção de tratar” 

(todos os pacientes randomizados que 

receberam pelo menos uma dose do 

medicamento do estudo).  

- A escala OSCI é uma escala de 9 pontos, 

onde 0 corresponde a nenhuma infecção e 

8 corresponde ao óbito.   

-> Múltiplas análises foram feitas para 

identificar o método estatístico mais 

adequado para futuros ensaios clínicos.  

-> A segurança foi avaliada monitorando 

eventos adversos por 28 dias.  

-> Este ensaio está registrado no 

Clinicaltrialsregister.eu (2020-001023-14) 

e ClinicalTrials.gov (NCT04385095); o 

estudo piloto de pacientes internados com 

COVID-19 está concluído. 

- Resultados:  

-Entre 30 de março e 30 de maio de 2020, 

101 pacientes foram aleatoriamente 

designados para SNG001 (n=50) ou 

placebo (n=51).  

-> SNG001 versus placebo: 57,8 ± 14,6 vs 

56,5 ± 11,9 anos, sexo masculino 56% vs 

62%, HAS 69% vs 41%, doença pulmonar 

crônica 42% vs 44%, doença 

cardiovascular 19% vs 30%, DM 12% vs 

33%.   

-> 48 receberam SNG001 e 50 receberam 

placebo e foram incluídos na população 

com intenção de tratar.  

-> 66 (67%) dos pacientes necessitaram de 

suplementação de oxigênio no início do 

estudo: 29 no grupo placebo e 37 no grupo 

SNG001.  

-> Em comparação ao grupo placebo, os 

pacientes que receberam SNG001 tiveram 

maiores chances de melhora na escala 

OSCI (OR=2,32 [IC95% 1,07-5,04; 

p=0,033) no dia 15 ou 16 e foram mais 

propensos em melhorar pela pontuação 

OSCI de 1 (sem limitação de atividades) 

durante o tratamento (OR=2,19 [IC95% 

1,03-4 ,69; p=0,043).  

-> Razão de probabilidade para melhora 

como SNG001: 3,19 (IC95% 1,24-8,24, 

p=0,017)  

-> SNG001 foi bem tolerado.  

-> O evento adverso emergente do 

tratamento mais freqüentemente relatado 

foi cefaleia (sete [15%] pacientes no grupo 
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SNG001 e cinco [10%] no grupo placebo). 

-> Houve três mortes no grupo do placebo 

e nenhuma no grupo SNG001. 

- Conclusão: 

-> Os pacientes que receberam SNG001 

tiveram maiores chances de melhora e se 

recuperaram mais rapidamente da infecção 

pelo SARS-CoV-2 do que os pacientes que 

receberam placebo, fornecendo uma forte 

justificativa para estudos adicionais. 

Int 

Immunophar

macol 

10NOV2020 

Epicardial 

adipose tissue, 

inflammatory 

biomarkers and 

COVID-19: Is 

there a possible 

relationship? 

 

Abrishami A et al. Iran.  

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33208293/ 

 

 

Correlação entre 

a gordura 

epicárdica e 

marcadores 

inflamatórios nos 

desfechos da 

COVID-19  

- Prévio: O tecido adiposo é um órgão 

biologicamente ativo com propriedades 

pró-imunogênicas.  

- Objetivo: Avaliar o valor prognóstico do 

tecido adiposo epicárdico (EAT; epicardial 

adipose tissue) na COVID-19 e sua 

correlação com outros biomarcadores 

inflamatórios. 

- Métodos: 

-> N=100 pacientes com COVID-19 foram 

incluídos.  

-> Proteína C reativa (PCR), desidrogenase 

lática (DHL), proporção de neutrófilos para 

linfócitos (NLR), proporção de linfócitos 

para PCR (LCR) e proporção de plaquetas 

para linfócitos (PLR) foram avaliados na 

admissão.  

-> O volume e a densidade da EAT foram 

medidos por tomografia computadorizada. 

-> Os pacientes foram acompanhados até a 

morte ou alta.  

-> Realizadas análises univariada e 

multivariada e a análise da curva ROC foi 

usada para avaliar a capacidade dos 

marcadores inflamatórios em predizer a 

sobrevida.  

-> A relação entre EAT e outros 

marcadores inflamatórios também foi 

investigada. 

- Resultados:  

-> Média de idade 55,5±15,2 anos; 68% 

homens.  

-> Comorbidades: HAS é 33%, DM 21%, 

doença cardiovascular 21%, doença renal 

crônica 22% 

-> A análise univariada revelou que o 

aumento do envolvimento pulmonar, 

nitrogênio da uréia no sangue, DHL e NLR 

e diminuição da contagem de plaquetas 

foram significativamente associados ao 

risco de morte.  

-> Após ajuste, o DHL foi 

independentemente preditivo de morte 

(OR=1,013, p=0,03).  

-> Entre os marcadores inflamatórios, o 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33208293/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33208293/
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LCR (linfócitos/proteína C reativa) teve a 

melhor capacidade de predizer a sobrevida 

com sensibilidade de 79,7% e 

especificidade de 64,3% em um valor de 

corte ideal de 20,8 (AUC=0,744, IC 95% = 

0,612-0,876, p=0,004).  

-> O volume de EAT demonstrou 

correlação positiva com NLR e PLR 

(p=0,001 e 0,01) e correlação negativa com 

LCR (p=0,02).  

-> A densidade de EAT foi 

significativamente diferente entre falecidos 

e sobreviventes (p=0,008). 

- Conclusão:  

-> Os exames laboratoriais de rotina que 

representam o estado da inflamação podem 

ser usados como marcadores de 

prognóstico custo-efetivos da COVID-19. 

-> Além disso, a associação significativa 

entre o volume da EAT e outros 

biomarcadores inflamatórios pode explicar 

a doença mais grave em pacientes obesos. 

Cell 

10NOV2020  
Baricitinib 

treatment 

resolves lower-

airway 

macrophage 

inflammation 

and neutrophil 

recruitment in 

SARS-CoV-2-

infected rhesus 

macaques 

 

Hoang TN et al. USA.  

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33278358/  

 

Redução da 

produção das 

citocinas e 

quimocinas e da 

histologia 

pulmonar em 

macacos 

infectados pelo 

SARS-CoV-2 e 

tratados com 

baricitinibe   

-Prévio: Hipercitocinemia (aumento das 

citocinas) induzida pelo SARS-CoV-2 e 

inflamação estão criticamente associadas à 

gravidade da COVID-19.  

-> O baricitinibe, um inibidor de 

JAK1/JAK2 clinicamente aprovado, está 

atualmente sendo investigado em ensaios 

clínicos COVID-19.  

- Objetivo: Investigar a eficácia 

imunológica e virológica do baricitinibe 

num modelo de macaco rhesus de infecção 

pelo SARS-CoV-2.  

- Resultados:  

-> Inoculados 8 macacos Rhesus adultos 

(11-17 anos, média = 14 anos) com um 

total de 1,1 × 106 unidades formadoras de 

placa (PFUs) SARS-CoV-2 (2019-nCoV / 

USA-WA1 / 2020), administradas por vias 

intranasal (IN) e intratraqueal (IT).  

-> Dois dias após a infecção, 8 macacos 

Rhesus foram randomizados (n=4 tratados) 

para receber 4 mg de baricitinibe oral, 

diariamente por 8–9 dias ou observados 

sem tratamento até 10–11 dias após a 

infecção, quando todos os animais foram 

sacrificados 24h após a dosagem, o 

baricitinibe foi prontamente detectado no 

plasma de todos os animais tratados, 

atingindo um nível médio de 2,13 ng/ml.  

-> Na necropsia, o baricitinibe foi 

detectável aproximadamente 2h após a 

última dose no pulmão esquerdo/direito 

superior e inferior (n=4 macacos Rhesus; 
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média de 4,41 e 4,43 ng/g, 

respectivamente), cérebro (n=3 macacos 

Rhesus; 2,09 ng/g de tecido) e líquido 

cefalorraquidiano (LCR) (n=2 macacos 

Rhesus; 0,29 ng/ml); também foi detectado 

o baricitinibe no LCR em 3 dos 4 animais 

tratados 24 horas após a dosagem em 8–9 

dias após a dose final. 

-> A eliminação viral medida a partir de 

swabs nasais e da orofaringe, lavagens 

broncoalveolares e tecidos não reduziu 

com baricitinibe.  

-> As respostas antivirais do interferon tipo 

I (IFN) e as respostas specíficas dos 

linfócitos T para SARS-CoV-2 

permaneceram semelhantes entre os dois 

grupos.  

-> Os animais tratados com baricitinibe 

mostraram redução da inflamação, 

diminuição da infiltração de células 

inflamatórias no pulmão, redução da 

atividade de NETose e patologia pulmonar 

mais limitada.  

-> É importante ressaltar que os animais 

tratados com baricitinibe tiveram uma 

supressão rápida e notavelmente potente da 

produção de citocinas e quimiocinas pelos 

macrófagos pulmonares responsáveis pela 

inflamação e recrutamento de neutrófilos. 

- Conclusões:  

-> Esses dados apóiam um papel benéfico e 

elucidam os mecanismos imunológicos 

subjacentes ao uso de baricitinibe como 

tratamento de primeira linha para a 

inflamação induzida pela infecção pelo 

SARS-CoV-2. 

Science 

10NOV2020 
Transmission of 

SARS-CoV-2 on 

mink farms 

between humans 

and mink and 

back to humans 

 

Munnink BBO et al. The 

Netherlands.  

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33172935/  

 

Transmissão do 

SARS-CoV-2 dos 

visons para seres 

humano sna 

Holanda  

- Prévio: Experimentos com animais 

mostraram que primatas não humanos, 

gatos, furões, hamsters, coelhos e 

morcegos podem ser infectados pelo 

SARS-CoV-2.  

-> Além disso, o RNA do SARS-CoV-2 foi 

detectado em felinos, visons e cães no 

campo.  

- Objetivo: Descrever uma investigação 

aprofundada usando o sequenciamento do 

genoma completo de surtos em 16 fazendas 

de visons e os humanos que vivem ou 

trabalham nessas fazendas.  

- Resultados:  

-> Observamos que o vírus foi inicialmente 

introduzido a partir de humanos e desde 

então evoluiu, provavelmente refletindo a 

ampla circulação entre os visons no início 

do período de infecção várias semanas 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33172935/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33172935/
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 antes da detecção.  

-> Apesar da biossegurança aprimorada, 

vigilância de alerta precoce e abate 

imediato de fazendas infectadas, a 

transmissão ocorreu entre fazendas de 

visons em três grandes grupos de 

transmissão com modos de transmissão 

desconhecidos.  

-> O SARS-CoV-2 foi detectado na 

fazenda de vison NB1-NB4 após relatos de 

sintomas respiratórios e aumento da 

mortalidade em visons. As sequências da 

fazenda NB1 mostraram entre 0 e 9 

diferenças nos polimorfismos de 

nucleotídeo único (SNPs; média de 3,9 

nucleotídeos) e as sequências de NB2 

tiveram entre 0 e 8 SNPs de diferença 

(média de 3,6), que é mais do que 

geralmente observado em surtos em 

ambientes humanos. 

-> Além disso, duas deleções, uma de 12 e 

uma de 134 nucleotídeos foram observadas 

em sequência única de NB1. As sequências 

de visons em NB6 tinham entre 0 e 12 

diferenças de SNPs e em uma sequência foi 

observada uma deleção de 9 nucleotídeos, 

enquanto a diversidade foi menor para as 

sequências das fazendas subsequentes. 

->  Após a detecção inicial do SARS-CoV-

2, as granjas foram rastreadas 

semanalmente. O primeiro, segundo, 

quinto e sexto rastreio semanal produziram 

novos resultados positivos. 

-> 68% dos residentes, funcionários e / ou 

contatos da fazenda de visons testados 

tinham evidências de infecção pelo SARS-

CoV-2.  

-> Onde genomas inteiros estavam 

disponíveis, foi observado que as pessoas 

foram infectadas com cepas com uma 

assinatura de sequência animal, fornecendo 

evidências de transmissão animal para 

humano do SARS-CoV-2 dentro das 

fazendas de visons. 

-> Várias mutações não sinônimas foram 

identificadas entre as sequências de vison 

em comparação com a sequência de 

referência de Wuhan NC_045512.2. No 

entanto, nenhuma substituição particular de 

aminoácidos foi encontrada em todas as 

amostras de vison. Digno de nota, três dos 

clusters tinham a variante de posição 614G 

(clusters A, C e E), e dois tinham a variante 

original.  

-> Não houve diferenças óbvias na 
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apresentação da doença em animais ou 

humanos entre os grupos com base nos 

dados disponíveis. 

-  Discussão e Conclusões:  

-> Até agora, a investigação não 

identificou fatores comuns que podem 

explicar a propagação de fazenda a 

fazenda: possivelmente por meio de 

trabalhadores temporários que não foram 

incluídos nos testes.  

-> Desde essas observações, infecções pelo 

SARS-CoV-2 também foram descritas em 

fazendas de visons em outros lugares. 

-> É imperativo que a produção de peles e 

o setor de comercialização não se tornem 

um reservatório para a futura transmissão 

do SARS-CoV-2 para os humanos.  

Clin Infect 

Dis 

09NOV2020 

Randomized, 

double-blinded 

and placebo-

controlled phase 

II trial of an 

inactivated 

SARS-CoV-2 

vaccine in 

healthy adults 

 

Che Y et al. China. 
https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33165503/   

 

 

  

Eficácia e 

segurança da 

vacina inativada 

num estudo 

randomizado e 

controlado com 

742 indivíduos   

- Objetivo: Avaliar se uma vacina inativada 

contra SARS-CoV-2 quanto à 

imunogenicidade e segurança em adultos 

com idade entre 18-59 anos. 

- Métodos:  

-> Estudo randomizado, duplo-cego e 

controlado, adultos saudáveis receberam 

uma dose média (MD, medium dose; 100 

EU viral antigen) ou alta (HD, high dose; 

150 EU viral antigen) da vacina num 

intervalo de 14 ou 28 dias.  

-> Vacina inativada desenvolvida no 

Instiyute of Medical Biology (IMB), 

Chinese Academy of Medical Sciences 

(CAMs)  

-> Anticorpo neutralizante (NAb) e 

anticorpos anti-S e anti-N foram detectados 

em momentos diferentes, e as reações 

adversas foram monitoradas por 28 dias 

após a imunização completa. 

- Resultados:  

-> N=742 adultos foram avaliados quanto à 

imunogenicidade e segurança. 

->  Entre os indivíduos no cronograma 

0,14, as taxas de soroconversão de NAb em 

grupos de MD e HD foram 89% e 96% 

com GMTs (títulos médios geométricos) de 

23 e 30, respectivamente, no dia 14 e 92% 

e 96% com GMTs de 19 e 21, 

respectivamente, no dia 28 após a 

imunização. Os anticorpos anti-S tinham 

GMTs de 1883 e 2370 no grupo MD e 

2295 e 2432 no grupo HD. Os anticorpos 

anti-N tiveram GMTs de 387 e 434 no 

grupo MD e 342 e 380 no grupo HD.  

-> Entre os indivíduos no cronograma 0, 

28, as taxas de seroconversão para NAb em 

ambas as doses foram de 95% com GMTs 
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de 19 no dia 28 após a imunização. Os 

anticorpos anti-S tinham GMTs de 937 e 

929 para o grupo de MD e HD, e os 

anticorpos anti-N tinham GMTs de 570 e 

494 para o grupo de MD e HD, 

respectivamente.  

-> Nenhum evento adverso sério foi 

observado durante o período do estudo. 

- Conclusão:  

-> Adultos vacinados com a vacina SARS-

CoV-2 inativada apresentavam NAb, bem 

como anticorpos anti-S / N, e apresentavam 

baixa taxa de reações adversas. 

-> As doses médias (MD) apresentaram 

resultados comparáveis às doses altas (HD) 

Int J Infect 

Dis 

09NOV2020  

Randomized 

controlled open 

label trial on the 

use of favipiravir 

combined with 

inhaled 

interferon beta-

1b in hospitalized 

patients with 

moderate to 

severe COVID-19 

pneumonia 

 

Khamis F et al. Oman.  

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33181328/ 

Falta de eficácia 

do favipiravir + 

interferon beta 1-

b em comparação 

à 

hidroxicloroquina  

na COVID-19 

- Objetivo: Avaliar a eficácia terapêutica 

do favipiravir combinado com o interferon 

beta-1b inalado em pacientes adultos 

internados com pneumonia moderada a 

grave pela COVID-19.  

- Métodos:  

-> Ensaio clínico randomizado, aberto e 

controlado com favipiravir oral em adultos 

internados com pneumonia pela COVID-19 

moderada a grave de 22 de junho de 2020 a 

13 de agosto de 2020.  

-> Os pacientes foram aleatoriamente 

designados para receber uma combinação 

do favipiravir (D1 – 1600 mg; D2-D10: 

600 mg 2x) com interferon beta-1b (8 

milhões  IU = 0,25 μg; 2x/doa por 5 dias) 

por inalação de aerossol ou 

hidroxicloroquina (HCQ; Dia 1 – 400 mg 

2x/dia e D2-D7 200 mg 2x/dia).  

-> Desfechos primários: tempo desde a 

randomização até a recuperação clínica, a 

normalização dos marcadores inflamatórios 

e a melhora na saturação de oxigênio 

mantida por pelo menos 72 horas.  

-> Desfechos secundários: 

deterioração/agravamento da pneumonia 

(definida como SpO2 de ≤93% ou 

PaO2/FiO2 ≤300 mmHg ou FR  ≥30 irpm 

sem inalação de oxigênio e requerendo 

oxigenoterapia ou suporte respiratório mais 

avançado); taxa de admissão à unidade de 

terapia intensiva (UTI) e mortalidade em 

14 dias da alocação.  

- Resultados:  

-> Um total de 89 pacientes foram 

submetidos à randomização com 49% 

(n=44) selecionados para favipiravir e 51% 

(n=45) à HCQ.  

-> Média geral de idade: 55 ± 14 anos e 

58% (n = 52) eram do sexo masculino. 
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-> Comorbidades: HAS 54%, DM 45%, 

doença cardíaca 15%  

-> Não houve diferenças significativas nos 

biomarcadores inflamatórios na alta 

hospitalar entre os dois grupos: proteína C 

reativa (p=0,413), ferritina (p=0,968), 

desidrogenase lática (p=0,259) e 

interleucina 6 (p=0,410).  

-> Também não houve diferenças 

significativas entre os dois grupos com 

relação ao tempo de permanência geral (7 

vs 7 dias; p=0,948), transferências para a 

UTI (18,2% vs 17,8%; p=0,960), alta 

(65,9% vs 68,9%; p=0,764) e mortalidade 

geral (11,4% vs 13,3%; p=0,778). 

- Conclusões:  

-> Não foram encontradas diferenças nos 

resultados clínicos entre favipiravir mais 

interferon beta-1b inalado e 

hidroxicloroquina em adultos internados 

com pneumonia COVID-19 moderada a 

grave. 

Thromb Res 

07NOV2020 
Prevalence and 

characteristics of 

pulmonary 

embolism in 1042 

COVID-19 

patients with 

respiratory 

symptoms: A 

nested case-

control study 

 

Planquette B et al. 

France. 

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33190025/ 

 

Prevalência e 

características de 

pacientes com 

embolia 

pulmonary na 

COVID-19  

- Prévio: A COVID-19 tem sido associada 

a complicações cardiovasculares e 

distúrbios de coagulação.  

-> Estudos anteriores relataram embolia 

pulmonar (EP) em pacientes com COVID-

19 grave.  

- Objetivo: Estimar a prevalência de EP 

sintomática em pacientes com COVID-19 e 

identificar as características clínicas, 

radiológicas ou biológicas associadas à EP. 

- Métodos:  

-> Estudo de caso-controle aninhado 

retrospectivo em 2 hospitais franceses.  

-> Os controles foram pareados em uma 

proporção de 1: 2 com base na idade, sexo 

e centro de estudo.  

-> Pacientes com EP com COVID-19 

foram comparados a pacientes nos quais 

EP foi descartada (controles CTPA – 

pulmonar computed tomography [CT] 

angiogram) e nos quais EP não foi 

investigada (controles CT). 

- Resultados:  

-> Grupo EP versus CTPA controle versus 

CT control: medina de idade 63 (53-79), 65 

(54-78) e 63 (53-78) anos, sex omasculino 

55,9%, 58,1% e 55,9%; história prévia de 

TVP/EP 8,6%, 11,2% e 6,1%; fibrilação 

atrial 3,4%, 6,8% e 7,9%   

-> Suspeitou-se do diagnóstico de EP em 

269/1.042 pacientes com COVID-19 e 

confirmou-se o diagnóstico em 59 

pacientes (5,6%).  
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-> 50% dos casos de EP foi diagnosticada 

no momento do diagnóstico da COVID-19. 

-> Pacientes com EP não diferiram dos 

controles CT e CTPA para fatores de risco 

de trombose.  

-> Pacientes com EP mais frequentemente 

necessitaram de ventilação invasiva em 

comparação aos controles CTPA 

(OR=2,79; IC95% 1,33-5,84) e para 

controles CT (OR=8,07; IC95% 2,70-

23,82).  

-> Pacientes com EP exibiram lesões 

parenquimatosas mais extensas (> 50%) do 

que os controles CT (OR=3,90; IC95% 

1,54-9,94).  

-> Os níveis de dímero-D foram 5,1 

(IC95% 1,90-13,76) vezes maiores em 

pacientes com EP do que controles CTPA: 

D- dímero D acima de 2.605 ng/ml (IC95% 

1,90-13,76).  

-> A curva ROC para D-dímero: de acordo 

com o índice de Youden, o nível de corte 

ideal de D-dímero foi de 1500 ng/ml; a 

sensibilidade do teste foi 76,1% e a 

especificidade foi 65,0%. Com esse teste, 

em nossa população, o VPN foi de 97,8% e 

91,1% de acordo com uma prevalência de 

PE de 5,6% (população total) ou 21,2% 

(população com CTPA).  

-> Também foi avaliado se um limiar mais 

alto de dímero-D teria um bom VPP para o 

diagnóstico de EP: na população de 1.042 

pacientes com COVID-19, limiares de 

2.500 ng/ml e 3.500 ng/ml foram 

associados a um VPP de 15,9% e 20,3%, 

respectivamente. No grupo com suspeita de 

EP (grupo CTPA), os VPPs foram de 

45,4% e 53,3%, respectivamente. 

->  Doze mortes (20,3%) ocorreram em 

pacientes com EP, em comparação com 19 

(16,1%) em controles CTPA (OR=1,36; 

IC95% 0,53-3,14) e 14 (11,9%) em 

controles CT (OR=2,09; IC95% 0,83-5,31). 

- Conclusões:  

-> Os resultados sugerem uma prevalência 

de EP em pacientes com COVID-19 

próxima a 5% em toda a população e a 

20% da população com suspeita clínica.  

-> A EP parece estar associada a danos 

pulmonares mais extensos e exigir 

ventilação invasiva com mais frequência. 

Plos One 

05NOV2020 
Ocular surface 

manifestations of 

coronavirus 

disease 2019 

Aggarwal K et al. India, 

USA, Singapore & UK.  
https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33151999/ 

Manifestações 

oculares na 

COVID-19  

- Objetivo: Determinar a ocorrência de 

manifestações da superfície ocular em 

pacientes com diagnóstico de COVID-19.  

- Métodos:  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33151999/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33151999/
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(COVID-19): A 

systematic review 

and meta-

analysis 

 

 

 

 

-> Pesquisa sistemática de bancos de dados 

eletrônicos, como PubMed, Web of 

Science, CINAHL, OVID e Google 

scholar, foi realizada usando uma estratégia 

de pesquisa abrangente. A 

-> As buscas foram atuais até 31 de maio 

de 2020.  

-> Dados agrupados de estudos transversais 

foram usados para meta-análise e uma 

síntese narrativa foi realizada para estudos 

em que uma meta-análise não era viável. 

- Resultados:  

-> N=16 estudos relatando 2.347 casos 

COVID-19 confirmados foram incluídos. -

> Os dados agrupados mostraram que 

11,64% (IC95% 5,54-17,75) dos pacientes 

com COVID-19 tinham manifestações da 

superfície ocular.  

-> Dor ocular (31,2%), secreção (19,2%), 

vermelhidão (10,89%; IC95% 3,04-

18,74%) e conjuntivite folicular (7%; 

IC95% 2,12-11,89%) foram as principais 

características.  

-> 6,9% dos pacientes com manifestações 

oculares tiveram pneumonia grave.  

-> O RNA viral foi detectado nas amostras 

oculares em 3,5% dos pacientes. 

- Conclusão:  

-> As apresentações oculares relatadas 

mais comuns na COVID-19 incluíram dor 

ocular, vermelhidão, secreção e 

conjuntivite folicular. 

-> Uma pequena proporção de pacientes 

tinha RNA viral em suas amostras 

conjuntivais/lacrimais. 

-> Os estudos disponíveis mostram viés de 

publicação e heterogeneidade 

significativos.  

-> Estudos prospectivos com coleta 

metódica e relato de dados são necessários 

para avaliação do envolvimento ocular na 

COVID-19, bem como análise em 

diferentes estágios da doença.   

Transplantatio

n  

30OUT2020 

HLA and AB0 

Polymorphisms 

May Influence 

SARS-CoV-2 

Infection and 

COVID-19 

Severity 

 

Amoroso A et al. Italy. 

https://pubmed.ncbi.nlm.

nih.gov/33141807/ 

HLA-DRB1*08 

está associado à 

COVID-19 e à 

progressão desta 

doença  

- Prévio: A infecção pelo SARS-CoV-2 é 

heterogênea na apresentação clínica e na 

evolução da doença.  

- Objteivos: Investigar se a resposta imune 

ao vírus pode ser influenciada por fatores 

genéticos através da comparação das 

frequências HLA e AB0 em receptores de 

transplante de órgãos de pacientes em lista 

de espera de acordo com a presença ou 

ausência de infecção pelo SARS-CoV-2. 

- Métodos:  

-> Análise retrospectiva de uma coorte 
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italiana composta por pacientes 

transplantados e em lista de espera no 

período de janeiro de 2002 a março de 

2020.  

-> Os dados desta coorte foram 

combinados com o registro italiano de 

indivíduos COVID-19, avaliando o status 

de infecção de pacientes transplantados e 

em lista de espera.  

-> Um total de 56.304 casos foi estudado 

com o objetivo de comparar as frequências 

HLA e AB0 de acordo com a presença 

(n=265, COVID1-9) ou ausência 

(n=56.039, COVID-19) de infecção pelo 

SARS-CoV-2. 

-Resultados:  

-> A taxa de incidência cumulativa de 

COVID-19 foi 0,112% na população 

italiana e 0,462% em pacientes em lista de 

espera/transplantados (OR=4,2, IC95% 

[3,7-4,7], p<0,0001).  

-> HLA-DRB1*08 foi mais frequente nos 

pacientes com COVID-19 (9,7% e 5,2%: 

OR=1,9, IC95% [1,2-3,1]; p=0,003; Pc = 

0,036).  

-> Em pacientes com COVID-19, o HLA-

DRB1*08 foi correlacionado à mortalidade 

(6,9% em transplantado de doadores vivos 

vs 17,5% em transplantados de doadores 

falecidos: OR=2,9, IC95% [1,15-7,21]; 

p=0,023).  

-> As análises de predição de ligação de 

peptídeo mostraram que esses alelos DRB1 

* 08 foram incapazes de se ligar a qualquer 

um dos peptídeos virais com alta afinidade. 

-> Por último, o grupo sanguíneo A foi 

mais frequente em pacientes com COVID-

19 (45,5%) do que em pacientes sem 

COVID-19 (39,0%; OR=1,3, IC95% [1,02-

1,66]; p=0,03). 

-Conclusões:  

-> Embora preliminares, esses resultados 

sugerem que os antígenos HLA podem 

influenciar a infecção pelo SARS-CoV-2 e 

a evolução clínica da COVID-19.  

-> Além disto, os dados confirmam que 

indivíduos do grupo sanguíneo A 

apresentam maior risco de infecção, 

fornecendo pistas sobre a disseminação da 

doença e indicações sobre o prognóstico da 

infecção e estratégias de vacinação. 

Open Forum 

Infect Dis 

13OUT2020 

 

Remdesivir Use 

in Patients 

Requiring 

Mechanical 

Lapadula G et al. 

Remdesivir-Ria Study 

Group. Italy.  
https://pubmed.ncbi.nlm.

Remdesevir em 

pacientes 

intubados: há 

benefícios?  

- Prévio: O remdesivir foi associado à 

recuperação mais rápida da COVID-19. No 

entanto, não se sabe se também é benéfico 

em pacientes que requerem ventilação 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33204761/
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Ventilation due 

to COVID-19 

 

nih.gov/33204761/ 

 

 

mecânica. 

-Métodos:  

-> Inclusão de todos os pacientes 

consecutivos internados na unidade de 

terapia intensiva (UTI) que necessitaram de 

ventilação mecânica devido à COVID-19 

(1º a 31 de março de 2020). 

-> Modelos de Cox univariados e 

multivariados foram usados para explorar a 

possível associação entre morte intra-

hospitalar ou alta hospitalar, eventos 

considerados de risco competitivo e fatores 

basais ou relacionados ao tratamento, 

incluindo o uso de remdesivir.  

-> A taxa de extubação e o número de dias 

sem ventilação também foram calculados e 

comparados entre os grupos de tratamento. 

- Resultados:  

-> N=113 pacientes que necessitaram de 

ventilação mecânica foram observados por 

uma mediana de 31 dias de seguimento; 

32% morreram, 69% foram extubados e 

66% receberam alta hospitalar com vida.  

-> Comorbidades: HAS 46,9%, DM 

17,7%, cardiopatia isquêmica 5,3%, doença 

cerebrovascular 3,5%, neoplasia 9,7%.  

-> Entre 33 tratados com remdesivir (200 

mg no 1º dia e 100 mg por 9 dias; mediana 

de início após a intubação de 7 [4-11] 

dias), foi observada menor mortalidade 

(15,2% vs 38,8%) e maiores taxas de 

extubação (88% vs 60%), dias sem 

ventilação (mediana [intervalo interquartil], 

11 [0-16] vs 5 [0-14,5]) e alta hospitalar 

(85% vs 59%). 

-> Usando a análise multivariável, o 

remdesivir foi significativamente associado 

à alta hospitalar (razão de risco [HR], 2,25; 

IC95%, 1,27-3,97; P=0,005) e com uma 

mortalidade não significativamente menor 

(HR, 0,73; IC 95%, 0,26- 2,1; P=0,560).  

-> O remdesivir foi independentemente 

associado à extubação (HR=2,10; IC95%, 

1,19-3,73; P=0,011), que foi considerado 

um risco competitivo de morte na UTI em 

um modelo de sobrevivência adicional. 

- Conclusões:  

-> Na coorte de pacientes ventilados 

mecanicamente, o remdesivir não foi 

associado a uma redução significativa da 

mortalidade, mas foi consistentemente 

associado ao menor tempo de ventilação 

mecânica e maior probabilidade de alta 

hospitalar, independente de outros fatores 

de risco. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33204761/
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-> Seria importante validar os achados 

numa coorte maior de pacientes e em 

estudos multicêntricos. 


