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Pergunta
Principal
Alterações
histológicas no
pulmão de
pacientes com
COVID-19 em
comparação com
influenza

Aspectos-chaves
-Comparação da autópsia de 7 pulmões
que foram a óbito pela COVID-19 e 7
pulmões de pacientes que foram a óbito
por influenza (H1N1) pareados por idade.
- A média do peso dos pulmões dos
pacientes com pneumonia comprovada
por influenza foi significativamente maior
que a de pacientes com COVID-19
(2404±560 g vs 1681±49 g; p=0,04).
-> A média do peso dos pulmões de
controle não infectados 1045 ± 91 g) foi
significativamente menor do que aqueles
no grupo influenza (p=0,003) e o COVID19 (p <0,001).
- Em pacientes que faleceram por
insuficiência respiratória associada à
COVID-19 ou à influenza, o padrão
histológico no pulmão periférico foi o
dano alveolar difuso (necrose das células
alveolares, hiperplasia dos penumócitos
tipo 2 e depósito de fibrina intra-alveolar)
associado à infiltração perivascular de
linfócitos T.
- Os pulmões de pacientes com COVID19 também apresentaram características
vasculares distintas, consistindo em lesão
endotelial grave associada à presença de
vírus intracelular e ruptura de membranas
celulares.
-> A análise histológica dos vasos
pulmonares de pacientes com COVID-19
mostrou trombose generalizada com
microangiopatia.
->Microtrombos capilares alveolares
foram 9 vezes mais prevalentes em
pacientes com COVID-19 do que em
pacientes com influenza: 159±73 vs
16±16 trombos por centimeto quadrado
de área do lúmen vascular; p=0,002.
-> Nos pulmões de pacientes com
COVID-19, a quantidade de crescimento
de novos vasos, predominantemente
através de um mecanismo de angiogênese
intussusceptiva foi 2,7 vezes maior que a
dos pulmões de pacientes com influenza
(p<0,001).
-> Nos pulmões não infectados, há
expressão escassa de ECA2 nas células
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epiteliais alveolares (0,053±0,03) e células
endoteliais capilares (0,066±0,03). Nos
pulmões de pacientes com COVID-19 e
pulmões de pacientes com influenza, a
contagem relativa de células positivas
para ECA2 por campo de visão foi de
0,25±0,14 e 0,35±0,15, respectivamente,
para células epiteliais alveolares e
0,49±0,28 e 0,55±0,11, respectivamente,
para células endoteliais. Além disso, não
foram observados linfócitos ECA2
positivos no tecido perivascular ou nos
alvéolos dos pulmões do grupo controle,
mas estavam presentes nos pulmões no
grupo COVID-19 e no grupo influenza
(contagens relativas de 0,22±0,18 e
0,15±0,09, respectivamente).
- Nos pulmões de pacientes com COVID19 e em pacientes com influenza, foram
encontradas quantidades semelhantes de
linfócitos T CD3 positivos (raio de 200
μm nas paredes pré-capilar e pós-capilares
dos vasos) em 20 campos/lâmina por
paciente (26,2±13,1 para COVID-19 e
14,8±10,8 para a influenza).
-> Com o mesmo tamanho de campo
utilizado previamente, linfócitos T CD4
foram mais numerosas nos pulmões de
pacientes com COVID-19 do que nos
pulmões de pacientes com influenza (13,6
± 6,0 vs 5,8±2,5, p=0,04), enquanto que os
linfócitos T CD8 foram menos numerosos
(5,3±4,3 vs 11,6±4,9, p=0,008). Os
neutrófilos (CD15 positivo) foram
significativamente menos numerosos
adjacentes ao revestimento epitelial
alveolar no grupo COVID-19 do que no
grupo influenza (0,4±0,5 vs 4,8±5,2,
p=0,002).
- Uma análise multiplexada da expressão
gênica relacionada à inflamação examinou
249 genes e identificou semelhanças e
diferenças entre os espécimes do grupo
COVID-19 e influenza: Um total de 79
genes relacionados à inflamação foram
diferencialmente regulados apenas em
amostras de pacientes com COVID-19,
enquanto 2 genes foram regulados
diferencialmente apenas em amostras de
pacientes com influenza. Foi encontrado
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Nasal Gene
Expression of
AngiotensinConverting
Enzyme 2 in
Children and
Adults

Bunyavanich S et al.
USA.
https://jamanetwork.com
/journals/jama/fullarticle
/2766524

Expressão menor
da ECA2 no
epitélio nasal de
crianças

um padrão de expressão compartilhada
para 7 genes.
-> para genes relacionados à angiogênese,
69 foram regulados na COVID-19, 26
genes foram regulados na influenza e 45
genes foram comuns às 2 doenças.
- Conclusões, nesta pequena série de
casos, a angiogênese vascular distinguiu a
patobiologia pulmonar da COVID-19 da
infecção igualmente grave pelo vírus
influenza. A universalidade e as
implicações clínicas destas observações
requerem mais pesquisas para serem
definidas.
-Prévio: crianças são menos de 2% dos
casos de COVID-19.
- Análise retrospectiva do epitélio nasal de
305 indivíduos de 4-60 anos (Mount
Sinai, NY, EUA), com ou sem asma.
Realizado sequenciamento do RNA
(RNA-Seq).
-> crianças mais jovens (<10 anos),
crianças mais velhas (10-17 anos), adultos
jovens (18-24 anos) e adultos (≥ 25 anos).
->A expressão do gene da ECA2 foi
menor (contagem média do log2 por
milhão, 2,40; IC95%, 2,07-2,72) em
crianças mais jovens (n = 45) e aumentou
com a idade, com contagem média de
log2 por milhão de 2,77 (IC95%, 2,642,90) para crianças mais velhas (n=185),
3,02 (IC95%, 2,78-3,26) para adultos
jovens (n=46) e 3,09 (IC95%, 2,83-3,35)
para adultos (n=29).
->A regressão linear utilizando a
expressão do gene ACE2 como variável
dependente e a faixa etária como variável
independente
mostrou
que,
em
comparação com crianças mais jovens, a
expressão
do
gene
ACE2
foi
significativamente maior em crianças
mais velhas (p=0,01), adultos jovens
(p<0,001) e adultos (p=0,001)
-> Como as distribuições de sexo e asma
variaram entre as faixas etárias, construiuse um modelo de regressão linear ajustado
para sexo e asma que também mostrou
associações
ajustadas
significativas
(p≤0,05) entre a expressão da ECA2 e a
faixa etária.
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Expression of the
SARS-CoV2 ACE2 Receptor
in the Human
Airway
Epithelium

Zhang H et al. USA.
https://www.atsjournals.
org/doi/pdf/10.1164/rcc
m.202003-0541OC

Expressão da
ECA2 na via
aérea de
fumantes e não
fumantes

- Uma menor expressão da ECA2 em
crianças em relação aos adultos pode
ajudar a explicar por que o COVID-19 é
menos prevalente em crianças.
-> Uma limitação deste estudo é que a
amostra não incluiu indivíduos mais
velhos (> 60 anos), além de avaliar apenas
a expessão gênica e não a protéica.
-N=744
amostras
(obtidas
por
broncoscopia de fibra óptica e lavado da
traquéia) de 267 indivíduos fumantes e
não fumantes. Realizados microarray
sequenciamento do RNA (RNA-Seq) da
massa e RNA-Seq de células únicas.
- Expressão ampla da ECA2 em toda a
via aérea com maior expressão nos
segmentos proximais, incluindo todos os
principais tipos de células epiteliais.
Maior expressão nas células produtoras de
muco, intermediárias e club cells, seguida
das células ciliadas e basais.
-> Expessão da ECA2 na traquéia (n=28)
foi maior do que nas pequenas vias aéreas
(n=60; p<0,05) e nas grandes vias aéreas
(n=21) em relação às pequenas (p<0,05),
mas sem diferença entre a traquéia e as
grandes vias aéreas em indivíduos
saudáveis.
-> Tabagismo foi associado a maior
expressão do mRNA da ACE2 nas
pequenas vias aéreas (p<0,05).
-> Os fumantes versus não fumantes do
sexo masculino apresentaram a maior
expressão da ECA2, fornecendo uma
explicação parcial para a incidência
elevada de COVID-19 entre homens em
comparação às mulheres.
-> A maior expressão da ECA2 pode ser
influenciada pela baixa expressão de miR1246 nas pequenas vias aéreas de
fumantes.
-> indução da expessão da TMPSS2 nas
vias aéreas menores de fumantes (p<0,05).
-> sem diferença na expressão entre
fumantes e não fumantes de ADAM19,
ADAM17, TMPRSS11A, TMPRSS11D,
furina, catepsina L e PI4KB.
Esses
dados
podem
fornecer
informações sobre a patogênese do
COVID-19 e os fatores de risco na
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Increased ACE2
Expression in the
Bronchial
Epithelium of
COPD Patients
Who Are
Overweight

Higham A & Singh D.
UK.
https://onlinelibrary.wile
y.com/doi/abs/10.1002/o
by.22907

Expressão da
ECA2 em
indivíduos com
fatores de risco
para a progressão
da COVID-19

-N=37 pacientes com > 40 anos de idade
(~ 30% mulheres, doença pulmonar
obstrutiva crônica e tabagismo (> 10 anos/
maço), com FEV1/FVC (razão do forced
expiratory volume in 1 sec/forced vital
capacity) < 0,7.
-> investigação da expressão da ECA2 no
epitélio brônquico por sequenciamento de
RNA (RNA-Seq).
-> N=14 pacientes com DPOC e IMC
<24,9 kg/m2 (média do IMC 21),
incluindo 1 indivíduo com baixo peso
(IMC<18,5) e 23 pacientes com IMC>
24,9 kg/m2, incluindo 6 indivíduos com
obesidade (média do IMC 29).
-> A expressão brônquica da ECA2 foi
significativamente maior no grupo> 24,9
kg/m2 em comparação ao grupo <24,9
kg/m2
(média=
6,91
vs
7,35,
respectivamente; p=0,004).
-> Houve correlação positiva moderada
entre a expressão do IMC e da ECA2, que
marginalmente não alcançou significância
estatística (r = 0,3 p = 0,057).
-> Houve uma tendência para o aumento
da expressão da ECA2 nas células
epiteliais brônquicas no grupo DPOC
fumantes atuais versus DPOC exfumantes,
mas
sem
significância
estatística (p= 0,1).
-> Não houve correlação entre o histórico
de tabagismo e a expressão da ECA2.
-> Houve associação negativa entre
VEF1% previsto e expressão de ECA2 (r
= -0,4 p=0,02).
-> Não houve associação entre VEF1%
previsto e IMC (r= -0,1 p=0,5).
->Não houve diferenças na expressão da
ECA2 em indivíduos com HAS (n=10) e
sem HAS (n=27), nem em pacientes com
HAS que receberam inibidores da ECA
em comparação com aqueles que não
receberam (n=5).
->
A
expressão
da
protease
transmembrana serina 2 (TMPRSS2) no
epitélio brônquico do grupo> 24,9 kg/m2
em comparação ao grupo <24,9 kg/m2 foi
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semelhante e não foi encontrada diferença
(p=0,2;
média=11,36
vs
11,55,
respectivamente)
N Engl J Med
19MAI2020

The Covid-19
Pandemic and
the Incidence of
Acute
Myocardial
Infarction

Solomon MD et al.
USA.https://www.nejm.
org/doi/10.1056/NEJMc
2015630

Redução da
internação por
IAM e aumento
da internação
pela COVID-19

Acta
Ophtalmol
18MAI2020

Ocular
Manifestations
and Clinical
Characteristics of
535 Cases of
COVID-19 in
Wuhan, China: A
Cross-Sectional
Study

Chen L et al. China.
https://onlinelibrary.wile
y.com/doi/full/10.1111/a
os.14472

Manifestações
oculares na
COVID-19

- Dados de 21 centros médicos e 255
clínicas na Califórnia, EUA.
- Dados de IAM com ou sem supra de ST,
incluindo períodos antes (01/01 a
03/03/2020) e após o início da pandemia
(04/03 a 14/04/2020) pela COVID-19.
- > antes da pandemia: avaliadas
43.017.810
pessoas/semana;
1051
internaçoes por IAM (taxa de incidência de
4,1/100.000 pessoas/semana).
- > após a pandemia: redução de 48% no
numero de internações por IAM; 61
internacoes por IAM (taxa de incidência de
2,1/100.000 pessoas/semana); (razão da
taxa de incidência=0,52, IC95% 0,4-0,68,
p<0,001); (para IAM sem supra de ST:
razão da taxa de incidência=0,51, IC95%
0,38-0,68, p<0,001); (para IAM com supra
de ST: razão da taxa de incidência=0,6,
IC95% 0,33-1,08, p<0,001).
- > Entre os pacientes que internaram com
COVID-19, as prevalências de doença
arterial coronariana preexistente, infarto
agudo do miocárdio prévio e intervenção
coronária percutânea foram menores do
que aqueles que internaram durante o
período pré-COVID.
- >No
entanto,
as
características
demográficas, medidas hemodinâmicas
(sinais vitais) na admissão, valores iniciais
e máximos de troponina I e a gravidade de
outras condições coexistentes examinadas
foram
semelhantes
nos
pacientes
intenados antes e após a COVID-19.
-N-535 pacientes com COVID-19 leve,
em 2 hospitais na China.
-> preenchimento de questionário sobre as
manifestações oculares.
-> Média de idade: 44 anos, ~ 45% são
mulheres.
-> 27/535 (5,0%) apresentaram congestão
conjuntival e 4 (0,75%) tiveram congestão
conjuntival como sintoma inicial.
-> Ausência de diferenças entre os dados
demográficos entre os pacientes com e
sem congestão conjuntival.
-> Média de duração da congestão
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Crit Care
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Angiotensin II
infusion
in COVID-19associated
vasodilatory
shock: a case
series

Zangillo A et al. Italy.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32414393

conjuntival: 5,9±4,5 dias.
-> Outros sintomas oculares também
foram encontrados em pacientes com
congestão conjuntival em relação aos
pacientes que não apresentavam este
sintoma: aumento da secreção conjuntival
(8/27, 29,5% vs 8,7%, p<0,001), dor
ocular (5/27, 18,5% vs 3,5%, p<0,001),
sensação de corpo estanho (5/27, 18,5%
vs 11,4%, p=0,26) fotofobia (3/27, 11,1%
vs 2,6%, p=0,041), olho seco (1/27, 37%
vs 20,1%, p=0,035), coceira (4/27, 14,8%
vs 9,6%, p=0,33), lacrimejamento (6/27,
22,2% vs 9,6%, p=0,036) e visão borrada
(3/27, 11,1% vs 12,8%, p=1,0).
-> Notavelmente, o contato mão-olho foi
independentemente correlacionado com
congestão conjuntival em pacientes com
COVID-19 (OR=4,01 IC 95% 1,11-14,55,
p=0,035).
-> Alguns pacientes com COVID‐19
apresentavam doenças oculares crônicas,
incluindo conjuntivite (33, 6,2%),
xeroftalmia (24, 4,5%) e queratite (14,
2,6%).
-> Semelhante aos estudos publicados, os
sintomas clínicos mais comuns foram
febre, tosse e fadiga. Um total de 343
pacientes (64,1%) apresentou detecção
positiva de SARS‐CoV‐ 2 em swabs
nasofaríngeos.
Estudo
chama
atenção
para
manifestações oculares na COVID-19,
mas não foram incluídos pacientes com
quadro grave. A obtenção de informação
através de questionários apresenta certa
fragilidade.
Uso compassivo -Prévio: 2/3 dos pacientes em ventilação
da angiotensina II mecânica necessitam usar vasopressores,
no choque em
como noadrenalina e vasopressina.
pacientes com
- Angiotensina II (AII) (Giapreza ®, La
COVID-19
Jolla, San Diego, EUA).
-Uso compassivo da ANGII como infusão
contínua, 20 ng/kg/min (alvo PAM > 65
mmHg).
-N=15 pacientes, média de idade 64 (5469) anos, 73,3% homens, ANGII como
primeira linha de vasopessor em 10/15
(66,7%).
-> pronação (41,7%), uso de tocilizumab
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(35,7%), PaO2/FiO2 121,4 (98,1-218,1)
mmHg, FIO2 0,7 (0,61-0,7), SpO2/FiO2
140,7 (132,5-150,6) mmHg, PEEP 14 (1215) cm H2O.
-> exames laboratoriais: creatinina 1,0
(08,5-1,68) mg/dl, proteína C reativa
232,2 (165,4-269,2) mg/dl, linfopenia 5,3
(3,05-16,22) x1000 células/mm3.
- Após tratamento com ANGII: houve
aumento não significativo da PaO2/FiO2
(p=0,35), mas significativo da SpO2/FiO2
(p=0,023) e redução da FIO2 (p=0,006) e
da PEEP (p=0,011).
- Estudo fornece dados preliminares para
uso da ANGII no choque da COVID-19.
-Limitações: centro único, número
pequeno de pacientes, observacional, não
controlado e aberto.

Crit Care
15MAI2020

Advanced respira
tory monitoring i
n COVID19 patients:
use less PEEP!

Roesthuis L et al. The
Netherlands.
https://ccforum.biomedc
entral.com/articles/10.11
86/s13054-020-02953-z

Ventilação dos
pacientes com
COVID-19 e
relação da PEEP
com a
complacência
pulmonar

- Na maioria dos pacientes COVID-19, a
mecânica respiratória é diferente do
paciente com síndrome da angústia
respiratória aguda "normal" (SDRA).
->A pressão de platô e a driving pressure
(pressão de platô - PEEP) estão
geralmente baixas e a complacência do
sistema respiratório é relativamente
normal em comparação ao paciente com
SDRA de outra etiologia.
-Muitos médicos usam uma PEEP alta em
pacientes com COVID-19, embora o
potencial de recrutamento seja geralmente
baixo.
-> No entanto, a alta complacência do
sistema respiratório em combinação com
alta PEEP pode levar à hiperinflação,
aumento do espaço morto e potencial
falência ventricular direita.
- Metodologia (N=70 pacientes): após a
intubação, posicionamos imediatamente o
paciente em decúbito ventral por pelo
menos 3 dias, utilizando a PEEP mais
baixa possível para obter oxigenação
adequada com FiO2 de 50%. Avaliados os
efeitos de diferentes níveis de PEEP na
mecânica
respiratória
e
na
incompatibilidade ventilação-perfusão.
-> PaO2/FiO2 pré: 98-279 mmHg.
-> Avaliada a mecânica respiratória em 14
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pacientes: média de idade 67 ± 2 anos, 8
homens (57,1%), IMC 28 ± 0,9 kg/m2
->A complacência do sistema respiratório
foi baixa (42 ± 3 ml/cmH2O) devido a
uma complacência pulmonar abaixo do
normal (61 ± 5 ml/cmH2O).
->Entretanto, comparada aos pacientes
com SDRA, a complacência pulmonar foi
relativamente alta, resultando em baixas
pressões transpulmonares inspiratórias
finais (12 ± 1 cmH2O).
->A complacência da parede torácica foi
ligeiramente inferior ao normal devido ao
posicionamento prono na maioria dos
pacientes.
->Os
pacientes
com
COVID-19
apresentaram alta ventilação no espaço
morto e comprometimento das trocas
gasosas (Bohr 52 ± 3%: PaCO2 no espaço
alveolar; modificação de Enghoff 67 ±
2%: PaCO2 no sangue arterial).
-> A redução da PEEP resultou no
aumento da complacência pulmonar e
da ventilação do espaço morto, exceto
no paciente 1.
- Desta forma, pacientes com COVID-19
ventilados mecanicamente apresentam
complacência pulmonar relativamente
alta, elevada ventilação no espaço morto e
comprometimento das trocas gasosas. Em
quase todos os pacientes, a complacência
pulmonar diminuiu e a ventilação do
espaço morto aumentou com o aumento
dos níveis de PEEP.
-> A diminuição da complacência
pulmonar e o aumento da ventilação do
espaço morto em resposta a níveis mais
altos de PEEP indicam que as lesões de
COVID-19 não foram recrutadas e que
níveis mais altos de PEEP causam
hiperinsuflação
das
partes
mais
complacentes do pulmão.
-> Quando a complacência pulmonar
aumenta em resposta a níveis mais altos
de PEEP (paciente 1), o recrutamento é
provável e a PEEP deve ser ajustada
adequadamente.
-> Todos os pacientes responderam
extremamente bem à pronação, embora o
mecanismo exato não seja claro. A
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redistribuição do fluxo sanguíneo parece
ser um mecanismo importante.
- Em conclusão, foi demonstrado que
níveis mais altos de PEEP diminuem a
complacência pulmonar e, na maioria dos
casos, aumentam a ventilação do espaço
morto, indicando que altos níveis de PEEP
provavelmente causam hiperinflação em
pacientes com COVID-19.
-> Sugere-se uso da posição prona por um
longo período de tempo (por exemplo, 3-5
dias) e aplicação de níveis menores
possíveis de PEEP.
Crit Care
15MAI2020

COVID19 mortality and
ICU admission:
the Italian experi
ence

Immovilli P et al. Italy.
https://ccforum.biomedc
entral.com/articles/10.11
86/s13054-020-02957-9

Internação em
unidade de
terapia intensiva
está associada a
menor
mortalidade pela
COVID-19

Crit Care
15MAI2020

Prolonged prone
position
ventilation
for SARS-CoV2 patients is
feasible and

Carsetti A et al. Italy.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32414420

Benefício da
ponacao
prolongada

- Racional: a capacidade de leitos da UTI
é reduzida frente ao número de casos de
COVID-19.
-Dados de 20 regiões na Itália foram
coletados;
-> Taxa média de mortalidade de casos
(CFR) inter-regionais: 7,5% (variação: 3,1
a 16,7%).
-> Taxa média de internação na UTI:
21,4% (variação: 9,4 a 45,9%.)
-> Observou-se correlação negativa
estatisticamente significante entre a taxa
de admissão na UTI e CFR (r= - 0,53 de
Pearson, p=0,014) e R2 de 0,24, sugerindo
associação entre mortalidade e ausência
de tratamento na UTI
- Esses dados preliminares evidenciam o
papel preventivo essencial desempenhado
pelas medidas de lockdown para reduzir a
magnitude da pandemia pela COVID-19 e
colocar menos pressão na disponibilidade
de leitos de UTI
-No entanto, esses dados devem ser
interpretados com cautela devido a um
possível viés: os pacientes podem ter sido
admitidos fora da UTI devido a vários
motivos (idade, comorbidades, índice de
fragilidade), como ocorre na prática
clínica diária, mas terem recebidos
cuidados intensivos.
- A ventilação em posição prona é um
método estabelecido para melhorar a
oxigenação na síndrome do desconforto
respiratório agudo grave (SDRA), e sua
aplicação foi capaz de reduzir a taxa de
mortalidade.
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effective

-Embora a gravidade de pacientes críticos
com SARS-CoV-2 possa exigir pronação,
o grande número de pacientes que
necessitam de admissão em UTI pode
criar problemas de gerenciamento devido
ao número limitado de profissionais de
saúde em comparação com o número de
pacientes.
- Freqüentemente, a melhoria sustentada
da oxigenação só pode ser alcançada após
vários ciclos de pronação, com uma
sobrecarga de trabalho para a equipe de
saúde.
-Para
enfrentar
esses
problemas,
implementamos
um
protocolo
de
pronação que permite estender o tempo
para a posição prona além de 16 h, com o
objetivo de reduzir o número de ciclos de
pronação por paciente.
->N=10 pacientes.
->Mediana de idade: 59 anos (IQR 50;64),
54,4% obesos.
-> Parâmetros ventilatórios: FIO2
0,7±0,18, PEEP 14±1,49 cmH2O, Pplat
24±1,94 cmH2O, PaO2/FIO2 119±33,65
mmHg.
-> Registrados os valores de PaO2 / FiO2
antes da pronação (T0), durante a
pronação (T1) e na posição supina após o
ciclo de pronação (T2).
-> Todos os ciclos de pronação padrão
duraram 16h, enquanto a duração mediana
dos ciclos de pronação prolongada foi de
36 h (IQR 33,5-39).
-> Curiosamente, a PaO2/FiO2 registrada
na posição supina após um teste de
pronação
prolongado
foi
significativamente maior do que a
PaO2/FiO2 medida antes da pronação (p=
0,034).
->Por outro lado, o ganho de oxigenação
não foi mantido após o ciclo de pronação
padrão (p=0,423).
->A complacência estática do sistema
respiratório não mudou significativamente
após a ventilação em decúbito ventral (p>
0,05).
->A aplicação de posição prona
prolongada não expôs os pacientes a um
aumento da incidência de lesões por
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pressão cutânea e outras complicações não
foram relatadas.
- Pronação acima de 16h é segura e eficaz
em pacientes com COVID-19 crítica.
Sci China Life
Sci
15MAI2020

Low dose of
hydroxychloroqu
ine reduces
fatality of
critically ill
patients
with COVID-19

Yu B et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32418114

Hidroxicloroquin
a (HCQ) em
pacientes críticos

-N=550 pacientes no Hospital Tongji, em
Wuhan, na China.
-Todos os 550 pacientes receberam
tratamentos
básicos
comparáveis,
incluindo medicamentos antivirais e
antibióticos.
-Desfecho primário: mortalidade e níveis
de
citocinas
inflamatórias
foram
comparados entre HCQ (+) e HCQ (-).
-> N=48/550 tratados com tratamento oral
com hidroxicloroquina (HCQ; 200 mg
2x/dia por 7 a 10 dias), além dos
tratamentos básicos.
-> média de idade 68 (59-77) anos, > 60
anos (74,7%), sexo masculino (62,5%),
HAS (45,8%), DM (17,1%), doença
arterial coronariana (10,7%).
-> sem diferenças demográficas e
laboratoriais entre os grupos HCQ (+) e
HCQ (-), exceto menor TGP no grupo
HCQ (-).
-> dispnéia: HCQ (+) 46% vs HCQ (-)
69,8%, p=0,003. Sem diferenças entre os
outros sintomas.
-> Oxigeneoterapia: HCQ (+) 97,9% vs
HCQ (-) 99,2%, p=0,37.
-> Ventilação mecânica: HCQ (+) 58,3%
vs HCQ (-) 63,9%, p=0,44.
-> Mortalidade: 18,8% (9/48) no grupo
HCQ (+), que foi significativamente
menor que 47,4% (238/502) no grupo
HCQ (-); p <0,001.
-> diminuição significativa no risco de
mortalidade após tratamento com HCQ
(HR não ajustado=0,31; IC95%: 0,160,61; p=0,001; HR ajustado=0,36; IC95%:
0,18-0,75; p=0,006), sugerindo que os
pacientes críticos podem se beneficiar do
tratamento com HCQ.
-> Tempo de internação hospitalar antes
do óbito: 15 (10-21) dias e 8 (4-14) dias
para os grupos HCQ (+) e HCQ (-),
respectivamente (p<0,05). Mas sem
diferença na média de tempo de
internação total: 32 dias no grupo HCQ
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Ann Clin
Microbiol
Antimicob
15MAI2020

Plasma CRP
level is positively
associated with
the severity
of COVID-19

Chen W et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32414383

Proteína C
reativa pode
predizer
gravidade da
COVID-19?

(+) e 30 dias no grupo HCQ (-), p= 0,314.
-> IL-6: significativamente reduziu de
22,2 (8,3-118,9) pg/ml no início do
tratamento para 5,2 (3,0-23,4) pg/ml (p
<0,05) no final do tratamento no grupo
HCQ (+), mas não houve alteração no
grupo HCQ (-).
-> Estes dados demonstram que a adição
de HCQ associado aos tratamentos
básicos é altamente eficaz na redução da
mortalidade de pacientes críticos com
COVID-19 através da atenuação da
tempestade inflamatória de citocinas.
-No entanto, um maior número de
pacientes deve ser avaliado em estudos
randomizados e controlados, a fim de
verificarmos a eficácia da HCQ.
-N=76
pacientes
com COVID-19
divididos em 2 grupos de acordo com o
valor da proteína C reativa (PCR) na
admissão: grupo 1 (n=48) com PCR <
20,44 g/l e grupo 2 (n=28) com PCR > 20,
44 g/l. Estudo retrospectivo.
-> 42/76 (55,3%) homens, media de idade
44,5 anos
- Comparação entre grupo 1 e gupo 2:
-> média de idade: 41,9 vs 49,1 anos
(p=0,016).
-> HAS: 14,6% vs 39,3% (p=0,015).
-> Dispneia: 10,4% vs 32,1% (p=0,018).
-> DHL: 203,1±65,3 vs 266,1±83,3 U/l
(p<0,001).
-> TGO: 28±18 vs 40,5±25,7 U/L
(p=0,015).
-> albumina/globulina: 1,51±0,3 vs
1,29±0,2 (p<0,001).
-> linfopenia: 1,24±0,55 vs ± 0,94 ±0,5
(109/l) (p=0,011).
-> média do tempo de internação: 18 dias
vs 20 dias (p<0,001)
-> A associação precisa entre a
concentração plasmática da PCR e a
classificação da TC de tórax foi analisada
com modelos de regressão linear: quando
a classificação da TC aumentou de leve à
moderada, a concentração da PCR
aumentou 11,47 mg/l (IC95% 1,41-21,52;
p=0,029); quando a TC aumentou de leve
à grave, a concentração de PCR aumentou
23,40 mg/l (IC95% 3,36-43,45; p=0,025),
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J Infect
15MAI2020

Mesenchymal
Stem Cell
Therapy in
Severe COVID19: A
Retrospective
Study of ShortTerm Treatment
Efficacy and Side
Effects

Chen DX & Sanh Y.
China.
https://www.journalofinf
ection.com/article/S0163
-4453(20)30295-4/pdf

Células-tronco
mesenquimais na
COVID-19?

J Clin Virol
15MAI2020

Profiling
COVID-19
Pneumonia
Progressing Into
the Cytokine
Storm
Syndrome:
Results From a
Single Italian
Centre Study on

Quartuccio L et al. Italy.
https://linkinghub.elsevie
r.com/retrieve/pii/S1386
653220301864

Tocilizumab não
foi seguro e
eficaz na
COVID-19

mesmo quando ajustada para idade, HAS,
contagem de linfócitos, razão de
albumina/globulina, TGO e dispnéia.
-> Curva ROC da PCR para o diagnóstico
da gradação moderada-grave da TC: área
sob a curva de 0,898 (IC95% 0,835,
0,962; p <0,001).
-> PCR de 16,6 mg/l e progressão da
COVID-19:
sensibilidade
77%
e
especifidade 72%.
- Conclusão: PCR tem correlação com a
gravidade da COVID-19 de acordo com a
TC de tórax, além do maior tempo de
internação.
-N=25 pacientes com COVID-19 tratados
com células-tronco mesenquimais (1x106
células mononucleares/kg de peso).
Análise retrospectiva.
-> 20/25 (80%) homens
-> mediana de idade: 70 anos (IQR:59-71)
-> Quadro clínico: FR≥30 irpm,
SatO2≤93% e PaO2/FIO2 ≤ 300 mmHg.
-> N=7: 1 infusão; N=7: 2 infusões;
N=11: 3 infusões, com intervalo de 5 dias.
-> Após a infusão: 16/25 (64%)
melhoraram a TC de tórax.
-> Sem melhora dos parâmetros
laboratoriais: leucócitos, proteína C
reativa, pró-calcitonina e IL-6.
-> Sem melhora nos valores de IgG e
IgM.
-> Houve aumento dos níveis de lactato,
troponina cardíaca T e CK-MB (p<0,05).
-> Todos pacientes sobreviveram.
-> N=3 tiveram eventos adversos:
disfunção hepática, insuficiência cardíaca
e rash cutâneo.
- Estudo mostrou segurança das célulastronco
mesenquimais.
Estudos
randomizados
e
controlados
são
necessários para avaliar a eficácia.
-N=111 pacientes com COVID-19, média
de idade 58,5±13,6 anos, 69,4% homens
->N=42: grupo Tocilizumab (TCZ)
->N=69: grupo controle (tratamento
padrão)
- Evolução:
-> grupo TCZ: todos receberam antivirais
(vs 78,3%, p=0,003), 38,1% receberam
corticosteróides (vs 0%, p<0,0001);
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Tocilizumab
Versus Standard
of Care

J Allergy Clin
Immunol
14MAI2020

Complement
Activation in
patients with
COVID-19: a
novel therapeutic
target

Cugno M et al. Italy.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32417135

Dados
preliminaries da
ativacao do
sistema
complemento na
COVID-19

pacientes mais velhos que o grupo
controle (62,4±11,8 vs 56,2±14,2 anos, p
=0,02)
-> grupo TCZ: maiores valores basais de
proteína C reativa e IL-6 (p<0,0001), além
de DHL (p=-0,001), de CK (p=0,007), de
neutrófilos (p=0,04) e linfopenia mais
grave (p=0,001).
-> grupo TCZ: 26/42 (62%) ventilação
mecânica invasiva, 3 óbitos (11,6%; 17,8
±10,6 dias); 7/26 (27%) permaneceram no
ventilador sem melhora e 17/26 (65,4%).
Em relação ao grupo com ventilação não
invasiva, o grupo com ventilação invasiva
apesentava maiores valores de proteína C
reativa, leucócitos, neutrófilos, relação
neutrófilos/linfócitos e DHL, além de
linfopenia mais grave (todos p<0,05).
-> grupo TCZ: 16/42 (38%) em ventilação
mecânica não invasiva, 1 óbito, 1 caso de
super-infecção bacteriana.
-> grupo contole: sem fatalidades ou
super-infecção bacteriana.
- Conclusão: TCZ não se mostrou seguro
e eficaz nessa coorte não randomizada de
pacientes com COVID-19. Estudos com
desenho mais robusto são necessários para
verificar a eficácia do TCZ em pacientes
com COVID-19 grave-crítica.
-N=31 pacientes com COVID-19
-> Média de idade 59 anos (31-85 anos),
21/31 (67,8%) homens.
- Grupo controle: 27 indivíduos saudáveis
(média de idade 55 anos, variação 34-78
anos, e 19/27 – 70,4%- homens)
-Avaliação da ativação do sistema
complemento no plasma: sC5b-9 (ensaio
de fase sólida) e C5a (método imunoenzimático).
- 17/31 (54,8%) com ventilação mecânica
não invasiva (CPAP) e 14/31 (45,2%)
com ventilação mecânica invasiva.
- Tratamento: heparina de baixo peso
molecular 100 IU/kg e hidroxicloroquina
200 mg 2x/dia.
- Os níveis plasmáticos de sC5b-9 foram
significativamente maiores nos pacientes
com doença moderada (mediana 556
ng/mL, intervalo 253-1223) e naqueles
com doença grave (746 ng/ml, intervalo
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Cell Host
Microbe
14MAI2020

Favorable
anakina
responses in
severe COVID-19
patients with
secondary
hemaphagocytic
lymphohistiocyto
sis

Dimopoulus G et al.
Greece, Germany, The
Netherlands.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32411313

Uso compassivo
da Anakinra em
pacientes com
linfohistocitose
hemofagocítica
secundária à
COVID-19

465-1555) do que no controles saudáveis
(217 ng/ml, intervalo 106-499; p=0,0001
para ambos) e significativamente maior
nos pacientes com doença grave do que
naqueles
com
doença
moderada
(p=0,015).
- Os níveis plasmáticos de C5a foram
maiores nos pacientes com doença
moderada (16,99 ng/ml, intervalo 9,2422,99) e naqueles com doença grave
(15,55 ng/ml, intervalo 10,9-21,89) do que
nos controles saudáveis (7,28 ng/ml,
intervalo 3,47-11,83; p=0,0001 para
ambos), sem diferença estatisticamente
significante entre os dois grupos de
pacientes com COVID-19.
-Vale ressaltar que os níveis de sC5b-9
foram surpreendentemente altos em
alguns pacientes cujos níveis de C5a
estavam dentro da faixa normal. Isso pode
ser explicado pelo fato de que C5a é
eliminado mais rapidamente do que sC5b9 e sugere que o sC5b-9 pode ser um
marcador mais confiável da ativação do
complemento in vivo.
-Embora exista uma ligeira correlação
entre os níveis plasmáticos de sC5b-9 e
C5a e os níveis de proteína C reativa
(r=0,439, p=0,013 e r=0,449, p=0,011), os
produtos de ativação do sistema do
complemento parecem se comportar como
variáveis independentes, levantando a
questão se a avaliação desta via é mais
sensível e pode predizer melhor a
progressão da COVID-19.
-Estudos prospectivos, incluindo pacientes
com COVID-19 leve, devem ser
realizados para investigar a associação
entre a ativação do sistema complemento
e a evolução da doença.
-N=8 pacientes do sexo masculino, idade
51-84 anos, com estado de hiperinflamação (aumento de IL-1 e IL-6)
associado à COVID-19.
-> Todos pacientes em ventilação
mecânica (PaO2/FIO2 < 100 mmHg) e em
uso de vasopressores.
-> Todos os pacientes tiveram resultado
positivo no escore de hemofagocitose
(HScore: 169-218) e foram diagnosticados
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The Lancet
14MAI2020

Use of renin–
angiotensin–
aldosterone
system inhibitors
and risk of
COVID-19
requiring
admission to
hospital: a casepopulation study

Abajo FJ et al. Spain.
https://www.thelancet.co
m/journals/lancet/article/
PIIS01406736(20)310308/fulltext

Uso de inibidores
do SRAA e risco
de
internação
hospitalar
por
COVID-19

com
linfohistocitose
hemofagocítica
secundária (sHLH) caracterizada por
pancitopenia, hipercoagulação, lesão renal
aguda e disfunção hepatobiliar.
-> ferritina: 1924-10.400 (ng/ml),
fibrinogênio 0,38-0,80.
-> Tratamento com Anakinra (antagonista
do receptor da IL-1): esquema 1 (n=7) 200 mg 3x, IV, po 7 dias; esquema 2
(n=1): 300 mg 1x, IV, por 4 dias seguindo
de 100 mg 1x, SC, até a alta.
->Todos os pacientes também reberam
hidroxicloroquina,
azitromicina
e
antibióticos de amplo espectro.
-No final do tratamento, os pacientes da
UTI tiveram menor necessidade de
vasopressores,
melhoraram
significativamente a função respiratória
(p=0,047) e tiveram menor HScore
(p=0,042).
-> sem melhora no numero de neutrófilos,
monócitos,, TGO, proteína C reativa, prócalcitonina,
ferritina,
D-dímero
e
troponina.
-> Embora três pacientes (37,5%) tenham
ido a óbito, a mortalidade foi menor que a
série histórica de pacientes com sHLH em
sepse.
-Esses dados sugerem que a administração
de Anakinra pode ser benéfica no
tratamento de pacientes graves com
COVID-19 com sHLH, conforme
determinado pelo HScore, e apóia a
necessidade de estudos clínicos maiores
para validar esse conceito.
-N=1.139 casos com COVID-19 (7
hospitais em Madri, Espanha)
-N=11.390 controles da população geral
(banco de dados de 1,5 milhoes de
pacientes, Madri, Espanha).
- Casos (n=1.139) vs controles
(n=11.390): HAS (54,2% vs 49,6%), DM
(27,3% vs 20,3%), doença cardíaca
isquêmica (10,5% vs 7,6%), insuficiência
cardíaca (7% vs 3,5%), doença renal
crônica (7,8% vs 5%), AVC (6,4% vs
5%).
- Desfecho de interesse: internação
hospitalar de pacientes com COVID-19 e
e uso de inibidores do SRAA (sistema
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renna angiotensina aldosterona) em
comparação ao uso de outros antihipertensivos.
-> Calculados odds ratio (ORs) e IC95%,
ajustados por idade, sexo e comorbidades
cardiovasculares e fatores de risco, usando
regressão logística condicionada.
- 444 (39,0%) pacientes eram do sexo
feminino; média de idade 69,1±15,4 anos.
-> apesar de serem pareados por sexo e
idade, uma proporção significativamente
maior dos casos com COVID-19
apresentava
doença
cardiovascular
preexistente (OR= 1,98, IC95% 1,62–2,
41) e fatores de risco (OR=1,46 IC95%
1,23–1,73) do que os controles.
-> Comparados com usuários de outros
anti-hipertensivos,
os usuários
de
inibidores do SRAA não apresentaram
risco para internação hospitalar por
COVID-19 (OR=0,94 IC95% 0,77-1,15).
-> Não foi observado risco aumentado
de internação com o uso dos inibidores
da enzima de conversão da angiotensina
[iECA] (OR ajustado= 0,80, IC95% 0,641,00) ou bloqueadores dos receptores da
angiotensina II [BRAs] (OR=1,10 IC
95% 0,88–1,37). Estes resultados foram
observados com o uso de iECA e BRAs
como monoterapia ou em combinação
com outro anti-hipertensivos.
-> Sexo, idade e risco cardiovascular de
base não modificaram o risco ajustado
entre o uso de inibidores do SRAA e a
necessidade admissão hospitalar por
COVID-19.
-> Observado risco reduzido de internação
hospitalar por COVID-19 em pacientes
diabéticos e usuários de inibidores do
SRAA (OR ajustado=0,33, IC95% 0,340,80).
-> Em tempo, as odds ratios ajustadas
foram semelhantes nos graus de gravidade
da COVID-19.
- Os inibidores do SRAA não aumentam o
risco de internação por COVID-19,
incluindo casos fatais internados em
unidades de terapia intensiva, e não
devem ser descontinuados com a intenção
de evitar a progressão da COVID-19.
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N Engl J Med
14MAI2020

LargeVessel Stroke as
a Presenting Feat
ure of Covid19 in the Young

Oxley TJ et al. USA.
https://www.nejm.org/do
i/full/10.1056/NEJMc20
09787

Acidente vascular
encefálico
em
pacientes jovens
como
manisfestação da
COVID-19

-Estudo observacional, unicêntrico
- N=5 pacientes com COVID19.
-> pacientes jovens (idade <50: 33- 49
anos; 4 homens e 1 mulher) com COVID19 grave e AVC de grandes artérias
->3/5: risco para doença vascular (HAS
e/ou DM)
->Valor médio da Escala NIHSS:17 (1323)
-> Tempo entre o início dos sintomas e
diagnóstico: 2 a 28h.
-> 4/5 casos: aumento do D-dímero.
-> Território: ACM (3), ACP(1), carótida
interna (1)/
->
Tratamentos:
antiagregantes/
trombectomia mecânica/ anticoagulante/
craniotomia descompressiva; um paciente
recebeu
alta,
4
continuavam
hospitalizados à época da publicação.
- Conclusão: maior incidência de casos
de AVCI em jovens em comparação a
períodos anteriores no mesmo centro.
Sugerem que hipercoagulopatia e
disfunção endotelial possam ser um
possível mecanismo para esses casos, e
que devem ser melhor investigados.

Kidney Int
13MAI2020

Acute Kidney
Injury in Patients
Hospitalized with
COVID-19

Hirsch JS et al. USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32416116

Lesão renal
aguda na
COVID-19:
fatores de risco e
desfechos
clínicos

-N=13 hospitais de NY, avaliação de
5.449 pacientes. Estudo retrospectivo.
- Média de idade: 64 (52-75) anos, 60,9%
homens
- 55,7% HAS, 33% DM, 27,1%
obesidade,
11%
doença
arterial
coronariana,
8,4%
asma,
6,4%
insuficiência cardíaca, 5,4% doença
pulmonar crônica, 1,8% doença vascular
periférica.
-Lesão renal aguda (LRA; classificação
do KDIGO): 1.993/5.449 (36.6%)
desenvolveram LRA:
-> estágio 1: 46,5% (n=921)
-> estágio 2: 22,4% (n=447)
-> estágio 3: 31,1% (n=619)
-> 285/5449 (5,2%) do total e 285/1.993
(14,3%) dos que desenvolveram LRA:
necessidade de terapia substitutiva da
função renal [TSFR] (54% hemodiálise
intermitente, 24,6% hemodiálise contínua
e 21,4% ambos os tratamentos).
-> Maioria dos casos de LRA aconteceram
precocemente no curso da COVID-19
(37,3% na admissão ou em 24h da
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JAMA Cadiol
13MAI2020

Characteristics
and Outcomes of
Recipients of
Heart Transplant
With Coronaviru
s Disease 2019

Latif F et al. USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32402056

Evolução dos
pacientes
transplantados
cardíacos com
COVID-19

admissão).
-> A LRA foi observada principalmente
em
pacientes
com
insuficiência
respiratória (n=1.190), com 89,7%
(1.068/1.190) dos pacientes em ventilação
mecânica desenvolvendo LRA em
comparação com 21,7% (925/4.259) dos
pacientes não ventilados.
-> 276/285 (96,8%) dos pacientes que
necessitam de TSFR estavam em
ventilação mecânica invasiva.
-> Dos pacientes que necessitaram de
ventilação e desenvolveram LRA, 52,2%
tiveram o início da LRA dentro de 24
horas após a intubação.
-> Os fatores de risco para LRA
incluíram idade avançada (OR=1,03,
IC95% 1,03-1,04, p<0,001), diabetes
mellitus (OR=1,75 IC95% 1,49-2,07),
doença cardiovascular (OR=1,48 IC
95% 1,22-1,80, p<0,001), raça negra
(OR=1,23, IC95%1,01-1,50, p=0,04),
HAS (OR=1,25, IC=1,04-1,50, p=0,02),
necessidade de ventilação mecânica
(OR=10,7 IC95% 6,81-16,7, p<0,001) e
medicamentos vasopressores (OR=4,53
IC 95% 2,88-7,13, p< 0,001).
-> Obesidade, sexo masculino e uso de
BRAs ou IECA: não foram fatores de
risco para LRA.
-> Entre os pacientes com LRA, 694
morreram (35%), 519 (26%) receberam
alta e 780 (39%) ainda estavam
hospitalizados.
- A LRA ocorre frequentemente entre
pacientes com COVID-19. Ocorre
precocemente e tem associação temporal
com o desenvolvimento de insuficiência
respiratória, estando relacionado ao mau
prognóstico.
- Série de casos de 28 pacientes
transplantados cardíacos com COVID-19.
Centro único, em Nova York. Coorte de
803
pacientes
em
seguimento
ambulatorial.
- Mediana de idade: 64 anos ([IQR], 53,570,5), 22 (79%) homens, e mediana do
tempo de transplante 8,6 anos (IQR, 4,214,5).
-> Comorbidades: HAS (20, 71%), DM
(17, 61%), vasculopatia do aloenxerto
cardíaco (16, 57%), obesidade (7, 25%) e
doença renal crônica estágio IV (10, 36%,
sendo 5 [18%] em hemodiálise).
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SARS-CoV2 Rates in BCGVaccinated and
Unvaccinated
Young Adults

Hamiel U et al. Israel.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32401274

-> sintomas: febre (83%), dispnéia ou
tosse (91%) e sintomas gastro-intestinais
(48%).
-> 22/28 (79%) foram admitidos para
tratamento e 7/28 (25%) necessitaram de
ventilação mecânica. 20/22 (91%)
pacientes necessitaram de oxigênio.
-> A maioria (13/17, 76%) apresentava
evidência de lesão do miocárdio
(troponina T de alta sensibilidade: 0,055
[IQR,
0,0205-0,1345]
ng/ml)
e
biomarcadores inflamatórios elevados
(proteína C reativa de alta sensibilidade,
11,83 [IQR, 7,44-19,26] mg/dl; IL-6, 105
[IQR, 38-296] pg/ml).
-> D-dimero > 1μg/ml em 14/17 (82%).
-Micofenolato
de
mofetil
foi
descontinuado em 16 pacientes (70%) e 6
(26%) reduziram a dose do inibidor de
calcineurina.
-> Ausência de rejeição do enxerto.
-Tratamento
para
COVID-19:
hidroxicloroquina
(18,
78%),
corticosteróides em altas doses (8, 47%) e
antagonistas dos receptores da IL6/tocilizumab (6, 26%).
- No geral, 7 pacientes (25%) morreram.
- Entre 22 pacientes (79%) admitidos, 11
(50%) receberam alta, 4 (18%)
permanecem hospitalizados no final do
estudo e 7 (32%) morreram durante a
internação.
- Nesta série de casos de centro único, a
infecção pela COVID-19 foi associada a
uma taxa de mortalidade de 25% em
pacientes com transplante cardíaco. Mais
estudos são necessários para avaliar a
abordagem ideal para o manejo da infecção
por COVID-19 nesta população.
Vacina com BCG - Hipótese: Vacinação com BCG pode ser
reduz
protetora para a COVID-19: esses efeitos
positividade para podem ser mediados em parte por efeitos
SARS-CoV-2? heterólogos na imunidade adaptativa, como
reatividade cruzada mediada por células T,
mas também pela potencialização da
resposta imune inata.
- Vacina BCG administrada rotineiramente
em todos os recém-nascidos de 1955 a
1982 em Israel (cobertura em > 90%).
- Dos 72060 resultados dos testes revisados
para SARS-CoV-2, 3064 dos testes
positivos eram de pacientes nascidos entre
1979 e 1981 (1,02% da coorte de
nascimentos daquele período; 49,2% do
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Smoking is
Associated
with COVID19 Progression:
A Meta-Analysis

Patanavanich R et al.
USA & Thailand.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32399563

Tabagismo e
progessão da
COVID-19

sexo masculino; média de idade de 40
anos) e 2869 dos testes positivos eram de
pessoas provavelmente não vacinadas
nascidas entre 1983 e 1985 (0,96 % da
coorte total de nascimentos; 50,8% do sexo
masculino; média de idade de 35 anos).
- Não houve diferença estatisticamente
significante na proporção de resultados
positivos no grupo vacinado com BCG
(361 [11,7%]) em relação ao grupo não
vacinado (299 [10,4%]; diferença 1,3%;
IC95%, -0,3% a 2,9%; p=0,09) ou em taxas
de positividade por 100.000 (121 no grupo
vacinado vs 100 no grupo não vacinado;
diferença de 21 por 100000; IC95%, -10 a
50 por 100000; p=0,15).
- > Houve 1 caso de doença grave
(ventilação mecânica ou internação em
unidade de terapia intensiva) em cada
grupo e nenhuma morte foi relatada.
- A associação entre a vacinação com BCG
e a gravidade da COVID-19 não foi
avaliada.
- A vacinação com BCG na infância não
está associada à redução da positividade
para SARS-CoV-2.
- 19 artigos, 11.590 pacientes com COVID19, 2.133 (18,4%) com doença grave e
731 (6,3%) com história de tabagismo.
- > Heterogeneidade dos estudos (I2=
53,4%, p=0,072) ou viés de publicação
(valor de P de Harbord=0,382 e de Peter
p=0,512).
- > Progressão da COVID-19: 218 (29,8%)
dos tabagistas vs 17,6% dos não
tabagistas.
- > meta-análise: associação sgnificativa
entre tabagismo e progressão da COVID19 (OR=1,91 IC 95% 1,42-2,59, p=0,001).
Essa associação pode estar subestimada
devido às limitações metodológicas dos
estudos.
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Multiorgan and
renal topism of
SARS-CoV-2

Puelles VG et al.
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i/full/10.1056/NEJMc20
11400?query=featured_h
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SARS-CoV-2
agrava condições
clínicas préexistentes:
“organotropismo
”

- Autópsia seriada de 27 pacientes.
- Detecção do SARS-CoV-2 nos pulmões,
faringe, coração, fígado, cérebro e rins.
- > detecção da carga viral em 22 pacientes
que foram a óbito por COVID-19.
- > 17/22 (77%) tinham mais de duas
condições clínicas pré-existentes, o que
predispôs ao tropismo do SARS-CoV-2
pelos rins.
- > No entanto, houve maior detecção da
carga viral no trato respiratório em
comparação aos rins, coração, fígado,
cérebro e sangue.
- > Presença de 1-2 condições clínicas préexistentes: RT-PCR positiva e frequência
de detecção do vírus no coração (80%),
fígado (80%), cérebro (25%) e rim (25%).
- > Presença de 3-5 condições clínicas préexistentes: RT-PCR positiva e frequência
de detecção do vírus no coração (76%),
fígado (76%), cérebro (71%) e rim (68%).
- > tropismo do SARS-CoV-2 para o rim na
presença de doença renal crônica: RTPCR (+) em n=4/8 (50%).
- > tropismo do SARS-CoV-2 para o rim na
ausência de doença renal crônica: RTPCR (+) em n=9/10 (90%).
- > Análise in silico dos dados de RNAseq
(sequenciamento do RNA de célula única)
nos rins: presença dos genes que
codificam a enzima conversora da
angiotensina 2 (ECA2), da protease
serina-2 transmembrana (TMPRSS2) e
catepsina L, importantes para a entrada do
vírus nas células.
- > Análise de 6 pacientes: Todos
compartimentos renais envolvidos em 3/6
pacientes, preferencialmente as células
glomerulares.
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An outbreak of
severe Kawasakilike disease at
Italian epicentre
of the SARSCoV-2 epidemic:
an observational
cohort study

Vedoni L et al.
https://www.thelancet.co
m/journals/lancet/article/
PIIS01406736(20)31103X/fulltext

Doença de
Kawasaki em
crianças

- Análise retrospectiva de pacientes
pediátricos atendidos no Hospital Papa
Giovanni XXIII (Bérgamo, Italia).
- Pacientes com apresentações semelhantes
à doença de Kawasaki foram definidos de
acordo com os critérios de 2017 da
American Heart Association, incluindo o
tipo clássico (febre por ≥5 dias mais
quatro ou mais critérios clínicos, incluindo
conjuntivite não exsudativa bulbar
bilateral, alterações dos lábios ou cavidade
oral, linfadenopatia laterocervical não
supurativa, erupção cutânea polimórfica,
eritema das palmas das mãos e plantas dos
pés, endurecimento firme das mãos ou
pés, ou ambos) e tipos incompletos. Nos
tipos incompletos (febre por ≥5 dias mais
dois ou três dos critérios clínicos
mencionados), os valores da taxa de
sedimentação de eritrócitos (VHS) ou
proteína C reativa (PCR), ou ambos,
foram considerados como um critério
diagnóstico adicional associado à presença
de anemia, trombocitose após 7 dias de
febre,
hipoalbuminemia,
hipertransaminasemia, leucocitose, piúria
estéril ou ecocardiograma mostrando
aneurisma da coronária ou disfunção
cardíaca (disfunção ventricular esquerda,
regurgitação valvar mitral ou derrame
pericárdico).
- Síndrome do choque da doença de
Kawasaki: diminuição da PAS basal >
20%, hipotensão arterial sistólica ou
hipoperfusão periférica.
- Síndrome de ativação dos macrófagos:
semelhante
à
linfo-histiocitose
hemafogocítica.
- 18/02/2020 a 20/04/2020: admissão de 10
pacientes (média de idade 7,5 ±3,5 anos; 7
meninos, 3 meninas) diagnosticados com
doença de Kawasaki.
- > admissão no dia 6 de febre (4-8 dias)
- > 5/10 (50%) forma clássica: 5/5 (100%)
com conjuntivite não exsudativa, eritema
e/ou enduração das mãos e dos pés, rash
polimórfico; 4/5 (80%): alterações da
cavidade oral e/ou lábios; 1/5 (20%);
linfadenopatia laterocervical.
- 6/10 (60%) com ecocardiograma alterado
(2 aneurismas, 5 com FEVE < 55%, 4 com
regurgitação mital, 4 com derrame
pericárdico).
- Kobayashi ≥ 5: 7/10 (70%).
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- Síndrome do choque da doença de
Kawasaki: 5/10 (50%).
- Síndrome de ativação macrófago: 5/10
(50%).
- 8/10 (80%) positivo para IgM, IgG ou
ambos. RT-PCR naso- ou orofaríngea
positiva em 20%.
- Achados
laboratoriais:
hipertrigliceridemia (87%), aumento do
fibinogênio (90%), do D-dímero (80%),
do proBNP (100%), da toponina (55%) e
da CPK (10%)
- Comparação com controle histórico
(n=19, 7 meninos, 12 meninas, média de
idade 3± 2,5 anos, Jan/2015 a Fev/2017):
- > Aumento da incidência de 0,3 casos por
mês para 10 casos por mês (aumento de
30x), envolvimento cardíaco (10% para
60%), síndrome do choque da doença de
Kawasaki (0% para 50%), síndrome de
ativação de macrófagos (0% para 50%) e
tratamento com esteróides (15,8% para
80%), todos p<0,01.
->Também, a incidência da doença de
Kawasaki aumentou de 0,019% (IC95%
0,002 a 0,0019) para 3,5% (-3,5 a 3,6)
(OR=184, p< 0,0001), ressaltando que nas
2 coortes os pacientes eram procedentes de
Bérgamo, na Itália.
- Todos os pacientes receberam por via
intravenosa imunoglobulina a 2 g/kg.
-> Estratificação de risco: pacientes com
escore de Kobayashi < 5 receberam
aspirina de 50 a 80 mg/kg por dia por 5
dias ou aspirina 30 mg /kg por dia mais
metilprednisolona a 2 mg/kg por dia,
durante 5 dias se escore de Kobayashi ≥5,
seguido por uma redução gradual de
metilprednisolona por 2 semanas. A
aspirina foi mantida até 48h após a
defervescência, e depois mantida a dose
antiplaquetária de 3-5 mg/kg por dia,
durante 8 semanas.
* Parâmetros de Kobayashi: idade < 1ano,
sinais da doença no dia 4, PCR ≥ 10 mg/dl,
Neutrófilos ≥ 80%, plaquetas ≤ 300x109/l,
Na ≤ 133 mEq/l, TGP ≥ 100 U/L.
- Todos pacientes sobreviveram.
- Os achados deste trabalho tem
importantes implicações para a saúde
pública.
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Retinal findings
in patients
with COVID-19

Marinho PM et al.
Brazil.
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Pathol
12MAI2020

Placental
Pathology
in Covid19 Positive
Mothers:
Preliminary
Findings

Baergen RN and Heller
DS. USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32397896

Alterações
retinianas na
COVID-19

- N=12 pacientes (25-69 anos), 6 mulheres.
- 9/12: médicos; 2/12 outros profissionais
de saúde.
- 9/12 RT-PCR (swabs naso- ou
orofaringeos); restante: avaliação de
anticorpos.
- Realização de tomografia de coerência
óptica (OCT) 11-13 dias após o início dos
sintomas da COVID-19.
- Sintomas: 12/12 tinham febre, astenia e
dispnéia; 11/12 anosmia.
- Quadro clínico: 2/12 pacientes foram
internados (mas não em UTI).
- -Achados oftalmológicos: Todos os
pacientes apresentaram lesões de hiperreflexo ao nível das células ganglionares e
camadas plexiformes internas mais
proeminentemente na região papilomacular
dos dois olhos
- -> Resultados da angiografia por OCT:
análise do
complexo das células
ganglionares: normal.
-Além
disso,
quatro
pacientes
apresentaram infiltrados algodonosos sutis
e micro-hemorragias ao longo da arcada
retiniana no fundo de olho.
- Acuidade visual e reflexos pupilares
estavam normais.
- Ausência de sintomas ou sinais de
inflamação intraocular.
- Em resumo, lesões de hiper-reflexo nas
camadas
plexiformes
internas
e
ganglionares da retina podem estar
presentes na COVID-19. Sua correlação
com achados neurológicos (SNC) requer
investigação futura.
Alterações
- 20 placentes de gestantes com COVID-19.
placentárias na - Idade: 16-41 anos.
COVID-19
- Idade gestacional: 33 semanas e 2 dias a
40 semanas e 4 dias.
- 15 partos vaginais e 5 cesarianas.
- 17/20 assintomáticas; 2 com febre; 1 com
pneumonia e hipóxia aguda
- >1 paciente readmitida no 3º dia pós-parto
com hipóxia e dispnéia.
- Achados: má perfusão vascular (9/20,
45%) associada ao depósito de fibina
intramural em 1-2 focos (3 casos), focos
de cariorrexe estroma; vascular (2 casos) e
múltiplas lesões (4 casos).
-> outros achados: macrófagos associados
a mecônio (6 casos), lesões de má perfusão
vascular materna (5 casos) e depósito de
fibina peri-vilo.
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-> 1 caso em que a mãe apresentou
pneumonia e hipóxia aguda apresentou
infecção ascendente com corio-amnionite
aguda e funisite aguda.
-> Vilite crônica (4 casos), a qual foi de
alto grau em 2 pacientes e associação à
vasculopatia obliterativa em 1 caso.
- Existem alterações histopatológicas nas
placentas de pacientes gestantes com
COVID-19 que requerem atenção na
prática médica.

Lancet
11MAI2020

Organ
procurement and
transplantation
during
the COVID19 pandemic

Loupy A et al. France.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32407668

Transplantes de
órgãos sólidos
durante a
pandemia da
COVID-19

-Aquisição de dados referentes aos
transplantes de órgãos sólidos: 2 agências
federais, a Agência Nacional de Aquisição
de Órgãos na França e o United Network
for Organ Sharing (UNOS) nos EUA.
-Observada forte relação temporal entre o
aumento da infecção pela COVID-19 e
uma
impressionante
redução
nos
transplantes de órgãos sólidos em geral.
-> O efeito foi visto na França e
confirmado nos EUA.
-> O total de redução no número de
transplantes de doador falecido desde o
surto da COVID-19 foi de 90,6% na França
e 51,1% nos EUA, devido pincipalmente à
redução do número de transplante renal,
mas um substancial efeito também foi
observado nos transplantes de coração,
pulmão e fígado.

JAMA Pediatr
11MAI2020

Characteristics
and Outcomes of
Children
With Coronaviru
s Disease 2019
(COVID-19)
Infection
Admitted to US
and Canadian
Pediatric
Intensive Care
Units

Shekedemian LS et al.
USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32392288

Evolução da
COVID-19 em
crianças

- Estudo transversal, 46 UTIs pediátricas
nos EUA.
- N=48 crianças: média de idade 13 (4,216,6) anos, 25 (52%) do sexo masculino,
40 (84%) com comorbidades préexistentes (crianças com necessidade de
suporte tecnológico de longa data,
incluindo traqueostomia, associada a
déficits de crescimento e/ou alterações
genéticas)
- >11
(23%)
com
neoplasia/imunossupressão,
7
(15%)
obesidade, 4 (8%) DM.
- > quadro clínico da COVID-19: 14 (29%)
leve, 1 (2%) moderado, 16 (33%) grave e
17 (35%) crítico.
- > 35 (73%) sintomas respiratórios.
- > 18 (38%) necessitram de ventilação
mecânica invasiva; 4 (8%) ventilação
mecânica não-invasiva; 11 (23%) O2 alto
fluxo, 6 (13%) O2 baixo fluxo.
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Association of the
insulin resistance
marker TyG
index with the
severity and
mortality
of COVID-19

Ren H et al.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32393351

- > 12 (25%) suporte de drogas vasoativas.
- > 11 (23%) falência de 2 ou mais órgãos.
- > 1 (2%) oxigenação com membrana
extracorpórea.
- >Tratamento:
28
(61%)
com
hidroxicloroquina isolada (n=11) ou
associada (n=10), remdesivir ou outro
antiviral (n=8), tocilizumab (n=5).
- > Mortalidade: 2(4%)
- > Média de tempo de internação na UTI: 5
dias (3-9).
- >Média de tempo de internação hospitalar:
7 dias (4-13).
- > Alta: 31 (65%)
- COVID-19 não ocorre com frequência em
crianças, mas, quando diagnosticada, está
associada a complicações clínicas
similares a adultos
- As
comorbidades
pré-hospitalares
parecem ser um fator importante em
crianças para a progressão da COVID-19.
-Essas observações preliminares fornecem
uma plataforma importante para estudos
maiores e mais extensos em crianças com
COVID-19.
- O índice de triglicerídeos e glicose
(TyG) tem sido proposto como um
marcador de resistência à insulina: ln
[triglicerideos de jejum (mg/dl) x glicemia
plasmática de juem (mg/dl)/2].
- Este estudo teve como objetivo avaliar a
associação do índice TyG com a gravidade
e mortalidade da COVID-19.
-N=151 pacientes com COVID-19
internados em Wuhan.
-> Média de idade: 59,5 ± 15,9 anos.
->78 (51,7%) homens.
-> Comorbidades: 39,7% HAS, 25,8%
DM, 10,6% doença cardiovascular, 4,6%
doença cerebrovascular, 7,3% doença renal
crônica, 1,3% doença pulmonar crônica e
2% doença hepática crônica.
-> Divididos em três tercis: T1 (n=50,
7.5 ≤ TyG ≤ 8.6), T2 (n = 51, 8.7 ≤ TyG
≤ 9.1), T3 (n=50, 9.2 ≤ TyG≤ 10.7)
->N=62 (41,1%) com COVID-19 grave
-> N=33 (22,0%) foram a óbito.
-Os níveis do índice TyG foram
significativamente mais altos nos casos
graves (leve vs grave 8,7 ± 0,6 vs 9,2 ± 0,6,
p<0,001) e no grupo óbito (sobrevivente vs
falecido 8,8 ± 0,6 vs 9,3 ± 0,7, p<0,001),
respectivamente.
-> Pacientes no tercil T3 do índice de Tyg
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Hidroxicloroquin
a com ou sem
azitromicina não
tem impacto na
mortalidade por
COVID-19
-

-

-

eram mais velhos (p=0,006), aprsentavam
mais leucocitose (P=0,000), neutrofilia
(P=0,000), linfopenia (p=0,018), aumento
de TGO (p=0,000), de proteína C reativa
(p=0,005), de feritina (p=0,000), TNF-α
(p=0,012),
de
glicemia
plasmática
(p=0,000) e de triglicérides (p=0,000)
- Modelos de regressão logística:
investigação entre TyG e a gravidade e
mortalidade:
-> TyG: associado significativamente a um
risco aumentado para gravidade (OR=2,9,
IC95% 1,2-6,3, p=0,007) e mortalidade
(OR=2,9, IC95% 1,2-6,7, p=0,016), após o
controle de potenciais fatores de confusão.
->As
associações
não
foram
estatisticamente significantes para posterior
ajuste dos fatores inflamatórios.
- Conclusão: o índice TyG esteve associado
à morbimortalidade dos pacientes com
COVID-19, podendo ser um marcador
valioso para estratificar o risco destes
pacientes.
- Estudo
retrospectivo
de
coorte
multicêntrico de 1438 pacientes de uma
amostra aleatória de todos os pacientes
admitidos com COVID-19 confirmado em
laboratório em 25 hospitais, representando
88,2% dos pacientes com COVID-19 na
região metropolitana de Nova York.
-> 4 grupos: hidroxicloroquina (HCQ) +
azitromicina (AZ) (n=735), HCQ isolada
(n=271), AZ isolada (n=211) ou nenhuma
medicação (n=211).
-> Desfecho primário: mortalidade
hospitalar.
-> Desfechos secundários: parada cardíaca
e achados anormais no eletrocardiograma
(arritmia ou prolongamento do intervalo
QT).
-Resultados
-> 858/1438 (59,7%) homens.
-> Média de idade: 63 anos
-> Comorbidades comparáveis entre os
gupos: Tabagismo (~ 4%), neoplasia (2,25,4%), qualquer doença renal (10-17,3%),
HAS
(50,7-58%),
doença
arterial
coronariana (8,5-13,7%)
-> DM: HCQ + AZ (36,6%), HCQ
(41,7%), AZ (27,5%) e nenhuma (29%),
p=0,002.
-> Obesidade (IMC≥30): HCQ +AZ
(46,6%), HCQ (41,5%), AZ (39,3%),
nenhuma (30%), p=0,005.
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-> Insuficiência cardíaca congestiva:
HCQ +AZ (6,3%), HCQ (10,7%), AZ
(4,7%), nenhuma (5%), p=0,02.
-> Qualquer condição pulmonar: HCQ
+AZ (17,6%), HCQ (25,1%), AZ (18%),
nenhuma (10,9%), p<0,001.
-> FR > 22 irpm: HCQ +AZ (25,2%),
HCQ (17,4%), AZ (12,8%), nenhuma
(18,2%), p<0,001.
-> SatO2 > 93%: HCQ +AZ (56,5%),
HCQ (70,6%), AZ (77%), nenhuma
(83,3%), p<0,001.
-> Aumento da creatinina: HCQ +AZ
(27%), HCQ (33,6%), AZ (21,7%),
nenhuma (32,3%), p=0,02.
- TGO>40U/L: HCQ +AZ (58,3%), HCQ
(45,6%), AZ (44,7%), nenhuma (37,4%),
p<0,001.
-TGP> 40U/L: HCQ +AZ (37%), HCQ
(28,4%), AZ (29,6%), nenhuma (22,8%),
p=0,001.
-> Internação em UTI em 0-1 dia: HCQ
+AZ (30,7%), HCQ (19,2%), AZ (10,9%),
nenhuma (12,2%).
-> Ventilação mecânica em 0-1 dia: HCQ
+AZ (13,3%), HCQ (5,9%), AZ (5,2%),
nenhuma (5%).
-> Mortalidade hospitalar geral: 20,3%
(IC 95%, 18,2% -22,4%).
-> Óbito: HCQ +AZ (189/735, 25,7%,
[IC95% 22,3-28,9%]), HCQ (54/271,
(19,9% [IC95% 15,2-24,7%]), AZ
(21/211, 10,0% [IC95% 5,9-14,0%]),
nenhuma (28/221, 12,7% [IC95% 8,317,1%]).
-> Taxa de óbito por paciente-dia: HCQ
+AZ (0,030), HCQ (0,022), AZ (0,024),
nenhuma (0,022).
-> Nos modelos de riscos proporcionais
de Cox ajustados, em comparação com os
pacientes que não receberam nenhum
medicamento, não houve diferenças
significativas
na
mortalidade
dos
pacientes que receberam HCQ + AZ
(HR=1,35 [IC95%, 0,76-2,40]), HCQ
isolada (HR=1,08 [IC95%, 0,63-1,85]) ou
AZ isolada (HR=0,56 [IC95%, 0,261,21]).
-> Nos modelos de regressão logística, em
comparação com pacientes que não
receberam nenhum medicameneto, houve
uma probabilidade significativamente
maior de parada cardiorrespiratória nos
gupos que receberam HCQ + AZ (OR
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ajustado=2,13 [IC95%, 1,12-4,05]), mas
não com HCQisolada (OR ajustado=1,91
[IC95% 0,96-3,81]) ou AZ isolada (OR
ajustado=0,64 [IC95%, 0,27-1,56]).
-> Nos modelos de regressão logística
ajustados,
não
houve
diferenças
significativas na probabilidade relativa de
achados anormais de eletrocardiograma
(arritmia ou QT prolongado).
-> Eventos adversos (diarréia): HCQ
+AZ (11,6%), HCQ (17%), AZ (8,5%),
nenhuma (7,2%), p=0,003.
-> Eventos adversos (parada cardíaca):
HCQ +AZ (15,5%), HCQ (13,7%), AZ
(6,2%), nenhuma (6,8%), p<0,001.
-> Eventos adversos (arritmia): HCQ +AZ
(22,7%), HCQ (18,5%), AZ (12,8%),
nenhuma (14,8%), p<0,001.
-> Eventos adversos (prolongamento do
intervalo QT): HCQ +AZ (12,6%), HCQ
(16,7%), AZ (8,3%), nenhuma (8,4%),
p=0,03.
- Discussão e conclusões:
-> 70% dos pacientes receberam HCQ
isoladamente ou associada à AZ
-> Os pacientes que receberam HCQ com
ou sem AZ foram mais propensos (em
relação aos pacientes que não receberam
nenhum medicamento) de serem do sexo
masculino, ter condições médicas
preexistentes e problemas respiratórios ou
função hepática na admissão.
-> O tratamento com HCQ, AZ ou
ambos em comparação com nenhum
tratamento, não foi significativamente
associado a diferenças na mortalidade
hospitalar.
->No entanto, a interpretação desses
achados pode ser limitada pelo desenho
observacional.
Anosmia e
Entrevista por 150 médicos, via
ageusia no curso telefônica, de 3.191 pacientes com
da COVID-19
COVID-19.
-> Anosmia ou ageusia aguda: 488/3.193
(15,3%) nos estágios iniciais da COVID19 e em 367/2.352 (15,7%) dos pacientes
com quadro assintomático a leve.
-> Média de idade: 44 (25-58) anos,
63,6% mulhees, 9,8% HAS 5,1% DM.
-> Ausência vs presença de anosmia ou
disgeusia:
->Prevalência foi significativamente mais
comum entre mulheres (68,9% vs 31,1%;
p=0,01) e indivíduos mais jovens (36,5
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Sama IE et al. Vários
países europeus.
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[24,5-54] vs 46 [25-59] anos; p<0,001).
-> A média de tempo de recuperação foi
de 7 dias para ambos os sintomas
(anosmia: 7 [4-11] dias; ageusia 6 [3-10]
dias).
-> Indivíduos > 60 anos e anosmia ou
ageusia: 14,1% (69/488) vs 85,9%
(419/488) (p<0,001).
->A maioria dos pacientes com anosmia
ou ageusia se recuperou em 3 semanas.
-Anosmia e ageusia podem fazer parte dos
sintomas iniciais da COVID-19 e podem
auxiliar no diagnóstico da doença.
Concentrações - Mensuração das concentrações da enzima
plasmáticas da
conversora da angiotensina 2 (ECA2) em
ECA2 são
1485 homens e 537 mulheres com
maiores em
insuficiência cardíaca (coorte de índice)
homens e não
em 11 paises da Europa (estudo
tem impacto com BIOSTAT-CHF).
uso de iECA e ->Os resultados foram validados em 1123
BRA
homens e 575 mulheres (coorte de
validação) com insuficiência cardíaca na
Escócia.
- Resultados:
-> média de idade: 69 anos para homens e
75 anos para mulheres.
->O preditor mais forte para concentrações
elevadas de ECA2 em ambas as coortes:
sexo masculino (estimativa=0,26, p
<0,001; e estimativa=0,19, p<0,001,
respectivamente).
-> Na coorte índice, o uso de inibidores da
ECA, bloqueadores dos receptores da
angiotensina (BRA) ou antagonistas dos
receptores mineralocorticóides (ARM)
não foi um preditor independente da
ECA2 plasmática.
-> Na coorte de validação, o inibidor da
ECA (estimativa= -0,17, p=0,002) e o uso
de BRA (estimativa= -0,15, p=0,03) foram
preditores independentes de menor ECA2
plasmática, enquanto o uso do ARM
(estimativa = 0,11, p=0,04) foi um
preditor
independente
de
maiores
concentrações plasmáticas de ECA2.
- Conclusoes:
-> Em duas coortes independentes de
pacientes com insuficiência cardíaca, as
concentrações plasmáticas de ECA2
foram maiores nos homens do que nas
mulheres, mas o uso de um inibidor da
ECA nem de um BRA foi associado a
concentrações plasmáticas mais elevadas
de ACE2.
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Sun J et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32383638

->Esses dados podem explicar a maior
incidência e taxa de mortalidade de
COVID-19 em homens, mas não dao
suporte a estudos anteriores sugerindo que
inibidores da ECA ou BRA aumentam a
vulnerabilidade da COVID-19 por meio
de concentrações plasmáticas aumentadas
de ECA2.
Detecção do
- 43 pacientes com COVID-19 leve (22
SARS-CoV-2 por [51,2%] homens, média de idade 43 anos
períodos
[1-70 anos]) e 6 pacientes com COVID-19
prolongados em grave (6 [100%] homens, média de idade
diferentes fluidos 67 anos [46-76 anos]).
corpóreos.
- Programadas coletas dos swabs da
orofaringe, nasofaringe, escarro e fezes a
cada 3 dias, por 4 semanas.
- N=490 amostras (32,75% do número
previsto de amostras, faltando, portanto,
1.006 amostras), incluindo 88 amostras do
swab da orofaringe (23,53%, 198 amostras
ausentes), 62 amostras de escarro
(16,58%, 312 amostras ausentes), 175
amostras nasofaríngeas de (46,79%, 199
amostras ausentes) e 165 amostras de
fezes (44,12%, 209 amostras ausentes).
-> Destas, 171 amostras deram positivo
para RNA SARS-CoV-2 por RT-PCR,
incluindo 16 amostras da orofaringe, 38
amostras de escarro, 89 amostras da
nasofaringe e 28 amostras de fezes.
- Utilizados modelos Weibull para estimar
a mediana e o percentil 95 para o tempo
até a negativação da detecção do RNA do
SARS-CoV-2 em amostras de swabs oroe nas-faríngeo, escarro e fezes:
->A avaliação de sensibilidade e
estabilidade dos modelos Weibull, Lnorm
e gama não mostrou diferenças entre eles
(p <0,05).
->Média de tempo para negativação das
amostras da orofaringe nos casos leves foi
15,6 dias (IC95% 11,8 a 20,7 dias) e o
para casos graves foi 33,9 dias (IC95%
24,2 a 47,3 dias).
->Média de tempo para negativação das
amostras do escarro nos casos leves foi 20
dias (IC95% 14,1-27 dias) e o para casos
graves foi 30,9 dias (IC95% 23,5-39,1).
-> Média de tempo para negativação das
amostras da nasofaringe nos casos leves
foi 22,7 dias (IC95% 18,8-27,5 dias) e o
para casos graves foi 33,5 dias (IC95%
25,7-42,7 dias).
->Média de tempo para negativação das
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amostras nas fezes nos casos leves foi 24,5
dias (IC95% 21,2-28,3 dias) e o para casos
graves foi 32,5 dias (IC95% 26,3-39,1
dias).
-A persistência do SARS-CoV-2 por um
período prolongada em diferentes fluidos
deve ser levada em conta no diagnóstico
clínico e no estabelecimento das medidas
de prevenção de transmissão.
Am J Obstet
Gynecol
MFM
08MAI2020

Clinical course of
severe and
critical COVID19 in hospitalized
pregnancies: a
US cohort study

Pierce-Williams RAM et
al.

https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/3239
1519

Evolução clínica - Coorte de mulheres grávidas com
de mulheres
infecção grave ou crítica por COVID-19
gestantes com
hospitalizadas em 12 instituições dos EUA
COVID-19
entre 5/03/2020 e 20/04/2020.
-> média de idade 33,2± 5,8 anos
- Infecção grave: dispnéia, FR> 30 irpm,
SatO2 ≤ 93%, PaO2/FIO2 <300 mmHg
e/ou infiltrado pulmonar> 50% dentro de
24 a 48 horas na imagem do tórax.
-Doença crítica: insuficiência respiratória,
choque séptico e/ou disfunção ou falência
de múltiplos órgãos.
-Desfecho primário: duração mediana da
internação até a alta.
- Desfechos secundários incluíram a
necessidade de oxigênio suplementar,
intubação,
cardiomiopatia,
parada
cardíaca, morte e momento do parto.
- Das 64 gestantes hospitalizadas com
COVID-19, 44 (69%) apresentavam
doença grave e 20 (31%) doença crítica.
-> Foram observadas as seguintes
comorbidades
pré-existentes:
25%
apresentavam doença pulmonar, 17%
apresentavam doença cardíaca e a média
do IMC foi 34 kg/m2.
-> A idade gestacional no início dos
sintomas foi em média 29,9 ± 6 semanas
e, na admissão hospitalar, em média 30 ±
6 semanas.
-> em um dia mediano da doença 7 desde
os primeiros sintomas.
-> 81% das mulheres foram tratadas com
hidroxicloroquina;
-> 65% das mulheres com doença crítica
receberam remdesivir.
-> Todas as mulheres com doença crítica
receberam anticoagulação profilática ou
terapêutica durante a admissão.
-> A mediana do tempo de internação foi
de 6 dias (6 dias para grave, 10,5 dias para
crítica, p=0,01).
-> Para aquelas que necessitaram de
intubação, esta geralmente ocorreu por
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volta do dia 9 e o pico de suporte
respiratório para mulheres com doença
grave ocorreu no dia 8.
-> Nas mulheres com doença crítica, a
pronação foi realizada em 20% dos casos,
a taxa de SDRA foi de 70% e reintubação
foi necessária em 20%. Houve um caso de
parada cardíaca materna, mas nenhum
caso de cardiomiopatia e nenhum óbito
materno.
-> 32 (50%) mulheres desta coorte tiveram
parto durante a hospitalização com
COVID-19 (34% de mulheres graves e
85% de mulheres críticas).
-> 81% (15/17) das gestantes com COVID19 crítica que tiveram parto durante o
curso da doença tiveram parto prematuro,
94% delas por cesariana; no total, 75%
(15/20)
das
mulheres
gravemente
enfermas tiveram parto prematuro.
->Não houve natimortos ou óbitos
neonatais ou casos de transmissão vertical.
Concluindo,
mulheres
grávidas
gravemente doentes apresentaram uma
alta taxa de SDRA, mas não houve
cardiomiopatia ou mortalidade materna. A
hospitalização por infecção grave ou
crítica por COVID-19 resultou em parto
durante o curso da infecção em 50% dessa
coorte, geralmente no terceiro trimestre.
Detecção do
-32 gestantes com COVID-19.
SARS-CoV-2 na -11 placentas e anexos avaliados: 4
placenta
cesarianas e 7 partos vaginais.
-> 3/11 swabs foram positivos para SARSCoV-2 (coleta da superfície amniótica);
nenhum neonato teve RT-PCR positiva (13
amostras
coletadas/neonato)
ou
desenvolveu COVID-19 em 5 dias de
observação. Todos os 3 casos foram partos
cesarianas e todas as 3 mães estavam com
COVID-19 crítica.
- Apesar de não haver evidências de
transmissão vertical, há risco de
transmissão intraparto devido à exposição
viral.
-> Devido à mistura de fluido e tecido
materno e fetal no momento do parto, a
origem do RNA SARS-CoV-2 detectado
neste estudo não é clara. Pode representar
contaminação por sangue materno, líquido
amniótico ou infecção por COVID-19 das
membranas e saco amniótico.
-> A coleta de swab nasofaringe logo após
o nascimento pode não ser a melhor
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Kandemirli SG et al.
USA & Turkey.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32384020

Envolvimento
neurológico na
COVID-19

Hui KPY et al. Hong
Kong.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32386571

Replicação do
SARS-CoV-2 em
tecidos do trato
respiratório e na
conjuntiva

abordagem para avaliar a transmissão
vertical, uma vez que o SARS-CoV-2
requer alguns dias de incubação para que
o swab fique positivo.
-N=749 pacientes com COVID-19, 8
hospitais, estudo retrospectivo.
-> 235/749 (31%) necessitaram de terapia
intensiva.
-> 50/235 (21%) desenvolveram sintomas
neurológicos.
-> RNM: realizada em 27/50 (54%) dos
pacientes com sintomas neurológicos.
-> média de idade 63 (34-87) anos, 21/27
(78%) homens, 16/27 (59%) HAS, 11/27
(41%) DM.
-> 15/27 (55,6%) RNM normal
-> 12/27 (44,4%): RNM anormal
-> 10/12: anormalidade do FLAIR cortical
com hiper-sinal da substância branca
(frontal, parietal, occipital, temporal,
ínsula e giro cingular) acompanhado de
restrição de difusão cortical e realce
leptomeníngeo.
-> 5/10 realizaram coleta de liquido
cefalorraquiano: aumento de proteína
(media 79,9 mg/dl, 59,9-109,9 mg/dl) em
4/5, enquanto que a glicose, IgG,
celularidade e foram normais e a RT-PCR
foi negativa.
-Existe envolvimento neurológico pelo
SARS-CoV-2, o que chama a atenção para
pacientes em UTI e especialmente para
aqueles que o desmame da ventilação é
refratário apesar da melhora pulmonar.
- Isolamento do SARS-CoV-2 de um
paciente com COVID-19: avaliação do
tropismo viral e da competência replicativa
em comparação ao SARS-CoV, MERSCoV, H1N1 (vírus da pandemia de 2009) e
H5N1 em culturas ex vivo de tecidos
humanos do brônquio (n=5) e de pulmão
(n=4), além de tecidos extra-pulmonares de
conjuntiva (n=3) e linhagem celular de
adenocarcinoma colo-retal.
- Células ciliadas, secretoras de muco e de
Globet do epitélio brônquico, pneumócitos
tipo 1 no pulmão e mucosa conjuntival
foram facilmente infectadas pelo SARSCoV-2.
- No brônquio, a competência de replicação
do SARS-CoV-2 foi semelhante ao MERSCoV e superior ao SARS-CoV, mas
inferior ao H1N1.
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Exossomos
derivados das
células-tronco
mesenquimais
são seguros e
eficazes na
COVID-19

- No pulmão, a replicação do SARS-CoV-2
foi semelhante ao SARS-CoV e H1N1, mas
foi menor que o MERS-CoV.
- Na conjuntiva, a replicação de SARSCoV-2 foi maior que o SARS-CoV.
- O SARS-CoV-2 foi um indutor menos
potente de citocinas pró-inflamatórias que o
H5N1, o H1N1 e o MERS-CoV: TNF-α,
IP-10, RANTES, IL-6 nas células
alveolares pulmonares (p<0,05).
- O SARS-CoV-2 foi também um indutor
menos potente de outras citocinas próinflamatórias que o H5N1 e o H1N1, mas
não MERS-CoV: ECA2 e MCP-1 (p<0,05).
- O epitélio conjuntival e as vias aéreas
condutoras são potenciais portas de entrada
para infecção pelo SARS-CoV-2.
- O SARS-CoV e o SARS-CoV-2 se
replicaram de maneira semelhante no
epitélio alveolar.
- O
SARS-CoV-2
replicou
mais
extensivamente no brônquio do que o
SARS-CoV.
- Esses achados fornecem informações
importantes sobre a transmissibilidade e a
patogênese da infecção pelo SARS-CoV-2
e as diferenças com outros patógenos
respiratórios.
- Exossomos (ExoFloTM) derivados das
células-tronco mesenquimais alogenêicas:
dose de 15ml, 1x, via intravenosa.
- N=24 pacientes com COVID-19 e SDRA
(síndrome do desconforto respiratório
agudo)
moderada-grave
(PaO2/FIO2
≤200mmHg)
-> Média de idade: 59 (29-84) anos, 63%
homens, 86% DM tipo 2.
->17/24 (71%) dos pacientes se
recuperaram; 3/24 (13%) permaneceram
gravemente doentes, embora estáveis;
4/24 (17%) foram a óbito por razões não
relacionadas ao tratamento.
->No geral, após um tratamento, o estado
clínico e os parâmetros ventilatórios
melhoraram:
médio de aumento da
PaO2/FiO2 de 192% (p<0,001).
->Melhora significativa na contagem
absoluta de neutrófilos (redução média de
32%; p<0,001) e da linfopenia, conforme
demonstrado pelo aumento da contagem
média de linfócitos totais de 36%
(p<0,05), ressaltando também o aumento
dos linfócitos CD3+, CD4+ e CD8+ em
46% (p<0,05), 45% (p <0,05) e 46%
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Bloqueio do
receptor da IL-1
com Anakinra
está associado a
maior sobrevida
dos pacientes
com COVID-19
grave

(p<0,001), respectivamente.
-> Redução da proteína C reativa, ferritina
e D-dímero em 77% (p<0,001), 43%
(p<0,001)
e
42%
(p<0,05),
respectivamente.
- Ausência de eventos adversos.
-Conclusão: devido ao seu perfil de
segurança, capacidade de restaurar a
oxigenação, regular a tempestade de
citocinas, reconstituir a imunidade e
contribuir para a sobrevida de 83%, os
exossomos derivados das células-tronco
mesenquimais da medula óssea são
candidatos terapêuticos promissores para a
COVID-19 grave.
-> estudos clínicos randomizados e
controlados são necessários para verificar
o potencial terapêutico e a eficácia dos
exossomos na COVID-19.
-Anakinra: antagonista do receptor da
IL-1 que bloqueia a atividades das
citocinas pró-inflamatórias IL-1α (liberada
pelas células epiteliais e endoteliais em
sofrimento) e IL-1β (produzida por
monócitos, macrófagos e neutrófilos
infiltrando os tecidos).
-Prévio: subgrupo de pacientes com
COVID-19 pode apresentar a tempestade
de citocinas (IL-1, IL-6, IL-18 e
interferon-γ).
-Estudo retrospectivo, comparação com
grupo histórico (n=16), no Hospital San
Raffaele em Milão, Itália.
-N=36 pacientes com COVID-19 com
quadro clínico moderado-grave de SDRA
e hiperinflamação (proteína C reativa ≥
100 mg/l e/ou ferritina ≥ 900 mg/l).
-> Grupo anakinra: média de idade 62 (5571) vs 70 (64-78) anos, homens 83% vs
88%, HAS 52% vs 50%, DM 21% vs
19%, doença arterial coronariana 10% vs
13%
-> Pacientes em ventilação mecânica não
invasiva fora da UTI (100%): 86% com
PaO2/FiO2 < 100 mmHg e 14% entre 100200 mmHg
-> Em uso de hidroxicloroquina 200 mg
2x/dia e Lopinavir/Ritonavir 400/100 mg
2x/dia
-> Anakinra em 2 esquemas posológicos:
dose alta 5 mg/kg 2x/dia, IV (n=29
pacientes) e dose baixa 100 mg 2x/dia SC
(n=7).
-> Pacientes com dose baixa de Anakinra

22.05.2020 - ATUALIZAÇÃO COVID-19 (artigos aceitos) – Hospital Israelita Albert Einstein

N Engl J Med
07MAI2020

Observational
Study of
Hydroxychloroqui
ne in Hospitalized
Patients with
Covid-19

Geleris J et al. USA.
https://www.nejm.org/do
i/pdf/10.1056/NEJMoa2
012410?articleTools=tru
e

(n=7) tiveram o tratamento interrompido
após 7 dias por falta de eficácia.
->Desfechos em 21 dias: sobrevida do
paciente, sobrevida livre da ventilação
mecânica, mudanças na proteína C reativa,
função pulmonar e quadro clínico.
- Resultados:
-> Tratamento com Anakinra: 21/29 (72%
vs 50%) melhora na função respiratória;
5/29 (17% vs 6%) em ventilação mecânica
invasiva; e 3/29 (10% vs 44%) foram a
óbito (n=1 cada: TEP, falência respiratória
e falência de múltiplos órgãos).
-> Sobrevida do paciente em 21 dias:
anakinra 90% (vs 56%, p=0,009)
-> Sobrevida livre de ventilação mecânica:
anakinra 72% vs 50%, p=0,15)
-> Alta em 21 dias: anakinra 45% vs 44%
-> Segurança: anakinra tolerado em todos
pacientes (descontinuação em 7/29 – 24%após uma média de tempo de 9 dias [IQR
8-10], não havendo recorrência do estado
inflamatório ou piora clínica); infecção
bacteriana (Staphylococcus epidermidis)
no grupo anakinra 14% vs 13%. Em
tempo, pacientes em uso de cateter central
também.
-Conclusões: Anakinra foi segura e eficaz
em pacientes com COVID-19 moderadagrave, contribuindo para melhora clínica
em 72% dos pacientes. A dose da
Anakinra é ponto-chave para atingir os
desfechos desejados, além de análises em
coortes
maiores,
randomizadas
e
controladas.
Tratamento com -Estudo
observacional,
incluindo
hidroxicloroquina sequencialmente 1446 pacientes com
não tem impacto COVID-19 em Nova York, nos EUA.
nos desfechos
->Excluídos 70 pacientes que foram
compostos de
intubados (26), intubados e foram a óbito
óbito e intubação (28), foram a óbito sem intubação (3) ou
transferidos (13) em menos de 24 horas,
sendo avaliados então 1376 pacientes.
->Dos 1376, 811 (58,9%) receberam
hidroxicloroquina (HCQ; média de
tratamento de 5 dias; 45,8% receberam
HCQ em até 24 horas e 85,9% receberam
em até 48 horas) e 565 (41,2%) não
receberam HCQ.
-> Idade 30-49 anos: HCQ (26,8%) vs não
HCQ (25,1%).
-> Idade 60-79 anos: HCQ (45,3%) vs não
HCQ (38,9%).
-> Sexo feminino: 41,6% (HCQ) vs não
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HCQ (45,7%).
-> HAS: HCQ (49,1%) vs não HCQ
(6,7%).
-> DM: HCQ (37,1%) vs não HCQ
(33,6%).
-> Viés de seleção no grupo HCQ:
pacientes mais graves (PaO2/FIO2 223 vs
360 mmHg).
OBS: Estes dados demográficos são
referentes às análises não comparáveis
(unmatched patients). No entanto, mesmo
após as análises do tipo propensity-scorematched patients (ou correspondência de
propensão, que é uma técnica utilizada
para correspondência estatística que tenta
estimar o efeito de um tratamento ou
intervenção, contabilizando as covariáveis
que prevêem receber o tratamento. Por
exemplo, no grupo que não recebeu HCQ,
a porcentagem de pacientes com HAS
passou a ser 53,3% ao invés de 6,7%,
podendo ser comparado com os 49,1% do
grupo que recebeu HCQ. A mesma análise
foi realizada para a PaO2/FIO2).
-Resultados:
-> 346 pacientes tiveram desfechos
clínicos (25,1%): 180 foram intubados,
66/180 foram a óbito e 166 foram a óbito
sem intubação.
-> Ausência de associação entre HCQ e
intubação ou óbito após análise do tipo
propensity-score-matched
patients
(HR=1,04, IC 95% 0,82-1,31).
Obs: análises não ajustadas mostraram que
a HCQ esteve associada ao desfecho
composto de intubação ou óbito
(HR=2,37; IC 95% 1,84-3,02).
-> Não houve associação significante
entre o tratamento com azitromicina e os
desfechos compostos: HR 1,03 (IC 95%
0,81-1,31).
-Conclusão: HCQ não esteve associada
nem ao aumento ou diminuição do
desfecho composto de intubação ou
óbito.
Diabetes
Metab Syndr
06MAI2020

Is diabetes
mellitus
associated with
mortality and
severity
of COVID-19? A
meta-analysis

Kumar A et al. India.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32408118

DM e risco de
mortalidade e
progressão da
COVID-19

- 33 estudos, 16.003 pacientes com COVID-19
(DM em 1724 pacientes).
- Média de idade: 52,6 ± 17,4 anos; 54%
homens; 18% dos estudos com desfechos
compostos; estudos com 3-23% (média 11%)
dos pacientes com DM.
- DM associado com a mortalidade por
COVOD-19 (OR=1,9 IC95% 1,37-2,64,
p<0,01, I2=32%).
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Science
06MAI2020

Rapid
development of
an inactivated
vaccine candidate
for SARS-CoV-2

Gao O et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32376603

- DM associado com a progressão da COVID19 (OR=2,75 IC 95% 2,09 -3,62, p<0,01;
I2=63%).
- DM: associação com mortalidade e progressão
da COVID-19 combinadas (OR=2,16 IC95%
1,74-2,68, p<0,01, I2=63%).
- Prevalência de DM nos pacientes com
COVID-19: 9,8% (IC95% 8,7-10,9%) após
ajuste para heterogeneidade.
- Conclusão, pacientes com DM tem risco 2x
maior de progressão e óbito pela COVID-19.
No entanto, considerar que o DM pode não ser
um fator de risco independente, uma vez que
outras variáveis que coexistem com o DM
também estão associadas com a progressão da
COVID-19 (idade, HAS, doença cardiovascular
e obesidade).
- O artigo trata do desenvolvimento de vacina
Estudos préclínicos com a para a imunização contra o SARSCov-2, a
vacina PiCoVacc partir de suas partículas inativadas. Propôs
estudo de validação da vacina PiCoVacc,
fazendo jus ao fato de se tratar do vírus
inativado e purificado. A vacina se mostrou
eficaz, ou seja, foi capaz de induzir a produção
de anticorpos neutralizantes e de memória, em
camundongos, ratos e primatas não-humanos
nesse estudo pré-clínico.
- A vacina contém, principalmente, 3 das 4
proteínas estruturais do vírus: Spike (S),
Membrana, e Nucleocapsídeo, sendo epítopos
da “S” os mais abundantes na mesma,
considerado, de fato, o antígeno mais
importante a elicitar anticorpos neutralizantes
altamente potentes. E para fazê-la foram usadas
cepas isoladas de lavado brônquico de 11
pacientes
positivos
para
SARS-CoV-2
hospitalizados, sendo 5 da China, 3 da Itália, 1
da Suiça ,1 do Reino Unido e 1 da Espanha, o
que nos deixa cientes da tentativa de isolar as
cepas das mais variadas regiões do globo, como
se preza para o desenvolvimento de vacina
eficaz no contexto dessa pandemia.
- A cepa usada no desenvolvimento da
PiCoVacc foi a CN2, sem muito conteúdo sobre
o porquê da escolha, mas cita-se que há 2 outras
cepas responsáveis pelo agravamento de
prognóstico respiratório (CN1 e OS1), que
foram incluídas nas 10 outras escolhidas para
desafiarem a eficácia da vacina desenvolvida no
estudo.
- Para avaliar a estabilidade genética da
PicoVacc, foi realizado o cultivo da cepa CN2
de SARS-CoV-2 nas células Vero Cells até a
passagem 10: confirmada estabilidade genética,
por estudos de crescimento cinético, até dada
passagem, sendo relatada apenas 2 substituições
de aminoácidos. As culturas das Vero Cells
foram inativadas com B-propiolactiona para uso
em animais.
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- Para testar a imunogenicidade da vacina, as
doses, primeiramente em camundongos
BALB/c, foram de 1,5, 3 ou 6 μg de partículas
inativadas e purificadas, aplicadas nos dias 0 e
7. E nas semanas de 1 a 6 após a imunização,
foram feitos ensaios de ELISA para verificar a
produção de anticorpos contra proteínas e
epítopos S, RBD, e N.
- >Anticorpos IgG-S-específicos e RBD
atingiram seus maiores picos na semana 6
pós-imunização,
sendo
o
imunógeno
dominante em soro de camundongos, o RBD, o
que confirma os dados sorológicos de pacientes
recuperados da COVID-19.
- >Apesar do anticorpo IgG específico para N
ser usado como marcador diagnóstico para
COVID19, este não foi um anticorpo que
mostrou elevar-se após a imunização de
camundongos com PiCoVacc, porém, é
importante ressaltar que a PiCoVacc também
induziu a produção de 10x mais de IgG-Sespecíficas em camundongos, diferente do que
foi visto em soro de pacientes recuperados da
COVID-19.
- >Para os ratos Wistar foram feitas as mesmas
avaliações imunogênicas, sendo observados
resultados similares. No entanto, houve
diferença no pico máximo da titulação de
anticorpos na semana 7 após a imunização,
chamando atenção para as diferenças entre as
espécies.
- Para macacos Rhesus, primatas não humanos,
foi realizada a vacina nos dias 0, 7 e 14 (3
doses, via IM) em 2 doses (intermediária: 3μg e
alta: 6 μg), já testadas anteriormente. A partir
da semana 2 pós-imunização, a PiCoVacc já
induziu resposta IgG especifica para a
proteína
S
(~12800)
e
anticorpos
neutralizantes (~50) e, na semana, 3 atingiu
seu pico de titulação.
- > De modo inesperado, no grupo dose
intermediária, a titulação de anticorpos
neutralizantes foi ~ 20% maior do que no grupo
dose alta na semana 3, ressaltando as diferenças
individuais de resposta (um dos animais no
grupo dose intermediária teve aumento de 10x
nos títulos dos anticorpos neutralizantes em
relação aos outros três animais do mesmo
grupo), o que deve ser levado em conta para
estudos posteriores, além do fato do número
amostral ter sido pequeno (n=4).
- > Uma semana após a 3ª imunização foi
inoculado o SARS-CoV-2, via intratraqueal,
nos pulmões desses animais, e como resultado,
foi obsevado que todos os macacos vacinados
tiveram a carga viral diminuída após 3 a 7 dias
da infecção. Os que receberam altas doses nem
possuíam carga viral detectável nas amostras de
faringe e pulmão, e para os que receberam dose
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intermediária, alguns dos animais tiveram carga
viral detectada na faringe (3/4), ânus (2/4) e
pulmão (1/4), mas todos tiveram redução de
95% da carga viral quando comparados aos
animais não vacinados.
- > Curiosamente, o título de anticorpos
neutralizantes nos grupos vacinados diminuiu
cerca de 30% em 3 dias após a infecção, mas
depois aumentou rapidamente do dia 5-7 após a
infecção, mantendo a eficácia de neutralização.
- > De modo inesperado, o grupo de vacinação
com dose alta (título de ~ 145), teve títulos
menores de anticorpos neutralizantes em
relação ao grupo vacinado com dose
intermediária (~ 400 para 4 macacos), no dia 7
após a infecção, o que pode ter explicado os
níveis baixos de replicação viral neste último
grupo, sugerindo ainda a necessidade de longos
períodos de tempo para a eliminação viral
completa.
- > Avaliação da segurança da vacina nos
macacaos: a PiCoVacc não causou perda de
peso, febre, problemas de saúde mental,
mudança significativa no painel de células
CD3, CD4 e CD8, nos parâmetros
hematológicos e na produção de citocinas
(como TNF-α, IFN-γ e IL-6), além de não
demonstrar efeitos histopatológicos nos
diversos órgãos, como rins, fígado, baço,
cérebro e coração.
- Com certeza, as maiores especulações acerca
desde estudo são com relação a um tempo
maior de acompanhamento pós imunização,
sendo 2 ou 3 semanas um tempo curto a tratarse de efeitos em humanos. Além disso, o perfil
imunológico de cada animal influenciou a
resposta à imunização com a vacina.
- >O macaco Rhesus apesar de não possuir a
COVID-19 em si, possui uma versão muito
parecida da doença, mostrando ser um modelo
pré-clínico adequado para teste de vacinas antiSARS-CoV-2.
- Frente aos resultados pré-clínicos muito
promissores, são esperados estudos clínicos
fases I, II e III com a PiCoVacc ainda este ano.

Med Mal
Infect
06MAI2020

Tocilizumab
therapy reduced
intensive care
unit admissions
and/or mortality
in COVID19 patients

Klopfenstein T et al.
Fance.
https://www.ncbi.nlm.n
ih.gov/pubmed/3238732
0

Tocilizumab em
pacientes com
COVID-19:
menor internação
na UTI?

- Estudo
retrospectivo,
caso-controle,
tratamento com tocilizumab (TCZ).
- Desfechos: óbito e/ou admissão na UTI.
- N=20 pacientes tratados com TCZ vs sem
TCZ (N=25):
- Média de idade: 76,8 ± 11(52-93) vs 70,7
± 15 (33-96) anos (p=0,141).
- > Maior índice de comorbidade de
Charlson (5,3 [±2,4] vs 3,4 [±2,6], p=0,014.
- > HAS 55% vs 44% (p=0,46), doenças
cardiovasculares 70% vs 68% (p=0,88),
DM 25% vs 32% (p=0,61)
- >Formas mais graves de COVID-19
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Travel Med
Infect Dis
05MAI2020

Full-length title:
Early treatment
of COVID19 patients with
hydroxychloroqu
ine and
azithromycin: A
retrospective
analysis of 1061
cases in
Marseille, France

Million M et al. France.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32387409

(maior demanda de oxigenoterapia: 13
l/min vs 6 l/min, p<0,001).
- > Achados laboratoriais mais alterados:
linfopenia grave (676/mm3 vs 914/mm3,
p=0,037) e maior nível de proteína C
reativa (158 mg/l vs 105 mg/l, p=0,017).
- > Óbito: 25% vs 48% (p=0,066)
- > Internação na UTI: 0% vs 44%
(p<0,001).
- > Necessidade de ventilação mecânica
invasiva: 0% vs 32% (p=0,006).
- > Morte e/ou internação na UTI foram
maiores em pacientes sem TCZ do que no
grupo TCZ (72% vs 25%, p=0,002).
- > Alta hospitalar: 55% vs 44% (p=0,46).
- Conclusões: Apesar do pequeno tamanho
da amostra e da natureza retrospectiva do
trabalho, o uso do TCZ pode reduzir o
número de internação na UTI e/ou
mortalidade em pacientes com pneumonia
grave por SARS-CoV-2.
Hidroxicloroquin -Estudo retrospectivo, não controlado.
a e Azitromicina -N=1061 pacientes com COVID-19 leve,
na COVID-19
RT-PCR da nasofaringe.
leve
-> Hidroxicloroquina [HCQ] (200 mg
3x/dia por 10 dias) e Azitromicina [AZ]
(500 mg no D1 e 250 mg/dia nos D2-D5).
-Desfechos:
óbito,
piora
clínica
(transferência para UTI e > 10 dias de
hospitalização)
e
persistência
de
eliminação viral (> 10 dias).
- Média de idade: 43,6 anos (14-95 anos),
46,4% homens, 14% HAS, 10,5% doença
respiratória crônica, 7,4% DM, 5,8%
obesidade.
-Resultados: Melhora clínica e cura
virológica em 973/1061 (91,7%) pacientes
em 10 dias.
-> Eliminação viral prolongada: 47
pacientes (4,4%) e foi associada a maior
carga viral ao diagnóstico (OR=0,86 IC
95% 0,81-0,92; p <0,001), mas a cultura
viral foi negativa no dia 10.
->Todos, exceto um, negativaram a RTPCR no dia 15.
-> Piora clínica: 46/1061 (4,3%) pacientes
e 8/1061 (0,75%) morreram (idade 74-95
anos). Todas as mortes resultaram de
insuficiência respiratória e não de
toxicidade cardíaca.
-> Cinco pacientes ainda estavam
internados na ocasião da publicação do
artigo.
-> 98,7% dos pacientes curados até o
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Cell Discov
04MAI2020

Immune cell
profiling
of COVID19 patients in the
recovery stage by
single-cell
sequencing

Wen W et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32377375

Perfil
imunológico de
pacientes
durante a
recuperação da
COVID-19

momento.
-> Fatores de risco para a piora clínica:
idade avançada (OR=1,11, IC95% 1,071,15; p<0,0001); gravidade na admissão
(OR=10,05, IC95% 3,16-32,02; p=0,04);
uso de agentes β-bloqueadores seletivos
(OR=4,16, IC 95%1,19-14,55, p=0,026) e
BRAs (OR=18,40 IC 95% 6,28-53,9;
p<0,0001).
-> Vale ressaltar que apenas 34 (3,2%)
pacientes estavam usando β-bloqueadores
seletivos e 40 (3,8%) estavam usando
BRA, o que pode justificar o IC95% na
regressão logística multivariada
-> Baixa concentração sérica de HCQ:
pior desfecho 0,15 (0-0,75) vs melhor
desfecho 0,22 (0-1,01) μg/ml, p<0,01.
-> Um total de 2,3% dos pacientes relatou
eventos
adversos
leves
(sintomas
gastrointestinais ou cutâneos, cefaléia,
insônia e visão turva transitória).
- Conclusão: Apesar dos dados mostrarem
que a administração de HCQ+AZ em
pacientes com COVID-19 leve é segura
antes de haver complicações, a falta de
comparação com um grupo controle e da
randomização,
limitam
conclusões
definitivas quanto à eficácia e ao uso
daqueles fármacos de maneira rotineira na
prática clínica.
-Objetivos: caracterizar o transcriptoma
de células mononucleadas do sangue
periférico durante a recuperação da
COVID-19.
- Metodologia: RNAseq single-cell, BCR
e TCR single-cell pareados em amostras
de 10 pacientes em recuperação (early
recovery stage (ESR): menos de 7 dias
entre a negativação da RT-PCR para
SARS-CoV-2 e a coleta de sangue; e late
recovery stage (LRS): > 14 dias) e contou
com amostras controle, de 5 doadores
sadios.
-> Os dados foram normalizados e
sequenciados (barcoded 10x) antes de
submetê-los à clusterização por t-SNE,
totalizando 20 grupos imunes distintos.
- Em análise de expressão diferencial,
noutou-se um aumento da população de
células mielóides e redução das
populações de NK e linfócitos T no
sangue periférico.
-> Em seguida, foi realizado um
subgrupamento da população mielóide,
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formando 6 grupos.
- Em suma, as amostras de pacientes da
COVID-19 apresentaram altos níveis de
monócitos CD14++IL1b+ e de monócitos
ativado por interferon, o que vai ao
encontro do quadro já relatado de próinflamação nesta enfermidade.
- Já com relação às células NK e linfócitos
T, a análise revelou 10 subgrupos, com os
marcadores canônicos desse grupo. As
principais diferenças encontradas foram
uma população aumentada de linfócitos T
CD8+ (em específico, T CD8+ de
memória), população de linfócitos T
CD4+ de memória também aumentada e
população de NK reduzida, em pacientes
com COVID-19.
-> Análises de TCR confirmaram que a
expansão de linfócitos T é reduzida nas
amostras de pacientes infectados.
-A análise de BCR, por sua vez, indica
que houve um aumento também dos
linfócitos B, exceto pela população B
naive, visto que essa população estava
reduzida nas amostras de pacientes.
- No geral, parece haver uma
vulnerabilidade após alta hospitalar em
pacientes infectados pelo SARS-CoV-2,
com especial atenção à produção de
citocinas pelas células dendríticas e
linfócitos T. incluindo IL-1β, M-CSF,
TNFSF13, IL-18, IL-2 e IL-4, que
parecem exercer papel importante na
recuperação.
Nature
Commun
04MAI2020

A human
monoclonal
antibody
blocking SARSCoV-2 infection

Wang C et al. The
Netherlands & Gremany.
https://www.nature.com/
articles/s41467-02016256-y

Anticorpo
neutralizante
47D11 bloqueia a
infecção pelo
SARS-Cov-2

-Os
anticorpos
neutralizantes
do
coronavírus têm como alvo principal as
glicoproteínas S (spike) na superfície viral,
as quais medeiam a entrada nas células
hospedeiras.
-> A proteína S possui duas subunidades
funcionais que medeiam a ligação celular
(a subunidade S1, existente nos quatro
domínios principais S1A a S1D) e a fusão
da membrana viral e celular (subunidade
S2).
->Anticorpos neutralizantes potentes
geralmente têm como alvo o local de
interação do receptor em S1, desativando
as interações do receptor
-Quatro dos 51 sobrenadantes do
hibridoma
SARS-CoV
exibiram
reatividade cruzada, por ELISA, com a
subunidade SARS2-S1 (resíduos S 1–
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681), dos quais um (47D11) exibiu
atividade neutralizadora cruzada para
infecção pelo VSV pseudotipado SARSCoV e SARS-CoV-2
- O anticorpo quimérico 47D11 H2L2 foi
reformatado para uma imunoglobulina
totalmente humana, por clonagem das
regiões humanas variáveis das cadeias
pesada e leve em um esqueleto humano de
isotipo IgG1.
-> Anticorpo 47D11 tem ligação com as
proteínas S do SARS-CoV e SARS-CoV2: inibição da infecção nas células VeroE6
pelos vírus VSV pseudotipados SARSCoV e SARS-CoV-2 com IC50 de 0,061 e
0,061μg/ml, respectivamente.
-> A infecção autêntica das células
VeroE6 com SARS-CoV e SARS-CoV-2
foi neutralizada com valores de IC50 de
0,19 e 0,57 µg/ml, respectivamente.
-> 47D11 tem como como alvo o domínio
de ligação ao receptor S1B (RBD-receptor
binding domain) de SARS-Cov e SARSCoV2.
->47D11 ligou-se ao S1B de ambos os
vírus com afinidades semelhantes, como
mostrado pelos valores da metade da
concentração efetiva máxima (EC50) de
0,02 e 0,03 μg/ml, respectivamente.
-> Notavelmente, a ligação do 47D11 ao
SARS-CoV-S1B e SARS-CoV-2-S1B não
competiu com a ligação do S1B ao
receptor da ECA2 expresso na superfície
celular, nem com a ligação do
ectodomínio da proteína spike (Secto) e
S1B à ECA2 solúvel.
- Os dados mostram que o 47D11
neutraliza o SARS-CoV e SARS-CoV-2
através de um mecanismo ainda
desconhecido, o qual é diferente da
interferência de ligação ao receptor.
->Mecanismos
alternativos
de
neutralização do coronavírus através de
anticorpos direcionados ao RBD foram
relatados, incluindo a inativação da
proteína
spike
por
meio
da
desestabilização induzida por anticorpos
de sua estrutura de pré-fusão, o que
também pode ser aplicado para o 47D11.
Clin Exp
Immunol
04MAI2020

Using IL2R/lymphocyte
for predicting the
clinical

Hou H et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32365221

Razão IL2R/linfócitos
como um
biomarcador de

-COVID-19: leve (n=168), grave (n=169)
e crítica (n=52), médias de idades
56,6±13,9, 64,7±12,2 e 65,7±14,2 anos,
respectivamente. 51,4% homens.
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gravidade da
COVID-19

progression of
patients with
COVID-19

Int J Infect
Dis
03MAI2020

Lymphopenia is
associated with
severe coronavir
us disease 2019
(COVID-19)
infections: A
systemic review
and metaanalysis

Zhao Q et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32376308

Linfopenia pode
predizer a
gravidade da
COVID-19

-> 23,9% HAS, 10% DM, 8,2% doença
cardiovascular e 3,3% doença renal
crônica.
- Exames laboratoriais associados à
gravidade:
leucocitose,
neutrofilia,
linfopenia, proteína C reativa, prócalcitonina, ferritina, IL-2, IL-6, IL-8, IL10, TNF-α e IL-2R/linfócitos (leve vs
grave ou crítico p<0,0001; grave vs crítico
p<0,0001).
-> IL-1β: sem relação com a gravidade
-Regressão logística para gravidade da
COVID-19: IL-2R/linfócitos (OR=1,0013
IC2,5-97,5% 1,0005-1,0021, p=0,002),
proteína C reativa (OR=1,0085 IC2,597,5% 1,0008-1,0163; p=0,03) e ferritina
(OR=1,0006 IC2,5-97,5% 1,0001-1,001,
p=0,0206).
- Correlações positivas: IL-6 e IL-2R
(r=0,28; p<0,0001), IL-8 e IL-2 (=0,219;
p<0,0001), IL-10 e IL-2R (r=0,015;
p=0,0147), TNF-α e IL2-R (r=0,209, p<
0,0001).
- Correlação negativa: IL-2R e
linfócitos (r=-0,3035; p<0,0001).
- Curva ROC para IL-2R/linfócitos: leve
vs grave (sensibilidade 53,8% e
especificidade
75,8%;
AUC=0,656;
p<0,001), grave vs crítico (sensibilidade
90,9%
e
especificidade
66,5%;
AUC=0,85; p<0,001), leve vs crítico
(sensibilidade 94,2% e especificidade
82,1%; AUC=0,948; p<0,001).
- Razão IL-2R/linfócitos pode ser um
biomarcador para gravidade da COVID19, devendo ser estudado frente aos
tratamentos e desfechos clínicos.
-N=13 estudos, 2282 pacientes (442
necessitaram internação em UTI, suporte
ventilatório ou foram a óbito).
- A análise combinada mostrou que a
contagem
de
linfócitos
foi
significativamente menor em pacientes
com COVID-19 grave (média de diferença
[MD] -0,31 × 109/l; IC95%: -0,42 a -0,19
× 109/l; I2=76%; p<0,001).
- A presença de linfopenia foi associada a
um risco quase 3x maior de COVID-19
grave (modelo de efeitos aleatórios,
OR=2,99, IC 95%: 1,31-6,82; I2=60%;
p=0,04), conforme análise de 5 estudos.
-> Após a retirada de 1 estudo responsável
pela heterogeneidade, a linfopenia
continuou sendo um fator de risco para a
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Autoimmun
Review
03MAI2020

Tocilizumab for
the treatment of
severe COVID19 pneumonia
with
hyperinflammato
ry syndrome and
acute respiratory
failure: A single
center study of
100 patients in
Brescia, Italy.

Toniati P et al. Italy.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32376398

Tocilizumab está
associado a
melhora do
padrão
respiratório nos
pacientes com
COVID-19

gravidade da COVID-19 (OR=2,19
IC95% 1,0126-4,6812; I2= 48%)
- A linfopenia é uma achado proeminente
da COVID-19 grave e uma contagem de
linfócitos inferior a 1,5 × 109/l pode ser
útil na previsão dos resultados clínicos da
gravidade.
-N=100 pacientes com COVID-19 e
síndrome do desconforto respiratório
agudo
(SDRA)
avaliados
prospectivamente e sequencialmente.
-> média de idade: 62 anos, 88% homens.
- Tocilizumab (TCZ): 8mg/kg por, 2
infusões intravenosas consecutivas, IV,
com 12h de intervalo. Uma terceira
infusão foi opcional com base na resposta
clínica.
-Desfecho primário: melhora da SDRA
avaliada por meio do Escore de Gravidade
Respiratória Brescia COVID (BCRSS 0 a
8, com escores mais altos indicando maior
gravidade) entre 24 e 72 horas e 10 dias
após a administração do TCZ.
->Todos os pacientes apresentaram
linfopenia e altos níveis de proteína Creativa, fibrinogênio, ferritina e IL-6,
indicando síndrome hiperinflamatória.
-> N=43 receberam TCZ na unidade de
terapia intensiva (UTI), enquanto 57 na
enfermaria geral.
-> 32/43 (74%) dos pacientes tratados em
UTI melhoraram (17 foram retirados do
ventilador e receberam alta para a
enfermaria), 1 (2%) permaneceu estável
(BCRSS: 5) e 10 (24%) morreram (todos
eles tinham BCRSS≥7 antes do TCZ).
-> 37/57 (65%) dos pacientes que
receberam
TCZ
nas
enfermarias
suspenderam a ventilação mecânica não
invasiva (VNI) (mediana BCRSS: 1 [IQR
0-2]), 7 (12%) pacientes permaneceram
estáveis na VNI e 13 (23%) pacientes
pioraram (10 morreram, 3 foram
internados em UTI).
-> No geral, no dia 10, a condição
respiratória melhorou ou estabilizou em
77 (77%) pacientes, dos quais 61
mostraram uma melhora significativa das
opacidades pulmonares bilaterais difusas e
15 (15%) receberam alta hospitalar. A
condição respiratória piorou em 23 (23%)
pacientes, dos quais 20 (20%) morreram.
-> Eventos adversos com o TCZ (n=3):
dois pacientes desenvolveram choque
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séptico e morreram, um teve perfuração
gastrointestinal que necessitou de cirurgia
urgente e estava vivo no dia 10.
- Conclusão: TCZ foi seguro e eficaz para
pacientes com COVID-19 e pneumonia
complicada com SDRA e associada à
síndrome hiperinflamatória. A resposta ao
TCZ foi rápida, sustentada e associada a
melhora clínica significativa.
Acad Emerg
Med
02MAI2020

A Rapid
Systematic
Review of
Clinical Trials
Utilizing
Chloroquine and
Hydroxychloroq
uine as a
Treatment
for COVID-19

Chowdhury MS et al.
USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32359203

Heterogeneidade
dos estudos com
cloroquina e
hidroxicloroquina
não permite a
realização de
metanálises

- Revisão sistemática: foram selecionados
estudos clínicos randomizados e não
randomizados sobre eficácia e segurança
da Cloroquina (CQ) e Hidroxicloroquina
(HCQ) em pacientes com COVID-19 e os
participantes poderiam ter qualquer idade
e qualquer nacionalidade.
-Os estudos poderiam ser estudos já
publicados, manuscritos em preprint,
abstracts, carta ao editor ou estudos em
andamento no período de 01/12/19 a
26/04/20.
- O estudo justifica que os critérios
indiscriminados de elegibilidade são pela
natureza da pandemia e pelo número
limitado de estudos completos.
- A bases de dados para busca foram
Biblioteca
Cochrane,
MEDLINE,
EMBASE e MedRxiv. Os estudos clínicos
foram
pesquisados
no
site
ClinicalTrials.gov.
- Não foi possível realizar uma metanálise
devido à heterogeneidade dos trabalhos
incluídos e falta de dados adequados
disponíveis.
- Foram selecionados primeiramente 340
abstracts porém apenas 36 estudos foram
incluídos para análise completa. Desses, 7
(n=486 paceintes; 6 estudos intention-totreat e 1 estudo per-protocol) eram
estudos completos de ensaio clinico e 29
em andamento.
->Dos 7 ensaios clínicos completos, 5
evidenciaram que a CQ ou a HCQ foram
eficazes no tratamento da COVID-19 e 2
não mostraram diferença entre a droga e
suporte clínico. Porém, todos os 7 estudos
tiveram falhas metodológicas graves que
necessitam de mais investigação.
- Até o momento, não há evidência clínica
suficiente que sustente o uso rotineiro de
CQ ou HCQ no tratamento da COVID-19.
Alguns estudos inclusive sugerem que eles
conferem uma taxa de mortalidade mais
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alta que o controle.
- São necessários estudos clínicos mais
robustos para provar o benefício desses
medicamentos antes de serem utilizados
rotineiramente.
Clin Exp
Rheumatol
01MAI2020

J Med Virol
01MAI2020

Pilot prospective
open, single-arm
multicentre study
on off-label use of
tocilizumab in
patients with
severe COVID-19

Convalescent
plasma
transfusion for
the treatment of
COVID-19:
Systematic
review

Sciascia S et al. Italy.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32359035

Ajendran K et al. India.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32356910

Tocilizumab é
-Estudo piloto multicêntrico, prospectivo e
seguro e eficaz na aberto, sobre o uso off-label de
COVID-19
tocilizumab (TCZ).
->N=63 pacientes, 56 homens (88,9%),
62,6±12,5 anos, com COVID-19 grave.
-> Parâmetros clínicos e laboratoriais:
coletados prospectivamente no início do
tratamento e nos dias 1, 2, 7 e 14.
-Resultados: melhora significativa nos
níveis de ferritina, proteína C reativa e Ddímero após TCZ
->PaO2/FiO2 na admissão 152±53 mmHg;
no dia 7: 283,73 ± 115,9 mmHg e no dia
14: 302,2 ± 126 mmHg, p<0,05).
->Mortalidade geral: 11%.
->D-dímero basal, mas não os níveis de
IL-6, foram preditores de mortalidade.
->A administração de TCZ dentro de 6
dias após a internação hospitalar: maior
probabilidade de sobrevida (HR=2,2
IC95% 1,3-6,7; p <0,05).
->Não foram registrados eventos adversos
moderados a graves atribuíveis à TCZ.
-Em
resumo,
pacientes
adultos
hospitalizados com COVID-19 grave, o
uso do TCZ pode ser uma opção segura e
eficaz, contribuindo para a melhora nos
parâmetros respiratórios e laboratoriais.
-Ensaios
futuros
randomizados
e
controlados na COVID-19 grave e crítica
são necessários para confirmar o benefício
definido com a terapia-alvo da IL-6.
Plasma de
-N=5 estudos, 27 pacientes tratados com
indivíduos
plasma de indivíduos convalescentes.
convalescentes na ->n=15 homens, n=12 mulheres (n=1
COVID-19
gestante).
->Idade: 28-75 anos
->Comorbidades:
doença
cardiocerebrovascular (n=1), HAS (n=7), doença
pulmonar (n=1), doença renal crônica
(n=1).
->N=21 pacientes críticos (n=14 com
ventilação mecânica; n=17 com SDRA;
n=7 oxigenação extracorpórea).
-> Todos pacientes receberam pelo menos
1 antiviral. E 10 pacientes receberam
antibióticos/antifúngicos devido à coinfecção.
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-Todos os estudos relataram bom
resultado após o tratamento com plasma,
mas todos foram considerados com risco
de viés devido a uma combinação de
avaliações não randomizadas, confusão,
descrição do preditor e conduta
metodológica
heterogênea
(seleção,
dosagem do plasma e duração da terapia).
->Tempo de administração do plasma a
partir do início dos sintomas: 6 a 50 dias.
->Volume do plasma: 200ml a 2400 ml
(dose única ou fracionada)
-> Doses do plasma: 1-8
->Título de anticorpos neutralizantes préinfusão: > 1:640 ou > 1:1000.
->Títulos de anticorpos neutralizantes nos
pacientes pós-plasma: antes 40-60-> após
80-320 no dia 7 (Shen C et al. 27 March, 2020
JAMA); > 1:640 (Duan K et al. 6 Apr 2020 PNAS);
-> Todos os pacientes negativaram a carga
viral 1-30 dias após o plasma.
-> Melhora clínica 1-35 dias após o
plasma. Mortalidade: 0%.
-> evento adverso: rubor facial transitório
(n=1).
N Engl J Med
01MAI2020

Cardiovascular
Disease, Drug
Therapy, and
Mortality in
Covid-19

Mehra MR et al. USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32356626

Relação entre
doença
cardiovascular e
medicações com
a mortalidade
intra-hospitalar
por COVID-19?

- N=169 hospitais na Ásia, Europa e
América do Norte (11 países). Estudo
observacional.
-N=8.590 pacientes que foram de alta
(n=515, [5,8%] foram a óbito).
- Óbito vs não óbito: idade 55,8±15,1 anos
(vs 48,7±16,6 anos), idade > 65 anos
28,5% vs 15,8%, sexo feminino 34,8% vs
40,4%, comorbidades 20% vs 10%.
-Fatores
associados
de
forma
independente a um risco aumentado de
morte hospitalar: idade > 65 anos
(mortalidade: 10,0%, vs 4,9% entre
aqueles com idade < 65 anos; OR=1,93;
IC95% 1,60-2,41), doença arterial
coronariana (10,2% vs 5,2% entre aqueles
sem doença; OR=2,70; IC95%, 2,083,51), insuficiência cardíaca (15,3% vs
5,6% entre aqueles sem insuficiência
cardíaca; OR=2,48; IC95%, 1,62-3,79),
arritmia cardíaca (11,5%, vs 5,6% entre
aqueles sem arritmia; OR=1,95; IC95%,
1,33-2,86), doença pulmonar obstrutiva
crônica (14,2% vs 5,6% entre os sem
doença; OR=2,96; IC95% 2,00-4,40) e
tabagismo atual (9,4% vs 5,6% entre exfumantes ou não fumantes; OR=1,79;
IC95%, 1,29 a 2,47).
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N Engl J Med
01MAI2020

ReninAngiotensinAldosterone
System Blockers
and the Risk
of Covid-19

Mancia G et al. Italy.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32356627

Uso dos
bloqueadores do
Sistema ReninaAngiotensinaAldosterona tem
impacto na
COVID-19?

N Engl J Med
01MAI2020

ReninAngiotensinAldosterone
System Inhibitors
and Risk
of Covid-19

Reynolds HR et al. USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32356628

Antihipertensivos na
COVID-19

-Não foi encontrado nenhum risco
aumentado de morte
hospitalar
associado aos iECA (2,1% vs 6,1%;
OR=0,33; IC95%, 0,20-0,54), BRAs
(6,8% vs 5,7%; OR=1,23; IC95%, 0,871,74) e estatinas (4,2% vs 6%, OR=0,35,
IC95% 0,24-0,52).
-Ressaltamos que o estudo em questão não
foi controlado e randomizado, de modo
que a análise das relações entre muitas
variáveis e a morte hospitalar, sem
nenhuma
hipótese
primária
préespecificada, pode ter aumentado a
identificação de associações ao acaso.
-N=6.272 pacientes com COVID-19 na
Lombardia, Itália (comparação com
30.759 pacientes do Serviço de Saúde
Regional). Estudo caso-controle em
relação à idade, sexo e município de
residência.
->Média de idade: 68±13 anos, 37%
mulheres, 57,9% HAS (BRA 22,2%,
iECA 23,9%, bloqueador canal de cálcio
23,1%, β-bloqueador 29,1%, diurético
30,3%), 30,1% doença cardiovascular, 5%
doença renal, 13,7% uso de antidiabético
oral e 5,4% uso de insulina, 17,4%
neoplasia, 10,4% doença respiratória.
-BRA ou inibidores da ECA: ausência de
associação com a COVID-19 nos
pacientes em geral (razão de chances
ajustada, 0,95 [IC95% 0,86-1,05] para
BRA e 0,96 [IC95% 0,87-1,07] para
iECA) ou entre pacientes que tiveram um
curso grave ou fatal da doença (razão de
chances ajustada, 0,83 [IC95%, 0,63-1,10]
para BRAs e 0,91 [IC95%, 0,69-1,21] para
iECA).
-Não foi encontrada associação entre a
COVID-19 e o uso de iECA, BRAs e de
quaisquer outros anti-hipetensivos em
relação à gravidade, sexo e idade.
-N=12.594 pacientes testados: 5.894
(46,8%) positivos. Estudo observacional.
-> N=1.002 (17%): COVID-19 grave
(n=726 foram admitidos na UTI, n=311
com ventilação mecânica e n=447 foram a
óbito).
-N=4.357 pacientes tinham HAS (34,6%):
2.573 (59,1%) com teste positivo -> 634
(24,6%) com doença grave. Média de
idade: 64 (54-75) anos, 49,2% mulheres,
48,2% brancos, 39,7% DM, 25% DRC,
16,1% insuficiência cardíaca, 10,6%
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Proc Natl
Effective
Acad Sci USA
treatment of
01MAI2020 severe COVID-19
patients with
tocilizumab

Xu X et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32350134

história de IAM.
-> Medicações: IECA (21,9%), BRAs
(28,4%), IECA ou BRA (49,1%), βbloqueador (31,7%), bloqueador do canal
de cálcio (36,2%), tiazídicos (20,7%).
-Ausência de correlação com qualquer
classe de medicação anti-hipertensiva e
probabilidade de positividade para
COVID-19 ou gravidade da COVID-19.
Tocilizumb na
-Características imunológicas de pacientes
COVID-19:
com COVID-19 grave: células T
desfechos
patogênicas e monócitos inflamatórios
clínicos e
com grande quantidade de secreção de
laboratoriais num interleucina 6 (IL-6) podem desencadear a
estudo
tempestade de citocinas, a qual pode ser
observacional
potencialmente contida pelo uso de
anticorpos monoclonais que tem como
alvo as vias da IL-6, como o tocilizumab.
-N=20
pacientes
tratados
com
tocilizumab.
->média de idade: 56,8±16,5 (25-88) anos,
85,7% homens, 42,9% HAS, 23,8% DM,
9,5% doença coronariana.
-> sintomas: febre (100%), tosse (66,7%).
-> 17/21 (81%) grave; 4/21 (19%) crítico.
-> Tratamento com O2: alto fluxo (9/20,
45%), cânula nasal (7/20, 35%),
ventilação
invasiva
(2/20,
10%),
ventilação não invasiva (1/20, 5%),
máscara de O2 (1/20, 5%).
- Tratamento com tocilizumab:
-> Febre voltou ao normal no 1º e outros
sintomas melhoraram notavelmente dentro
de alguns dias.
-> Cinco dias após o tocilizumab, 15/20
pacientes (75,0%) reduziram necessidade
de O2 e 1 paciente não necessitava mais de
oxigenoterapia.
->TC de tórax: opacidade pulmonar foi
absorvida em 19/21 pacientes (90,5%).
->A porcentagem de linfócitos no sangue
periférico, que diminuiu em 85,0% dos
pacientes (17/20) antes do tratamento
(média de 15,52 ± 8,89%), retornou ao
normal em 52,6% dos pacientes (10/19)
no dia 5 após o tratamento.
->A proteína C reativa anormalmente
elevada diminuiu significativamente em
84,2% dos pacientes (16/19): 75,06± 66,9
mg/l para 2,72 ± 3,6 mg/dl no dia 5.
-> Pró-calcitonina: antes 0,33±0,78 ng/ml
e 0,12 ± 0,15 ng/ml no dia 5, em 17/18
pacientes.
->IL-6:
153,44±296,63
antes
e
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Einstein
30ABR2020

Crit Care
30ABR2020

The halo sign as
a chest computed
tomography
finding
of COVID-19

Soluble urokinas
e plasminogen ac
tivator receptor
(suPAR) as
an early predicto
r of severe respir
atory failure in p
atients with COV
ID-19 pneumonia

Farias LPG et al. Brazil.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32374802

Rovina N et al, Greece,
Denmak & USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PMC
7191969/

274,9±414,08 pg/ml no dia 5, em 12/12
pacientes.
->Não foram observadas reações adversas
->Todos os pacientes receberam alta em
média 15,1 dias após a administração de
tocilizumab.
->Dados preliminares mostram que o
tocilizumab melhora o quadro clínico
imediatamente em pacientes graves e
críticos com COVID-19, além de ser um
tratamento eficaz para reduzir a
mortalidade. Esses resultados parecem não
estar associadas com os valores séricos da
IL-6 pós-tratamento.
-Estudos
clínicos
randomizados
e
controlados são necessários para avaliar a
eficácia do tocilizumab num maior
número de pacientes.
Sinal do halo
-Paciente de 36 anos, sexo masculino, com
como um achado HAS, DM e obesidade.
pouco
-> febre (38,6°C), taquicardia, taquipnéia,
infrequente na
sudorese, SatO2 90%, RT-PCR positivo.
COVID-19.
-> Raio-X e TC de tórax: opacidades
nodulares pequenas e múltiplas e
consolidações difusas em ambos os
pulmões, com distribuição periférica e
central, bem como o halo de vidro-fosco.
Tais achados corresponde, ao sinal do
halo.
-Discussão:
-> Na COVID-19, o aspecto mais comum
inclui opacidades multifocais em vidro
fosco associadas ou não a áreas de
consolidação ou espessura septal (o
padrão de "pavimentação") e distribuição
bilateral envolvendo principalmente as
regiões pulmonares periféricas.
-> O sinal do halo não é característico ou é
uma
apresentação frequente
entre
pacientes com lesão pulmonar por
COVID-19. Existem poucos relatos sobre
esse assunto na literatura publicada,
embora o sinal do halo tenha sido
observado em outras pneumonias virais.
Receptor do
- Racional: O receptor do ativador do
ativador do
plasminogênio da uroquinase (uPAR) que
plasminogênio da está ligado ao endotélio pode ser clivado
uroquinase
precocemente durante o curso da doença,
solúvel como
levando a um aumento de sua contraparte
biomarcador da solúvel, o suPAR, que poderia ser usado
COVID-19
para predizer precocemente o risco de
falência respiratória aguda. uPAR
participa da sinalização entre as formas
clivadas e não clivadas do cininogênio.
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-N=57 pacientes com pneumonia e
documentação molecular de SARS-CoV-2
em secreção de vias aéreas, que tinham
pelo menos 2 sinais de SIRS (síndrome da
resposta sistêmica inflamatória) nas
primeiras 24h da admissão.
-> Seguimento: diariamente por 14 dias
-> A falência respiratória grave foi
definida como PaO2/FiO2 <150 mmHg
necessitando de ventilação mecânica
invasiva ou não invasiva (CPAP).
-> Comparação com 15 pacientes com
COVID-19 que não apresentavam falência
respiratória e 6 controles saudáveis (dados
demográficos
não
disponíveis
no
trabalho).
- Dosagem do suPAR (receptor do
ativador de plasminogênio tipo uroquinase
solúvel): ensaio imunoenzimático em
duplicata (limite de detecção 1,1 ng/ml).
- 34/57 pacientes (59.6%) homens; média
de idade: 64,010,3 anos.
->Neutrófilos:4414,1±2526,5/mm3
->Linfócitos totais: 1149,1±1131,4/ mm3
->PCR (proteína C reativa):73,1±76,4
mg/l.
- Os níveis admissionais de suPAR foram
significativamente maiores nos pacientes
que desenvolveram falência respiratória
grave (p<0,05).
-> suPAR  6 ng/ml e falência respiratória
grave: sensibilidade 85,7%, especificidade
91,7%, VPP 85,7% e VPN 91,7%)
- A porcentagem cumulativa de falência
respiratória foi maior no grupo com
suPAR  6 ng/ml (HR=17,1 IC95% 4,959,1, p<0,05), sendo menor o tempo para
este desfecho.
- Variáveis admissionais que foram
independentemente associadas com o
desenvolvimento
de
falência
respiratória: sexo masculino (HR=7,8
[1,75-34,76]; p=0,007) e suPAR  6
ng/ml (HR=16,43 [4,56-59,19]; p<
0,0001).
- Houve associação positiva entre os
níveis de D-dímero e suPAR na admissão
(rs=+0,777; p< 0,0001).
-Altos níveis plasmáticos de suPAR são
preditivos e potencialmente envolvidos na
progressão da COVID-19.
-Estudos com número maior de pacientes
são necessários para confirmar a utilização
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do suPAR na prática clínica e nas tomadas
de decisões terapêuticas.
Obesity
30ABR2020

J Allergy Clin
Immunol
29ABR2020

Association of
Obesity with
Disease Severity
among Patients
with COVID-19

Kalligeros M et al. USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32352637

Obesidade como
fator de risco
para progressão e
mortalidade na
COVID-19

-Estudo retrospectivo, n= 103 pacientes
com COVID-19.
-> Média de idade: 60 (50-72) anos,
61,1% homens.
-> Índice de massa corpórea (IMC): < 25
(19, 18,4%), 25-29,9 (35, 33,9%), 30-34,9
(21,3%) e ≥ 35 kg/m2 (27, 26,2%).
-> prevalência de obesidade: 49/103
(47,5%).
-> 41/103 (39,8%) admitidos na UTI e
29/41 (70,7%) necessitaram de ventilação
mecânica invasiva (VMI).
- Análise multivariada: obesidade (IMC
≥35 kg/m2) foi associada à admissão na
UTI (OR ajustada=5,39; IC95% 1,1325,64; p=0,034).
->Além disso, os pacientes que
necessitaram de VMI apresentaram maior
probabilidade de ter doença cardíaca (OR
ajustada=3,41;
IC95%:
1,05-11,06;
p=0,041), IMC=30-34,9 kg/m2 (OR
ajustada=6,85;
IC95%:
1,05-44,82;
p=0,045) ou IMC≥35 kg/m2 (OR
ajustada=9,99;
IC95%:
1,39-71,69;
p=0,022).
- Concluindo, obesidade (IMC ≥35 kg/m2)
esteve associada à admissão na UTI,
enquanto história de doença cardíaca e
obesidade (IMC ≥30 kg/m2) foram
independentemente associadas à VMI.
- Maior vigilância e tratamento agressivo
de pacientes com obesidade e COVID-19
são necessários.

Yang Y et al. China.

Identificação de
biomarcadores da
gravidade da
COVID-19: IP10 e MCP3

-Análise de 48 citocinas em 50 pacientes
com COVID-19 (n=11 críticos, n=25
graves e n=14 moderados).
->Média de idade: 62 (22-78) anos, 58%
homens, 60% comorbidades.
-Várias citocinas (IL-1β, IL-1ra, IL-2, Il-6,
IL-7, IL-9, IL-10, Il-12p70, IL-13, IL-15,
G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IP-10, MIP-1α,
MIP-1β, IL-1α, IL-2Ra, IL-3, IL-12p40,
IL-18, CTACK, GRO-1α, HGF, IFN-α2,
LIF, MCP-3, M-CSF, MIH, TNFβ e
PDGF-BB)
mostraram-se
significativamente elevadas nos casos de
COVID-19 em relação a indivíduos
saudáveis, exibindo diferentes perfis de
expressão em pacientes com diferentes

Plasma IP-10
https://www.ncbi.nlm.ni
and MCP-3
h.gov/pubmed/32360286
levels are highly
associated
with disease sev
erity and
predict the
progression
of COVID-19
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PlosOne
29ABR2020

Correlation
between Heart
fatty acid binding
protein and
severe COVID19: A casecontrol study

Yin L et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32348339

HFABP tem
correlação com a
gravidade da
COVID-19, mas
não com a
mortalidade

gravidades da COVID-19.
->Níveis de expressão de IP-10, MCP-3,
HGF, MIG, MIP-1α e IL-1ra: associação
com a gravidade da COVID-19 durante
sua progressão, principalmente nos
pacientes críticos, seguidos dos pacientes
graves e moderados. IL-13, IL-18,
CTACK, M-CSF, G-CSF, IL-6 e IL-1β
sem associação com a progressão ou
gravidade da COVID-19.
-> área sob a curva (AUC) a partir dos
cálculos de características operacionais do
receptor (ROC) em relação à SDRA vs
não SDRA: IP-10 (AUC=0,97), IL-1ra
(AUC=0,96), MCP-3 (AUC=0,80), MCSF (AUC=0,767), HGF (AUC=0,761) e
IL-6 (AUC=0,698)
-> Além disso, IP-10 e MCP-3 podem
predizer a progressão da COVID-19
(SDRA vs não-SDRA), e a combinação
das duas citocinas mostrou a maior
AUC=0,99. Outras combinações: IP10+IL-1ra (AUC=0,97), IL-1ra+MCP-3
(AUC=0,857),
IP-10+MCP-3+IL-1ra
(AUC=0,99)
- Em resumo, IP-10 e MCP-3 estão
associados à gravidade da COVID-19 e
podem predizer sua progressão.
-N=46 pacientes com COVID-19 (n=25
quadro grave e n=21 quadro leve).
-> Média de idade: 52,4 anos, 54,3%
homens, 15,2% DM, 8,7% HAS, 4,3%
doença cardiovascular.
-Este estudo retrata a importância da
dosagem sérica da proteína Heart-fatty
acid binding protein (HFABP) no
prognóstico respiratório em pacientes com
COVID-19.
->HFABP:
biomarcador
altamente
sensível de lesão miocárdica.
->Quando o nível sérico de HFABP foi
maior do que 7 ng/ml na admissão, a
chance de evolução destes pacientes para
insuficiência respiratória grave ou quadro
clínico grave de COVID-19 foi 60% maior
que pacientes que tiveram HFABP < 7
ng/mL, mesmo que se apresentassem
inicialmente com quadro respiratório leve
à admissão.
-> Porém, o nível sérico de HFABP não
se correlacionou com mortalidade neste
pequeno estudo que incluiu 46 pacientes. Adicionalmente, a HFABP não teve
também correlação com o nível sérico de
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troponina.

Eur Heart J
Qual Care
Clin
Outcomes
29ABR2020

Nature
29ABR2020

A Marker of
Systemic
Inflammation
or Direct
Cardiac Injury:
Should Cardiac
Troponin
Levels be
Monitored
in COVID19 Patients?

Massively
multiplexed
nucleic acid
detection using
Cas13

Atallah B et al. United
Arab Emirates & USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32348472

Ackerman CM et al.
USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/?term=10.
1038%2Fs41586-0202279-8

Troponina é um
marcador de
morbimortalidade
na COVID-19

- Estudo de revisão de 4 trabalhos com
1135 pacientes diagnosticados com
COVID-19.
- Relato da importância da dosagem de
troponina sérica como biomarcador de
pior prognóstico em pacientes com
COVID-19.
->Pacientes com elevação de troponina I
e/ou troponina T têm ao redor de 50% de
maior chance de morte ou de pior
evolução em relação a pacientes com
níveis séricos normais de troponina.
->Ainda, a elevação da troponina
plasmática durante a evolução da doença
também é um marcador de pior
prognóstico.
-> O aumento da troponina ocorre no
cenário do aumento de outros marcadores
inflamatórios, como DHL, proteína C
reativa, D-dímero, pró-calcitonina, além
de mioglobina, CK-MB e NT-proBNP.
-> pacientes com lesão cardíaca
apresentam mais comorbidades, maior
necessidade de ventilação mecânica não
invasiva ou invasiva
-Fisiopatologicamente, a elevação de
troponina ocorre por injúria devido à
hopóxia e maior demanda cardíaca e/ou
por lesão direta do vírus ao cardiomiócito,
seja por miocardite ou apoptose celular.
Detecção do
-Objetivo: Desenvolvimento de teste
SARS-CoV-2 por capaz de analisar simultaneamente
CRISPR-Cas
dezenas de amostras para detecção de
centenas de patógenos, denominado
Reações em Arranjos Combinatórios para
avaliação
multiplexada
de
ácidos
nucléicos (CARMEN).
->
Pontos-chaves:
Na
plataforma
CARMEN, gotículas de nanolitros
contendo reagentes de detecção de ácido
nucleico baseados em CRISPR (repetições
palindrômicas
curtas
agrupadas
e
regularmente interespacadas), se autoorganizam em uma matriz de micropoços
para emparelhar com gotículas de
amostras amplificadas, testando cada
amostra contra cada RNA CRISPR
(crRNA) replicado.
->Cada ensaio CARMEN-Cas13 combina
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“M” amostras e “N” crRNAs para realizar
'testes'
de
“MxN”;
cada
teste
compreendende um conjunto de pares de
gotículas de amostra de crRNA replicados.
->As reações CARMEN-Cas13 em nível
de gota são altamente reprodutíveis,
permitindo 1.000 testes por chip de
capacidade padrão.
-> Para testar a seletividade de CARMENCas13,
foram
adicionados
simultaneamente dezenas de amostras de
todos os 169 vírus associados a seres
humanos (HVs) com ≥10 genomas
publicados disponíveis.
-> A reatividade cruzada generalizada não
é observada.
- Em meio aos testes, surgiu a pandemia
por COVID-19, então incorporaram ao
teste o SARS-CoV-2 num painel de
coronavírus retirado do painel HV,
demonstrando o poder desse conjunto
mestre modular para ser adaptado aos
desafios do mundo real.
->CARMEN-Cas13 identificou a infecção
conhecida na maioria das amostras em que
o NGS detectou a sequência desses vírus,
incluindo concordância completa entre o
CARMEN e o NGS para os testes de
dengue e zika.
->Os
recursos
intrínsecos
de
multiplexação na plataforma CARMEN
tornam prático o dimensionamento, pois a
miniaturização diminui o custo do
reagente por teste> 300 vezes.
-Conclusão: CARMEN-Cas13 permite
identificar mutações virais clinicamente
relevantes, como aquelas que conferem
resistência a medicamentos.
-Limitações: O artigo traz pouco
informações
específicas
sobre
o
diagnóstico de COVID-19. Foram
utilizados dados de apenas 169 vírus para
este experimento. Ainda não se sabe como
será a robustez deste teste quando
utilizado para detecção massiva de demais
agentes
patogênicos.
Além
disso,
identificaram vírus específicos que não se
sabia anteriormente existir nas amostras,
demonstrando assim que a integração dos
resultados do painel HV com os sintomas
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dos pacientes e os conhecimentos médicos
serão críticos para o uso eficaz dos testes
CARMEN
na
prática
clínica.
-O CARMEN lança diagnósticos baseados
em CRISPR em escala, um passo crítico
em direção à vigilância abrangente e
rotineira da doença para melhorar o
atendimento ao paciente e a saúde pública.
Lancet
29ABR2020

Remdesivir in
adults with
severe COVID19: a
randomised,
double-blind,
placebocontrolled,
multicentre trial

Wang Y et al. China.
https://www.thelancet.co
m/lancet/article/s014067
3620310229

Remdesivir
acelera a
recuperação de
pacientes com
COVID-19
grave, mas sem
impacto na
mortalidade e
carga viral

- Estudo multicêntrico (n=10 centros em
Hubei, China), duplo cego, controladoplacebo, randomizado 2:1
-N=237 pacientes com diagnóstico de
COVID-19 (n=158 remdesivir e n=79
placebo).
-> critérios de inclusão: idade ≥18 anos,
tempo do início dos sintomas ≤ 12 dias,
SatO2 ≤ 94%, PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg e
TC de tórax com pneumonia.
-> Remdesivir (via IV): 200 mg dia 1,
seguido de 100 mg dias 2-10.
-> Grupo placebo: lopinavir-ritonavir,
interferon e corticosteróides.
-> desfecho primário: melhora clínica em
28 dias
-> Realizadas análises de segurança e de
intention-to-treat.
-> Remdesivir vs placebo: média de idade
66 (57-73) vs 64 (53-70) anos, mulheres
44% vs 35%, comorbidades 71% vs 71%,
HAS 46% vs 38%, DM 25% vs 21%,
doença cardíaca coronariana 9% vs 3%,
linfopenia < 1,0 x109/l (68% vs 71%),
plaquetas ≥ 100 x109/l (95% vs 96%),
creatinina ≤ 133 μmol/l (98% vs 97%),
DHL > 245 U/l (76% vs 77%), antibiótico
associado (77% vs 81%), interferon α-2b
(18% vs 19%), corticosteróides (38% vs
40%), vasopressores (16% vs 17%),
terapia substitutiva da função renal (2% vs
4%), ventilação mecânica invasiva (7% vs
13%); todos p>0,05
- O uso do remdesivir não foi associado a
uma diferença no tempo melhora clínica
(HR=1,23 [IC95% 0,87-1,75]).
->Tempo para a melhora clínica: 21 (1328) vs 28 (15-28) dias (HR=1,23 [0,871,75]).
->Mortalidade em 28 dias: 14% vs 13%
(taxa de diferença 1,1% [-8,1, 10,3])
-> Melhora precoce (≤ 10 dias a partir do
início dos sintomas): 11% (8/71) vs 15%
(7/47) (taxa de diferença -3,6% [-16,2,
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J Am Soc
Nephrol
28ABR2020

Renal
Involvement and
Early Prognosis
in Patients with
COVID-19
Pneumonia

Pei G et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32345702

Gravidade da
COVID-19 tem
impacto no
envolvimento
renal

8,2%]).
-> Melhora tardia (> 10 dias): 14%
(12/84) vs 10% (3/31) (taxa de diferença
4,6% [-8,2, 17,4%]).
-> Desta forma, pacientes no grupo
remdesivir tiveram um tempo mais rápido,
numericamente, para a melhora clínica em
relação ao grupo placebo, ou seja, duração
dos sintomas ≤ 10 dias (HR=1,52 [0,952,43]).
-> Taxas de melhora clínica: dia 7 (3% vs
3%), dia 14 (27% vs 23%) e dia 28 (65%
vs 58%).
-> Duração da ventilação mecânica
invasiva: 7 (4-16) dias vs 15,5 (6-21) dias
(diferença – 4,0 [-14 a 2,0]).
- Sem diferenças na evolução da carga
viral nos 2 grupos.
- Eventos adversos: 102/155 (66%) no
grupo remdesivir e 50/78 (64%) no grupo
placebo.
-O
remdesivir
foi
interrompido
precocemente devido a eventos adversos
em 18 (12%) pacientes vs 4 (5%)
pacientes que interromperam o placebo
precocemente.
-Conclusões:
1-O remdesivir intravenoso não melhorou
significativamente o tempo de recuperação
clínica ou o tempo para eliminação do
vírus em pacientes com
COVID-19 grave em comparação com
placebo.
2- Remdesivir esteve associado à redução
numérica de 5 dias na média de tempo
para alcançar a melhora clínica.
-> Esse achado pode ter impacto na
redução de dias de internação e de leitos
de UTI ocupados para pacientes com
COVID-19 grave. Estudos randomizados
e controlados com Remdesivir em
pacientes com COVID-19 crítica são
necessários.
-Estudo retrospectivo, centro único.
-N=333 pacientes: média de idade
56,3±13,4 anos, 54,7% homens
-> COVID-19: moderada (144, 43,2%),
grave (133, 39,9%) e crítica (56, 16,8%).
-> 251/333 (75,4%) apresentaram
sedimento urinário alterado.
->Dos
198
pacientes
com
comprometimento renal, a média de
duração dos sintomas foi de 12 dias, 118
(59,6%) apresentaram remissão da
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pneumonia nesse período e 111/162
(68,5%) pacientes apresentaram remissão
da proteinúria.
-> Maior incidência de proteinúria (85,7%
vs 43,8%) e hematúria (69,6% vs 33,3%)
foram demonstrados em pacientes com
COVID-19 grave ou crítica em relação aos
casos moderados.
-Entre os 35/333 (10,5%) pacientes que
desenvolveram lesão renal aguda (LRA),
16 (45,7%) apresentaram recuperação
completa da função renal.
-> quadro clínico da COVID-19 e
recuperação da função renal (n=16) vs não
recuperação (n=19): moderado (4/16, 25%
vs 1/19, 5,3%), grave (6/16, 37,5% vs
0/19, 0%), crítica (6/16, 37,5% vs 18/19,
94,7%); p<0,001.
-Pacientes com comprometimento renal
apresentaram maior mortalidade geral em
comparação
com
aqueles
sem
comprometimento renal (28/251 [11,2%]
vs 1/82 [1,2%], respectivamente).
-Pacientes que alcançaram a redução da
proteína C reativa ≤10 mg/l tiveram uma
probabilidade de 9,20 vezes (IC 95%, 1,62
a 52,41) de remissão da proteinúria.
- Pacientes com COVID-19 moderado
versus grave e COVID-19 grave versus
crítica tiveram probabilidade de 4,08
vezes (IC 95%, 0,58-28,55) e 41,18 vezes
(IC 95%, 5,36 a 316,44) de remissão da
proteinúria, respectivamente.
- Idade ≥ 60 anos e uso de iECA/BRA
antes da admissão: fatores de risco
negativos para remissão da proteinúria
(OR, 0,12 [IC95% 0,02-0,70] e OR 0,08
[IC 95%, 0,01 a 0,68], respectivamente).
-Idade ≥ 60 anos, LRA e uso de
iECA/BRA antes da admissão também
foram fatores de risco negativos para a
remissão da hematúria (OR=0,28 [IC
95%, 0,08- 0,90]; OR=0,12 [IC 95%,
0,02-0,81]; OR=0,11 [IC 95%, 0,02 a
0,73], respectivamente).
- Pacientes com COVID-19 moderado
versus grave e COVID-19 grave versus
crítica tiveram probabilidade de 1,05
vezes (IC 95%, 0,21-5,39) e 9,16 vezes
(IC 95%, 1,53-54,97) de remissão da
hematúria, respectivamente.
- Análises de regressão logística binária
multivariada mostraram que a gravidade
da pneumonia foi o fator de risco mais
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PLoS Pathog
28ABR2020

Sex-specific
clinical
characteristics
and prognosis of
coronavirus
disease-19
infection in
Wuhan, China: A
retrospective
study of 168
severe patients

Meng Y et al. China.
https://journals.plos.org/
plospathogens/article?id
=10.1371/journal.ppat.1
008520

Quadro clínicolaboratorial é
diferente entre
homens e
mulheres na
COVID-19?

comumente associado a menores chances
de remissão da proteinúria ou hematúria e
recuperação da LRA.
- Ninguém com LRA pré-renal foi a óbito,
enquanto 75% (3/4) dos pacientes com
LRA induzida por rabdomiólise foi a óbito
e 58,6% (17/29) dos pacientes com
suspeita de LRA intrínseco também foi a
óbito.
-Anormalidades renais ocorreram na
maioria dos pacientes com pneumonia por
COVID-19. Embora a proteinúria, a
hematúria e a LRA se resolvam
frequentemente nesses pacientes dentro de
3 semanas após o início dos sintomas, as
complicações renais na COVID-19 foram
associadas a maior mortalidade.
-N=168 pacientes com COVID-19 grave.
-> n=82 homens (H)
-> n=86 mulheres (M)
- Média de idade 56,7 ± 15,1 anos (56%
com idade de 0-59 anos e < 10% com ≥80
anos), HAS (24,4%), DM (11,9%), doença
cardiovascular (5,4%), febre (92,9%),
tosse (72%), dispnéia (35,1%), diarréia
(26,2%).
-> PAS nos homens 129,4±18,1 mmHg vs
123,7±16,4 mmHg (p=0,048).
-Achados
laboratoriais:
razão
neutrófilos/linfócitos (H: 4,2 [3,0-8,2] vs
M: 3,1 [2,2-5,7], p=0,048), hemoglobina
(H; 137 [131-144] vs M:120 [113-128] g/l,
p<0,0001), hematócrito (H: 39.8% [37.9–
41.4] vs M: 35.7% [32.7–38.6] p<0,0001),
TTPA (H: 43.6(39.1–46.5) vs 39.6 [36.0–
43.6] segundos, p=0,013), ferritina (H:
884.9 [590.0–1478.7] vs M: 469.1 [286.0–
771.3] ng/ml, p<0,0001); TGP (H:31.5
[19.0–48.0] vs M: 18.0 [12.0–31.0] U/l,
p<0,0001); TGO (H: 37.5 [25.0–52.0] vs
M:25.0
[19.0–33.0],
p<0,0001);
bilirrubina total (H: 9.7 [7.0–12.7] vs M:
7.4
[5.0–9.6]
μmol/L,
p<0,0001);
creatinina (H: 78.5 [71.0–90.0] vs M: 58.0
[52.0–66.0] U/L, p<0,0001); BUN (H: 4.8
[4.0–6.5] vs M: 3.9 [3.0–4.9] mmol/L,
p<0,0001); proteína C reativa (H: 59.5
[24.8–138.5] vs M: 28.7 [7.1–73.1] mg/l,
p<0,0001);
pró-calcitonina (H: 0.10
[0.05–0.24] vs
M: 0.04 [0.02–0.08]
ng/ml).
-> Leucócitos, neutrófilos, linfócitos,
monócitos, plaquetas, HbA1c, tempo de
protrombina, D-dímero, DHL, glicose,
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Ren Fail
27ABR2020

Survival rate in
acute kidney
injury
superimposed C
OVID19 patients: a
systematic review
and metaanalysis

Ali H et al. Egypt, USA
& UK.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32340507

Impacto da lesão
renal aguda
(LRA) na
mortalidade da
COVID-19

VHS, troponina: sem diferença.
- Dos 86 pacientes do sexo masculino,
12,8% (11/86) morreram e 75,6% (65/86)
tiveram alta; dos 82 pacientes do sexo
feminino, 7,3% (6/82) morreram e 86,6%
(71/82) tiveram alta.
-Na análise de regressão logística ajustada,
homens com comorbidades apresentaram
maior risco de estar gravemente enfermos
do que homens sem comorbidades (OR =
3,824, IC95% = 1,279–11,435). No
entanto, essa associação foi atenuada para
nula em pacientes do sexo feminino (OR =
2,992, IC 95% = 0,937-9,558). Uma
tendência similar específica para o sexo
foi observada na relação entre idade e
condições críticas.
-Destacamos diferenças específicas do
gênero nas características clínicas e no
prognóstico. Pacientes do sexo masculino
pareciam ser mais suscetíveis à idade e
comorbidades.
-O gênero é uma variável biológica
importante que deve ser considerada na
prevenção e tratamento do COVID-19.
-N=6 estudos (n=52 Yang et al; n=701 Cheng et al;
n=191 Zhou et al; n=82 Zhang et al; n=150 Ruan et al;
n=101 Shi et al).

- LRA grave está associada a maior risco
de mortalidade (RR=3,08, IC95% 1,546,19).
-> Houve evidência de heterogeneidade
com
I2=90%
e
p<0,001,
sendo
demonstrado o viés de publicação
mostrado na análise do funil de plotagem.
Ao aplicar o teste de Egger para avaliação
do viés, houve evidências de pequenos
estudos tiveram um efeito de p=0, 93. Para
diminuir o risco de heterogeneidade, foi
excluído o estudo de Yang et al.
-> Houve persistência da associação de
LRA com mortalidade (RR=4,19, IC95%
3,31-5,31).
- Conclusão: a meta-análise indica que a
mortalidade é significativamente maior
em pacientes com LRA no curso da
COVID-19.
-> Até o momento, a incidência publicada
de LRA entre pacientes com COVID-19 é
altamente variável. Foi relatado que ocorre
em até 27% dos pacientes com COVID-19
(Diao B et al. Infection 2020).
-> LRA estágio III ocorreu entre 14/701
(2%) dos pacientes e foi associada a um
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aumento risco de mortalidade hospitalar
(HR=9,81, IC 95%:5,46-17,65) (Cheng et al.
Kidney Int 2020).
J Hepatol
26ABR2020

Younger patients
with MAFLD ar
e
at increased risk
of severe COVID
-19 illness:
A multicenter pre
liminary analysis

Zhou YJ et al. China.
https://www.journal-ofhepatology.eu/article/S0
168-8278(20)302713/pdf

Metabolic
associated fatty
liver disease
(MAFLD) ou
doença hepática
gordurosa
associada ao
metabolismo:
associação com
gravidade da
COVID-19 em
pacientes mais
jovens, mas não
em pacientes
mais velhos

Med
Hypotheses
25ABR2020

Loop mediated
isothermal
amplification
(LAMP) assays
as a rapid
diagnostic
for COVID-19

Kashir J et al. Saudi
Arabia.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32361529

LAMP para
detecção da
infecção pelo
SARS-CoV-2?

-N=327 pacientes com COVID-19, 4
centros na China
- N=74 com idade > 60 anos (22,6%)
- N=93 com doença hepática gordurosa
associada ao metabolismo (MAFLD)
(28,6%)
- Idade <60 anos: HAS 17,3%, DM 11,2%
- Idade >60 anos: HAS 43,2%, DM 24,3%
-Associação entre MAFLD e a gravidade
da COVID-19 apenas nos indivíduos
jovens (qui-quadrado, p=0,001), mas não
nos idosos (qui-quadrado, p=0,66).
-MAFLD: 24,2% da coorte mais jovem e
30,6% da idosa com COVID-19 não grave
(p=0,35) e 55,9% dos mais jovens e 24%
dos pacientes idosos com COVID-19
grave (p=0,01).
-Idade <60 anos: prevalência duas vezes
maior de COVID-19 grave nos pacientes
com MAFLD
->Essa
associação
permaneceu
significativa após o ajuste para idade,
sexo, tabagismo, sobrepeso, diabetes e
hipertensão (OR ajustado 2,67, IC 95%
1,13-6,34, p= 0,03).
-MAFLD: não foi associada à gravidade
da doença na análise multivariável em
pacientes idosos (p>0,05), incluindo
análises de sensibilidade com ponte de
corte 50, 55 e 60 anos.
-Este estudo multicêntrico (COVIDMAFLD-CHESS) estabelece um efeito
sinérgico de MAFLD e COVID-19
grave em paciente com idade < 60 anos.
-> Pode ajudar a explicar a resposta
imune/tempestade de citocinas nos
pacientes mais jovens?
-LAMP
(loop-mediated
isothermal
amplification) pode ser utilizada como um
substituto da atual PCR para detecção de
RNA viral.
->Além de mais barata e rápida, LAMP é
100x mais sensível do que a convencional
RT-PCR.
->Os equipamentos necessários são
menores e mais portáteis, requer apenas
um termobloco (e não de um
termociclador), pode ser realizado direto
com o RNA (dispensa etapa de
transcriptase reversa), tolera uso de
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inibidores por ser mais
estável
(dispensando etapas de purificação) e
produz resultados de fácil interpretação e
em 1 hora (contra o tempo de 4-8h da RTPCR).
-> Contudo, dado a aplicação diferente
dos primers, necessita de uma enorme
expertise no design destes, principalmente
tratando-se de um vírus novo.
-LAMP: pode ser uma alternativa válida,
de ampla aplicação e de fundamental
importância nessa etapa da pandemia.
Ann Diagn
Pathol
25ABR2020

Analysis of
complement
deposition and
viral RNA in
placentas of
COVID-19
patients

Mulvey JJ et al.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32361635

Envolvimento
placentário na
COVID-19?

Clin
Microbiol
Infect
25ABR2020

Umifenovir treat
ment is not
associated with
improved
outcomes in
patients with
coronavirus
disease 2019: A
retrospective
study

Lian N et al. China.
https://www.clinicalmicr
obiologyandinfection.co
m/article/S1198743X(20)302342/fulltext

Umifenovir é
eficaz na
COVID-19?

-N=5 placentas (idade das gestantes 26-40
anos, idade gestacional 38-40 semanas).
-Análise histológica: todos as 5 placentas
exibiram histologia indicativa de má
perfusão vascular fetal caracterizada por
vilosidades avasculares focais, trombos
em vasos fetais maiores e deposição de
fibrina intramural.
-> Não foi observada deposição anormal
de complemento (C3d, C4d e C5b-9) nos
vasos.
-> Detecção viral (proteína S): negativa,
por imuno-histoquímica e hibridização in
situ.
-Embora todos os casos, os bebês tenham
nascido a termo, esses achados indicam a
natureza sistêmica da infecção pelo
SARS-Cov-2.
-> A presença de trombose vascular sem
deposição de complemento pode refletir a
natureza sistêmica dos efeitos prócoagulantes na COVID-19 e ausência de
relação com a ativação sistêmica do
complemento.
-Estudo retrospectivo, cento único
(China).
- COVID-19 diagnosticada por RT-PCR
com swab da faringe, TC de tórax.
- Desfechos: taxa negatividade do teste
RT-PCR para SARS-CoV-2 dentro de 1
semana após a admissão, bem como a
duração da negatividade do vírus. O
tempo de negatividade da SARS-CoV-2
foi definido como o primeiro dia de um
teste negativo seguido por 2 testes
consecutivos.
- Os pacientes confirmados (n=81) foram
divididos em grupo umifenovir (n=45) e
grupo controle (n=36) de acordo com o
uso de umifenovir.
-Média de idade 60 (49-66) anos, 56%

22.05.2020 - ATUALIZAÇÃO COVID-19 (artigos aceitos) – Hospital Israelita Albert Einstein

Nat Commun
24ABR2020

Neutralization of
SARS-CoV2 spike pseudoty
ped virus by reco
mbinant ACE2Ig

Lei C et al. China.
https://www.nature.com/
articles/s41467-02016048-4

Neutralização do
SARS-CoV-2
com ECA2
complexada à
imunoglobulina

homens, casos graves 37% (30, sendo 12
[27%] no grupo umifenovir e 18 [50%] no
grupo controle, p=0,054), HAS 17%, DM
(10%), média de tempo do início dos
sintomas 11 dias (10-15), febre (69%).
Todos p>0,05.
- 33/45 (73,3%) pacientes no grupo de
umifenovir tiveram resultado negativo na
SARS-CoV-2 dentro de 7 dias após a
admissão, enquanto que o número foi de
28/36 (77,8%) no grupo controle (p =
0,19).
-A médio de tempo desde o início dos
sintomas até a detecção da SARS-CoV-2
se tornar negativa foi de 18 dias (intervalo
interquartil [IQR] 12-21) no grupo
umifenovir e 16 dias (IQR, 11-21) no
grupo controle (p = 0,42).
-Os pacientes do grupo umifenovir
tiveram maior tempo de internação do que
os pacientes do grupo controle (13 dias
IQR, 9-17] vs 11 dias [IQR, 9-14], p =
0,04).
-Nenhuma morte ou reação adversa grave
foi encontrada nos dois grupos.
- Umifenovir não melhorou o prognóstico
ou acelerou a eliminação do SARS-CoV-2
em pacientes com COVID-19 não
internados em UTI.
- São necessários estudos controlados e
randomizados com maior número de
pacientes para avaliar a eficácia do
umifenovir na COVID-19.
-SARS-CoV-2 utiliza a proteína ACE2
(angiotensin-converting enzyme 2) ou
ECA2 para invasão celular, sendo um
mecanismo similar ao do SARS-CoV.
-> O uso de formas recombinantes da
proteína ECA2 poderia apresentar efeito
neutralizante.
-Os autores geraram uma proteína
recombinante entre o domínio extracelular
da ECA2 complexado à região Fc da IgG1
(denominada de mECA2-Ig) e uma
segunda proteína com atividade catalítica
alterada (HH/NN).
-> Há literatura prévia referenciada sobre
dados de expressão e purificação e o score
de
afinidade
dessas
proteínas
recombinantes teve um ensaio dedicado e
resultou em alta afinidade com o receptor
binding domain (RBD) do SARS-Cov e
do SARS-CoV-2.
- Camundongos foram tratados com dose

22.05.2020 - ATUALIZAÇÃO COVID-19 (artigos aceitos) – Hospital Israelita Albert Einstein

JCI Insight
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Neutrophil
extracellular
traps in COVID19

Zuo Y et al. USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32329756

intravenosa única (concentração sérica
dosada por ELISA) para testar parâmetros
farmacocinéticos.
-> Para o ensaio de neutralização,
utilizaram vírus pseudotipado com a
glicoproteína S e, tanto para a mECA2-Ig
como ECA2-Ig houve neutralização
eficiente (IC50 de 0.1 e 0.8 μg ml−1,
respectivamente).
-> Em ensaio in vitro de fusão, ambas as
variantes também demonstraram ação
inibitória das duas cepas virais, sendo
mais eficaz no pseudotipo SARS-CoV-2
(afinidade 16x maior comparado ao do
SARS-CoV).
-Em conclusão, os autores mostram que é
possível a neutralização do SARS-Cov-2
através da via ECA2-Ig (por modelo de
pseudovírus, uma limitação importante,
porém presente na grande maioria dos
artigos de ciência básica/experimental
neste momento).
Neutrophil
-NET (neutrophil extracellular traps) são
extracellular
emaranhados extracelulares de DNA,
traps: Novos
histonas, proteínas microbicidas e enzimas
biomarcadores de oxidantes que tem um papel no combate a
gravidade da
infecções. Também propagam inflamação
COVID-19?
e trombose.
-Este estudo avaliou 3 marcadores séricos
de NET: DNA livre circulante, Histona
H3 citrulinada e complexo DNA–
mieloperoxidase (DNA-MPO) em 50
pacientes internados com COVID-19 de 1
único hospital e comparou com soro de 30
indivíduos saudáveis.
-Achados:
1 – Os três marcadores estão elevados no
soro de pacientes com COVID-19.
2 – Dos três, DNA livre circulante
apresentou a melhor correlação com
proteína C reativa, contagem de
neutrófilos e d-dímero.
3 - Pacientes critico em ventilação
mecânica vs quadros leves: níveis mais
altos de DNA livre circulante e MPODNA.
4 - O soro de pacientes com COVID-19
levou neutrófilos normais a liberarem
NET quando comparado com soro de
controles.
- Discussão: O soro de pacientes com
COVID-19 leva ao aumento de NET, o
que pode explicar, em parte, o quadro
inflamatório destes pacientes e também a
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J Med Virol
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Am J
Transplant
24ABR2020

Diagnostic
accuracy of an
automated
chemiluminescen
t immunoassay
for anti-SARSCoV-2 IgM and
IgG antibodies:
an Italian
experience

COVID-19 in
Solid Organ
Transplant
Recipients:
Initial Report
from the US
Epicenter

Infantino M et al. Italy.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32330291

Acurácia dos
anticorpos antiSARS Cov-2 por
quimioluminescê
ncia

Pereira MR et al. USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32330343

Qual evolução de
transplantados de
órgãos sólidos
com COVID-19?

coagulopatia, uma vez que a NET ativa a
cascata da coagulação e induz inflamação
por diversos mecanismos.
- > Um outro estudo com dipiridamol em
pacientes com COVID-19 mostrou
melhora dos parâmetros laboratoriais.
Dipiridamol inibe a formação de NET.
- N=61 pacientes com COVID-19 e 64
controles
- > testados para IgM e IgG anti-SARSCoV-2 através de quimioluminescência
(iFlash 1800 CLIA analyzer: 2 antígenos
do
SARS-CoV-2:
proteína
do
nucleocapsídeo ou N e a proteína Spike ou
S); valor de corte do fabricante: 10 AU/ml.
IgM com valor de corte de 10,0
AU/ml:
sensibilidade
73,3%,
especificidade 92,1%, VPP 81,5% e VPN
88,1%.
IgG com valor de corte de 7,1
AU/ml:
sensibilidade
76,7%,
especificidade 100%, VPP 100% e VPN
92,8%
IgM e IgG positivas > 60% dos
pacientes; apenas IgM 4,7% e apenas IgG
7,8%.
As curvas ROC de desempenho
mostraram valores de área sob a curva
(AUC) de 0,918 e 0,980 para os
anticorpos anti-SARS CoV-2 IgM e IgG,
respectivamente.
- O analisador iFlash1800 CLIA mostrou
resultados altamente precisos para o perfil
de anticorpos anti-SARS-CoV-2 e pode
ser
considerado
uma
excelente
ferramenta para o diagnóstico de
COVID-19.
- 2 centros de Nova York, nas 3 primeiras
semanas da pandemia.
- N=90 pacientes (média de idade: 57 anos,
46-68), 59% homens, 63% brancos
- > Transplante renal (n=46), pulmão
(n=17), fígado (n=13), coração (n=9) e
combinado (n=5).
- Sintomas mais comuns: febre (70%), tosse
(59%) e dispnéia (43%).
- > média de tempo pós-transplante: 6,64
(2,87-10,6) anos
- > quadro clínico: leve (22, 24%),
moderado (41, 46%) moderada e grave
(27, 30%)
- > quadro grave vs não-grave: idade 67
(56-74) vs 54 (34-64) anos (p=0,001),
HAS (78% vs 60%, p=0,01), câncer ativo
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N Engl J Med
24ABR2020

Covid-19 and
Kidney
Transplantation

Akallin E et al. USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32329975

(11% vs 0%, p=0,01), menos febre (48%
vs 79%, p=0,01), mais dispnéia (63% vs
35%, p=0,01), menor SatO2 (p=0,01),
maior bilirrubina total (p=0,04), maior
pró-calcitonina (p=0,003).
- > Internação (68, 75,5%): 35%
necessitaram de ventilação mecânica
invasiva; 12% VNI, 29% oxigenoterpia,
19% ar ambiente.
- Manejo da imunossupressão (retirada ou
redução): micofenolato (88%), esteróide
(7%), inibidor de calcineurina (18%).
- Tratamento: hidroxicloroquina (91%),
azitromicina (66%), remdesivir (3%),
tocilizumab (21%) e esteróides (24%) em
bolus.
- > Mortalidade (n=16): 18% do total
(n=90), 24% dos internados (n=68), 52%
da UTI.
- >37 (54%) pacientes tiveram alta.
- A COVID-19 parecem impactar mais
severamente os receptores de transplante
de órgãos sólidos.
Qual evolução de - N=36 transplantados renais (média de
transplantados
idade 60 anos, 32-77), 72% homens, 39%
renais com
negros, 42% hispânicos
COVID-19?
- >doador falecido: 75%
- >HAS 94%, DM 69%, tabagismo 36%,
17% doença cardíaca
- > FK (97%), Prednisona (94%),
Micofenolato (86%)
- > Sintomas: febre (58%), diarréia (22%)
- > Internação: 78% (28/36)
- > TC compatível com COVID-19: 96%
- > ventilação mecânica: 39% (11) com
mortalidade em 64% (7/11)
- > Terapia dialítica: 22% (6)
- >Achados laboratoriais: linfopenia (79%);
trombocitopenia (68%); linfócitos CD3
reduzidos (68%), CD4 reduzidos (71%),
CD8 reduzidos (29%); aumento de
ferritina (36%); aumento proteína C
reativa (46%); aumento de pró-calcitonina
(43%) e aumento de D-dímero (57%).
- Manejo clínico:
- >suspensão do Micofenolato: 86%
- >suspensão do FK: 21%
- > Hidoxiclooquina (24/28): 86%
- >Apixaban: n=1 (D-dímero > 3μg/ml)
- > Leronlimab (inibidor CCR5): n=6
- > Tocilizumab: n=2
- Mortalidade em 3 semanas: 28% (vs 1-5%
na população testada nos EUA e 8-15%
em pacientes com COVID-19 > 70 anos).
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- Pacientes transplantados renais tem menos
febre e progressão mais rápida do que a
população geral.
JAMA Netw
Open
24ABR2020

Effect of High vs
Low Doses of
Chloroquine
Diphosphate as
Adjunctive
Therapy for
Patients
Hospitalized
With Severe
Acute
Respiratory
Syndrome
Coronavirus
2 (SARS-CoV-2)
Infection: A
Randomized
Clinical Trial

Borba MGS et al. Brazil.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32330277

J Med Virol
24ABR2020

Conjunctivitis
and COVID-19:
a meta-analysis

Loffredo L et al. Italy.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32330304

Ann Rheum
Dis
24ABR2020

Clinical course
of coronavirus di
sease 2019

Mathian A et al. France.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32332072

Comparação de - Estudo desenhado para 440 pacientes, mas
doses baixas e
interrompido por eventos adversos graves
altas da
e letalidade com doses maiores da
cloroquina na
cloroquina (CQ) em pacientes com
COVID-19
COVID-19.
- > randomização (1:1), duplo-cego: dose
baixa de CQ 450 mg x 2 no dia 0 e depois
450 mg x1 por 4 dias (dose total 2,7g vs
dose alta 600 mg x 2 (dose total 12g) por
10 dias.
- >N=81 pacientes: 41 [50,6%] no grupo
dose alta de CQ e 40 [49,4%] no grupo
dose baixa de CQ.
- > média de idade: 51,1±13,9 anos, e a
maioria (60 [75,3%]) era do sexo
masculino.
- > Grupo com dose alta da cloroquina:
idade mais avançada (média de idade 54,7
±13] vs 47,4±13] anos) e mais doenças
cardíacas (5 de 28 [17,9%] vs 0).
- > RNA viral: 31/40 (77,5%) e 31/41
(75,6%) dos pacientes nos grupos de dose
baixa e alta, respectivamente.
- >A letalidade até o dia 13 foi de 39,0%
no grupo dose alta (16/41) e 15,0% no
grupo dose baixa (6/40): OR 3,6 (95%
IC, 1,2-10,6).
- >Grupo dose alta: intervalo QTc>500 ms
(7/37 [18,9%]) em comparação ao grupo
dose baixa (4/36 [11,1%]).
- >Secreção respiratória no dia 4: negativa
em apenas 6/27 pacientes (22,2%).
- Doses elevadas da CQ não devem ser
utilizadas na COVID-19. Benefíio da CQ
na COVID-19 em doses baixas ainda
requer
confirmação
em
estudos
randomizados e controlados.
Conjuntivite nos - N=1167 pacientes, 3 estudos
pacientes com - Idade: 47-68 anos, sexo masculino
COViD-19 grave predominou
Taxa geral de conjuntivite: 1,1%;
> Pacientes graves (3%) vs não
graves (0,7%)
Pacientes com COVID-19 grave
tiveram uma incidência aumentada de
conjuntivite (O.R.: 3,4; 95% CI:1,1-10,2;
I2=0%, p=0,03).
Pacientes com - N=17 pacientes com COVID-19 (média
lupus usando
de idade 53,5 anos, 26,6-69,2 anos), 76%
hridroxicloroquin mulheres
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a (HCQ) estão
protegidos da
COVID-19?

(COVID-19) in a
series of 17
patients with
systemic lupus
erythematosus
under long-term
treatment with
hydroxychloroqu
ine

Thromb Res
23ABR2020

Venous and
arterial
thromboembolic
complications
in COVID19 patients admit
ted to an
academic
hospital in Milan,

Lodigiani C et al. Italy,
Switzerlan & Germany.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32353746

- > 94% com LES, 6% LES-like syndrome
- > media de tempo de doença: 8,2 anos
- > 35% HAS, 18% doença cardiovascular,
doença cerebrovascular 18%, DM 0%,
47% doença renal crônica, 59% não
tabagista, 35% história de trombose
- > Critérios: artrite (82%), mucocutâneo
(59%), nefrite lúpica (53%), citopenia
(35%), neuropsiquiátrico (24%)
- > Uso atual de HCQ: 200 mg/d (24%),
400 mg/d (65%), > 400 mg (12%), por um
tempo médio de 7,5 (0,5-29,8 anos)
- > 71% em uso de prednisona
- > 35% ACEi/ARBs
- Sintomas de COVID-19: febre (100%),
tosse (82%), dispnéia (82%), FR > 24
irpm (53%), FC > 125 bpm (18%),
mialgia (47%), cefaleia (59%), rinorréia
(24%), disgeusia (29%), anosmia (29%),
diarréia (41%), náuseas/vômitos (18%).
- Tempo do início dos sintomas à febre (012 dias), tosse (0-12 dias), dispnéia (0-14
dias), SDRA (8 dias, 3-13).
->
Evolução:
infecção
do
trato
respiratório inferior (53%), pneumonia
(76%), insuficiência respiratória (65%),
SDRA (29%), lesão cardíaca agua (6%),
lesão renal aguda (18%), choque séptico
(12%)
- > Tratamento: manutenção da HCQ e da
prednisona (100%), antivirais (0%),
tocilizumab (6%), oxigenoterapia (65%),
ventilação mecânica invasiva (45%),
ECMO (6%)
- > Desfecho: admissão no hospital (82%),
admissão na UTI (41%), alta 36%, segue
internado (50%), óbito (14%).
- Pacientes com LES em uso de HCQ de
manutenção podem apresentar quadros
grave e críticos de COVID-19.
- Estudos com maior número de pacientes
são necessários para avaliar o impacto do
LES e do uso crônico de HCQ no curso da
COVID-19.
Complicações
- Estudo retrospectivo, N=388 pacientes
tromboembólicas com COVID-19, hospital universitário em
no curso da
Milão (Humanitas Clinical and Research
COVID-19
Hospital, Rozzano, Milan, Lombardy,
Italy), admitidos entre 13.02.2020 e
10.04.2020.
-Tromboembolismo venoso (TEV) incluiu
embolia pulmonar (EP) e trombose venosa
profunda (TVP) diagnosticados por exame
de imagem.
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Italy

- Dados laboratoriais foram revisados
retrospectivamente para cálculo do score
de CIVD, que foi considerado positivo se
o score fosse maior ou igual a 5.
- Mediana de idade 66 anos (55-75); 264
(68%) pacientes eram homens; 47,2%
HAS, 22,7% DM, 19,7% dislipidemia
15,7% DRC.
->N=327: enfermaria geral.
->N=61 (16%): unidade de terapia
intensiva (UTI);
->Mortalidade: 92 (26%) e as mortes
ocorreram após uma média de 7 dias da
admissão.
- Tromboprofilaxia: todos os pacientes da
UTI receberam tromboprofilaxia com
heparina de baixo peso molecular
(HBPM). Dos pacientes que estavam na
enfermaria geral, 133 pacientes (41%)
receberam heparina profilática, 67 (21%)
foram tratados com dose intermediária e
74 (23%) receberam dose terapêutica
(anticoagulação).
- Eventos tromboembólicos: ocorreram em
28/362 casos encerrados (taxa cumulativa
de 21%).
-> 8 eventos ocorreram em pacientes que
estavam na UTI (16,7%; IC95% 8,7%29,6%), correspondendo a uma taxa
cumulativa de 27,6%.
-> 20 eventos ocorreram em pacientes que
estavam na enfermaria geral (6,4%; IC
95% 4,2%-9,6%) correspondendo a uma
taxa acumulativa de 6,6%.
->44 pacientes foram submetidos a
exames de TEV e 16 foram positivos
(36% dos testes, 4,4% do total de
pacientes). 10 pacientes (63%) dos 16
positivos tiveram EP. Em 8 (50%) dos 16
pacientes com TEV, a TVP foi
diagnosticada em 24h da admissão.
Nenhum dos pacientes diagnosticados
com TEV tinham história prévia de
trombose.
- AVC foi diagnosticado em 9 (2,5%)
pacientes; 6/9 pacientes deram entrada no
hospital com quadro de isquemia.
Síndrome
coronariana
aguda
foi
diagnosticada em 4 pacientes (1,1%).
- CIVD: 8 pacientes (2,1%) preencheram
critérios laboratoriais para CIVD. 6
pacientes (75%) eram homens, e 1
paciente necessitou de internação em UTI.
4 tinham histórico de neoplasia
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Critical Care
23ABR2020

SARS-CoV2 viral load in
sputum
correlates with
risk of COVID19 progression

Yu X et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32326952

hematológica ou sólida. Não houve
complicação hemorrágica. 2 pacientes
(25%) tiveram evento trombótico e 7
(88%) evoluíram a óbito durante
internação.
- Os eventos trombóticos podem fazer
parte da apresentação clínica inicial da
COVID-19
- A incidência dos eventos pode estar
subestimada devido ao baixo número de
exames de imagem específicos realizados
- O estudo mostrou que, apesar do uso de
heparina
profilática,
a
taxa
de
complicações trombóticas arteriais e
venosas em pacientes com COVID-19
hospitalizados foi considerável (8%).
- A maioria das complicações trombóticas
foi venosa e principalmente representada
por EP.
-> D-dímero nos pacientes com eventos
trombóticos: 323-40,950 ng/ml.
- O estudo não pode confirmar se os
eventos tromboembólicos contribuíram
para a mortalidade. O que se pode afirmar
é que os níveis do D-dímero aumentaram
rapidamente
naqueles
que
não
sobreviveram durante a internação.
- Estudos clínicos intervencionistas devem
ser conduzidos para melhorar a prevenção,
diagnóstico e tratamento de complicações
trombóticas nesses pacientes.
Correlação dos - N=92 pacientes com COVID-19 (N=30
sintomas clínico- grave e N=62 leve/moderado) com RTlaboratoriais com PCR positivo do escarro.
a carga viral no - > média de idade: 55±16 anos, 62%
escarro na
homens
COVID-19?
- Grave vs leve/moderado: valor do Ct (25
vs 29, p=0,017), mais velhos (63±18 vs
51±15 anos, p=0,001), sexo masculino
(76,7% vs 54,8%, p=0,043), HAS (53,3%
vs 27,46%, p=0,016), DM (20% vs 4,8%),
diarréia (16,7% vs 3,2%, p=0,023),
dispnéia (63,3% vs 9,7%, p <0,001),
leucopenia
(p<0,001),
linfopenia
(p=0,001), maior proteína C reativa
(p<0,001), maior DHL (p<0,001), maior
creatinina (p=0,019) e BUN (p=0,011),
maior CPK (p<0,001), admissão na UTI
(63,3% vs 12,9%, p<0,001).
- RT-PCR no escarro: correlação entre a
carga viral do SARS-CoV-2 e a
gravidade da COVID-19.
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J Infect
23ABR2020

Positive rectal
swabs in young
patients
recovered
from coronavirus
disease 2019
(COVID-19)

Zhang B et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32335176

Gastroenterol
ogy
22ABR2020

Prevalence and
Characteristics of
Gastrointestinal
Symptoms in
Patients
with SARS-CoV2 Infection in the
United States: A
Multicenter
Cohort Study

Redd WD et al. USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32333911

Qual o valor do - N=7 pacientes readmitidos com RT-PCR
swab retal em
positivo (3 crianças, 10-14 anos, e 4
pacientes
adultos jovens, 26-35 naos).
assintomáticos? - > 6 pacientes com swabs retais positivos,
mas faríngeo negativo
- > 1 paciente com swabs retal e faríngeo
positivo
->
todos
os
pacientes
estavam
assintomáticos e os exames tomográficos
estavam inalterados desde a alta.
- Média de tempo entre a data da alta e a
positividade da RT-PCR: 7-11 dias; e
entre a positividade e a negatividade do
swab retal foi 5-23 dias.
- Swab retal em pacientes assintomáticos
pode não ter relevância clinicamente, o
que poderia ser esclarecido com a cultura
ex vivo do vírus.
Quais os
- Estudo multicêntrico, 9 hospitais, EUA,
sintomas
retrospectivo.
gastrointestinais - N=318 pacientes com sobrepeso ou
numa população obesos (média do IMC: 30±6,5 kg/m2),
sobrepeso e
média de idade 63,4± 16,6 anos, 45,3%
obesa com
mulheres
COVID-19?
- Maioria com comorbidades ou fatores de
risco cardiovascular
- 61,3%
pelo
menos
1
sintoma
gastrointestinal (G-I): anorexia (34,8%),
diarreia (33,7%) e náuseas (26,4%)
- > Sintomas G-I: foram os sintomas
predominantes em 20,3% e foram os
sintomas iniciais em 14,2% dos pacientes
- Pacientes com sintomas G-I também
relataram taxas significativamente maiores
de fadiga (65,1% vs 45,5%; p=0,0006),
mialgia (49,2% vs 22%; p <0,0001) e
odinofagia (21,5% vs 9,8%; p = 0,0064).
- > Especificamente, a fadiga foi mais
prevalente entre os pacientes com
anorexia e diarréia, enquanto a mialgia foi
mais prevalente entre aqueles com
anorexia, diarréia e náusea (todos p <0,05)
- >Pacientes com diarréia e náusea
apresentaram maiores taxas odinofagia.
- Além disso, a perda de olfato ou paladar
foi mais comum em pacientes com
sintomas G-I (16,9% vs 6,5%; p= 0,0064).
- >Anosmia e ageusia foram associados
com náusea (OR ajustado 2,71, IC 95%
1,21-6,20; p=0,015) e anorexia (OR
ajustado
3,70,
IC95%
1,49-9,16;
p=0,0048), mesmo após o controle de
potenciais variáves de confusão nas
análises multivariadas. Nenhum outro
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Clin
Gastroenterol
Hepatol
22ABR2020

ACE2 Expression
in Pancreas May
Cause Pancreatic
Damage
After SARSCoV-2 Infection

Liu F et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32334082

JAMA
22ABR2020

Presenting
Characteristics,
Comorbidities,
and Outcomes
Among 5700
Patients
Hospitalized
With COVID19 in the New
York City Area

Richardson S et al. USA.
https://jamanetwork.com
/journals/jama/fullarticle
/2765184

Experiência
Americana na
COVID-19

sintoma G-I esteve associado com
anosmia
ou
ageusia
ou
outras
características do paciente.
- Sem correlação do hemograma, fatores de
coagulação, marcadores de inflamação,
enzimas hepáticas e marcadores cardíacos
com os sintomas G-I.
- Investigação da ECA2 no pâncreas de
indivíduos normais (GTRx database;
single-cell RNA-seq) e de 8 doadores de
pâncreas:
- > Pâncreas exócrino: células ductais (24,452,6%), células acinares (5,3-56,4%) e
células endoteliais (0-1,82%)
- > Pâncreas endócrino: células alfa (07,3%), células beta (7,3-21%), células PP
e delta (1,82=15,8%).
- Numa coorte de 121 pacientes com
COVID-19 (média de idade 57, 18-98,
[IQR] 43-72 anos), 62% homens
- > n=54 casos não graves e 67 casos
graves.
- > casos graves: aumento de amilase
(n=12, 17,9% vs n=1, 1,85%) e lipase
(n=11, 16,4% vs n=1, 1,85%).
- Casuística pequena, mas a investigação
do impacto do SARS-CoV-2 no pâncreas
deve ser investigado devido à expressão
da ECA2 no tecido pancreático exócrino.
- Série de casos de 12 hospitais na cidade de
Nova York, Long Island e Westchester
County, estado de Nova York (1/03 a
04/04/2020).
- N=5700 pacientes, média de idade, 63
anos [IQR, 52-75; intervalo, 0-107 anos];
39,7% do sexo feminino.
- As comorbidades mais comuns foram
hipertensão (3026; 56,6%), obesidade
(1737; 41,7%) e diabetes (1808; 33,8%).
- Na triagem, 30,7% dos pacientes
apresentavam febre, 17,3% com FR > 24
irpm e 27,8% receberam O2 suplementar.
- A taxa de co-infecção pelo vírus
respiratório foi de 2,1%.
- Os resultados foram avaliados para 2634
pacientes que receberam alta ou morreram
no ponto final do estudo: durante a
internação, 373 pacientes (14,2%) (idade
mediana 68 anos [IQR, 56-78]; 33,5%
mulheres) foram tratados na unidade de
terapia
intensiva,
320
(12,2%)
receberam
ventilação
mecânica
invasiva, 81 (3,2%) foram tratados com
terapia de substitutiva da função renal e
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BMJ
21ABR2020

Viral load
dynamics and
disease severity
in patients
infected
with SARS-CoV2 in Zhejiang
province, China,
JanuaryMarch 2020:
retrospective
cohort study

Zheng S et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32317267

Dinâmica da
carga viral e
gravidade da
COVID-19

553 (21%) morreram.
- Mortalidade para aqueles que necessitam
de ventilação mecânica: 88,1%.
- Mortalidade geral 21%, mortalidade sem
lesão renal agua 7%, mortalidade com
lesão renal aguda 66% e mortalidade com
necessidade de diálise 96%.
- Médio de tempo de acompanhamento pósalta: 4,4 dias (IQR, 2,2-9,3).
- Um total de 45 pacientes (2,2%) foram
readmitidos durante o período do estudo.
-> Médio de tempo para readmissão: 3
dias (IQR, 1,0-4,5).
- Entre
os
3066
pacientes
que
permaneceram hospitalizados na data final
de acompanhamento do estudo (média de
idade 65 anos [IQR, 54-75]), o
acompanhamento médio foi de 4,5 dias
(IQR, 2,4-8,1).
Esta série de casos fornece
características e resultados iniciais de
pacientes seqüencialmente hospitalizados
com COVID-19 confirmado na área de
Nova York.
- N=96 pacientes com COVID-19: 22 com
doença leve e 74 com doença grave.
- > média de idade 55 (44,3-64,8) anos,
60% homens
- RT-PCR para SARS-CoV-2: 3497
amostras respiratórias, fezes, soro e urina.
- A infecção foi confirmada em todos os
pacientes, testando amostras de escarro e
saliva.
- O RNA foi detectado nas fezes de 55
(59%) pacientes e no soro de 39 (41%)
pacientes.
- A amostra de urina de um paciente foi
positiva para SARS-CoV-2.
- Média de tempo de detecção do vírus nas
fezes (22 dias, [IQR]l 17-31 dias) vs
amostras respiratórias (18 dias, [13-29]
dias; p= 0,02) e soro (16 dias, [11-21]
dias; p <0,001).
- Média de tempo de detecção do vírus nas
amostras respiratórias de pacientes com
doença grave (21 dias, 14-30 dias) vs
doença leve (14 dias, 10-21 dias; p=0,04).
- > maior carga viral nas amostras
respiratórias nos casos graves (p=0,03),
mas não nas fezes (p=0,83) e no soro
(p=0,09)
- No grupo com doença leve, as cargas
virais atingiram o pico nas amostras
respiratórias na 2ª semana desde o início

22.05.2020 - ATUALIZAÇÃO COVID-19 (artigos aceitos) – Hospital Israelita Albert Einstein

Can J Anaesth
21ABR2020

Patient selfproning with
high-flow nasal
cannula improves
oxygenation
in COVID19 pneumonia

Relato de caso

Slessarev M et al.
Canada.
https://link.springer.com/
article/10.1007%2Fs126
30-020-01661-0

da doença, enquanto a carga viral
continuou alta durante a 3ª emana no
grupo com doença grave.
- No grupo com doença grave, a duração do
vírus foi maior em pacientes com mais de
60 anos (p=0,01) e em pacientes do sexo
masculino (p=0,01). Sem diferença nas
casos leves em relação à idade e sexo.
Em resumo:
-> a detecção do SARS-CoV-2 foi
significativamente mais longa nas
amostras de fezes do que nas amostras
respiratórias e séricas, destacando a
necessidade de fortalecer o gerenciamento
de amostras de fezes na prevenção e
controle da epidemia
-> o vírus persiste por mais tempo com
maiores cargas e picos mais tardios no
tecido respiratório nos pacientes com
COVID-19 grave.
Pronação em - Inicialmente, muitos pacientes apresentam
pacientes com
hipoxemia grave na ausência de dispneia e
oxigenoterapia: complacência pulmonar preservada, baixo
menor evolução peso pulmonar, baixa razão
de
do fenótipo L
ventilação/de perfusão (V/Q) e baixa
para H?
recrutabilidade pulmonar (definida como o
fenótipo L).
- Com o tempo, alguns desses pacientes
evoluem para um fenótipo de SDRA mais
clássico,
caracterizado
por
baixa
complacência pulmonar, alto peso
pulmonar, alto desvio da direita para a
esquerda
e
alta
capacidade
de
recrutamento pulmonar (definido como o
fenótipo H).
- Os motivos propostos para hipoxemia no
fenótipo L é desregulação da perfusão
pulmonar e perda de vasoconstrição
hipóxica:
- > As regiões pulmonares dorsais têm mais
tecido pulmonar, vasculatura mais densa,
resultando em menor resistência pulmonar
regional e vasoconstrição pulmonar
hipóxica mais fraca devido à maior
expressão endotelial de óxido nítrico.
- >Pronação: resulta em uma distribuição
mais uniforme do tecido pulmonar entre
os planos dorsal e ventral, levando a uma
arquitetura alveolar mais uniforme. Além
disso, também leva a uma distribuição
mais uniforme da perfusão pulmonar.
- >Essas duas alterações provavelmente
reduziram a heterogeneidade da V/Q
regional e melhoraram a oxigenação na
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J Clin
Microbiol
21ABR2020

Saliva as a noninvasive specime
n for detection of
SARS-CoV-2

Williams E et al.
Australia.
https://jcm.asm.org/cont
ent/early/2020/04/17/JC
M.00776-20.long

posição prona.
- >A melhora na oxigenação também pode
restaurar a vasoconstrição pulmonar
hipóxica, prejudicada por níveis mais
baixos de oxigênio, melhorando ainda
mais a incompatibilidade V/Q.
- >Por fim, é possível que a otimização da
oxigenação evite o agravamento da
dispnéia, enquanto a redistribuição do
tecido pulmonar com pronação automática
altera a relação tensão-esforço pulmonar e
forças intratorácicas, retardando a
formação de edema pulmonar e a
progressão da doença do fenótipo L para
H.
Avaliação da RT- Prévio: 20 de 23 (87%) pacientes
PCR na saliva de que tiveram SARS-CoV-2 detectado por
indivíduos
RT-PCR em swabs nasofaríngeos ou
infectados.
escarro também tiveram SARS-CoV-2
detectáveis na saliva (To KK et al, Lancet Infec
Dis2020)

Cell Mol
Immunol
30ABR2020

Human monoclo
nal antibodies blo
ck the binding of
SARS-CoV2 spike protein to
angiotensin conv
erting enzyme 2 r
eceptor.

Chen X et al. China.
https://www.nature.com/
articles/s41423-0200426-7

- No geral, 39/622 (6,3%; intervalo de
confiança de 95% [IC] 4,6% -8,5%) dos
pacientes apresentaram RT-PCR positivo
em swabs nasofaríngeos.
- 33/39 pacientes (84,6%; IC95% 70,0%93,1%) tiveram SARS-CoV-2 detectado
na saliva.
- RT-PCR: Ct foi significativamente menor
nos swabs nasofaríngeos (~ 12) do que na
saliva (~16), sugerindo maior nos swabs
nasofaríngeos e, em ambas as amostras,
houve correlação entre o valor da Ct e os
dias do início dos sintomas.
Para avaliar a especificidade,
também foi testado um subconjunto de
amostras de saliva de 50 pacientes com
swabs negativos para PCR. Notavelmente,
o SARS-CoV-2 foi detectado em 1/50
(2%; IC95%, 0,1% 11,5%) dessas
amostras de saliva, o que pode refletir yma
qualidade diferente da coleta nos swabs
nasofaríngeos.
Anticorpos
Objetivos: Identificar e clonar anticorpos
monoclonais
monoclonais (mAbs) que bloqueiam a
neutralizantes
interação
SARS-CoV-2-RBD-hECA2
anti-SARS-CoV- (receptor binding domain da proteína
2
spike S e o receptor da enzima conversora
da angiotensia 2 humana) a partir do
repertório de células B de memória de
pacientes com COVID-19 recentemente
recuperados para impedir a entrada do
SARS-CoV-2 nas células hospedeiras.
- Grupos experimentais: 26 pacientes com
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Lancet
20ABR2020

Endothelial
cell infection and
endotheliitis
in COVID-19

Varga Z et al.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32325026

COVID-19 recuperados.
-Metodologia: Usando um ensaio de
inibição baseado em ELISA para
examinar a função de bloqueio de
anticorpos específicos anti-RBD, os
autores observaram que apenas 3 de 26
pacientes apresentaram bloqueio eficaz da
ligação de SARS-CoV-2 RBD à hECA2.
->Usando células B de memória
específicas para RBD do SARS-CoV-2
isoladas do sangue dos três pacientes
recuperados com COVID-19, os dois
mAbs humanos clonados (31B5 e 32D4)
que podem se ligar especificamente ao
RBD do SARS-CoV-2, bloqueiam a
interação entre os receptores RBD do
SARS-CoV-2 e hECA2, e levam à
neutralização eficiente da infecção pela
proteína do vírus pseudotipado SARSCoV-2.
-Conclusões: Embora todos os pacientes
com COVID-19 recuperados possam gerar
anticorpos anti-S1 e anti-RBD, havia
apenas uma pequena fração desses
anticorpos que podem bloquear a ligação
do RBD ao receptor hECA2. É um estudo
interessante e bem desenhado. Os mAbs
bloqueadores anti-SARS-CoV-2 RBDhACE2 humanos identificados têm grande
promessa de serem explorados como
agentes profiláticos e terapêuticos
específicos contra a pandemia de SARSCoV-2 em andamento.
Lesão endotelial - Analises histológicas do leito endotelial de
pelo SARS-Cov- 3 pacientes com COVID-19.
2
- > Paciente 1: sexo masculino, 71 anos,
transplantado renal, HAS e doença
coronariana, necessitou de ventilação
mecânica, óbito no dia 8: no rim
transplantado,
foram
encontradas
inclusões virais (~ 150 nm de diâmetro)
nas células endoteliais glomerulares,
acúmulo de células inflamatórias no
endotélio e corpos apoptóticos, no
coração, intestino delgado e pulmão.
Presença de células mononucleares nos
pulmões e congestão pulmonar.
- > Paciente 2: sexo feminino, 58 anos,
HAS, DM e obesidade, evoluiu com
insuficiência respiratória e falência de
múltiplos órgãos com realização de
diálise, teve isquemia mesentérica
(enterectomia) e IAM: endotelite nos
pulmões, coração, rins e fígado;
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Am J Emerg
Med
19ABR2020

Cardiac injury is
associated with
mortality and
critically ill
pneumonia
in COVID-19: A
meta-analysis

Santoso A et al.
Indonesia.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32331955

evidências de IAM, mas sem miocardite
linfocítica; presença de endotelite nos
vasos da submucosa do intestino
delgado.
- > Paciente 3: sexo masculino, 69 anos,
HAS,
insuficiência
respiratória
e
ventilação
mecânica;
isquemia
mesentérica (realizada enterectomia),
paciente sobreviveu; histologia do
intestino delgado: endotelite dos vasos da
submucosa e corpos apoptóticos.
- Células endoteliais de diversos órgãos
expressam ECA2: recrutamento de células
imunes pela infecção viral direta do
endotélio ou imuno-mediada resulta em
disfunção endotelial associada a apoptose.
Tais eventos favorecem disfunção da
microvasculatura
com
subsequente
isquemia
dos
órgãos,
inflamação
associada a edema intersticial e a um
estado pró-coagulante.
- Drogas antiinflamatorias anti-citocinas,
IECA e estatina: podem ter efeito protetor
em pacientes com fatores de risco (sexo
masculino, tabagismo, HAS, DM,
obesidade e doença cardiovascular préexistente).
Lesão cardíaca - N=2389
pacientes,
13
estudos
associada a
observacionais, restrospectivos.
piores desfechos - Variação da média de idade: 49-71 anos,
na COVID-19
52,9-85% homens, HAS (15-70,6%),
doença arterial coronariana (9-43,85)
- Definição de lesão cardíaca: troponina
ultra-sensível (hs-cTnI) acima do percentil
99th
Lesões
cardíacas
foram
associadas:
> maior mortalidade: RR 7,95
[5,12, 12,34, I2 65%, p<0,0001)
> maior necessidade de admissão
na UTI (RR 7,94 [1,51, 41,78], p = 0,01;
I2: 79%, p=0,01).
> maior gravidade da COVID-19:
(RR 13,81 [5,52, 34,52]; I2: 0 %, p
<0,0001)
A lesão cardíaca não esteve
associada ao aumento do risco de SDRA
(RR 2,57 [0,96, 6,85], p = 0,06; I2: 84%).
>O nível de hs-cTnI foi maior nos
pacientes com desfecho primário +
secundário (diferença média de 10,38
pg/mL [4,44, 16,32], p = 0,0006; I2: 18%).
A lesão cardíaca está associada à
mortalidade, necessidade de cuidados na
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UTI e gravidade da doença em pacientes
com COVID-19.
Metabolism
19ABR2020

Low-density
lipoprotein is a
potential
predictor of poor
prognosis in
patients
with coronavirus
disease 2019

Metabolism
19ABR2020

Obesity as a risk
factor for greater
severity
of COVID-19 in
patients with
metabolic
associated fatty
liver disease

Fan J et al. China.
https://www.metabolismj
ournal.com/article/S0026
-0495(20)30107-4/pdf

Redução do LDL - Estudo retrospectivo, longitudinal
como mau
- N= 17 sobreviventes, N=4 óbitos pela
prognóstico na
COVID-19.
COVID-19?
- Nos casos sobreviventes, os níveis de
lipoproteína de baixa densidade (LDL)
diminuíram
significativamente
na
admissão em comparação aos níveis antes
da infecção; os níveis de LDL
permaneceram constantemente baixos
durante a progressão da doença e voltaram
aos níveis originais quando os pacientes se
recuperaram (pré-infecção: 3,5 (3,0-4,4);
na admissão: 2,8 (2,3-3,1), p <0,01;
progressão: 2,5 (2,3-3,0); alta: 3,6 (2,74,1); mediana (IQR), em mmol/l).
- Em pacientes não sobreviventes, os níveis
de LDL mostraram uma diminuição
irreversível e contínua até a morte (1,1
(0,9-1,2), p=0,02 versus os níveis na
admissão).
- As mudanças na proporção dos níveis de
LDL correlacionam-se inversamente com
as mudanças na proporção dos níveis de
proteína C reativa de alta sensibilidade.
- A análise de regressão logística mostrou
chances crescentes de redução dos
níveis de LDL associados à progressão
da doença (OR: 4,48, IC 95%: 1,5512,92, p=0,006) e óbito hospitalar (OR:
21,72, IC 95%: 1,40- 337,54, p=0,028).
- Níveis de LDL correlacionaram-se
inversamente com a gravidade da doença,
o que poderia ser um fator de risco para
predizer a progressão e o mau prognóstico
da COVID-19. São necessários estudos
com maior número de pacientes.
Zheng KI et al. China.
Pacientes com
- Estudo multicêntrico (n=3).
https://www.metabolismj esteatose hepática -N=214 pacientes com COVID-19 (RTournal.com/article/S0026 e obesidade tem PCR orofaringe positivo), 18-75 anos
-0495(20)30108-6/pdf
pior evolução da - N= 66 com doença hepática gordurosa
COVID-19?
associada ao metabolismo (MAFLD,
metabolic associated fatty liver disease).
-A presença de obesidade em pacientes
com MAFLD foi associada a um risco 6
vezes maior de doença grave por COVID19 (OR não ajustado 5,77, IC 95% 1,1927,91, p=0,029).
->Notavelmente, a associação com
obesidade e gravidade da COVID-19
permaneceu significativa (OR-ajustado
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Ann Intensive
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Critically ill SAR
S-CoV-2infected patients
are
not stratified as s
epsis by
the qSOFA

Ferreira M et al. France.
https://annalsofintensive
care.springeropen.com/a
rticles/10.1186/s13613020-00664-w

qSOFA na
COVID-19?

6,32, IC 95% 1,16-34,54, p = 0,033)
mesmo após o ajuste para idade, sexo,
tabagismo, diabetes, hipertensão e
dislipidemia.
- Gravidade da COVID-19: obesidade e
MAFLD aumentam o risco.
-N=52 pacientes críticos com COVID-19
na UTI, média de idade: 63±11 anos (2878 anos), 61,5% homens, media de tempo
do início dos sintomas até internação
8±3,5 dias.
->38/52 (73%): ventilação mecânica
invasiva (média PaO2:FiO2: 146±94
mmHg); 14/52 (27%) oxigênio apenas
(média de 3,5±3,6 l/min).
-> SDRA: 6 (16%) leve, 23 (61%)
moderado e 9 (24%) grave
-> Pronação: 26/38 (68%)
-> Bloqueio neuromuscular: 36/38 (94%)
-> Uso de vasopressores: 21/38 (55%)
-> Diálise: 3/38 (7,9%)
- qSOFA: Frequência respiratória≥22
irpm, confusão mental e PAS≤100 mmHg
- O qSOFA de pacientes não ventilados
foi ≤ 1 para todos os pacientes (n=14)
(Fig. 1a).
- O qSOFA dos pacientes ventilados foi ≤
1 para 27 pacientes (87%), apenas quatro
pacientes tiveram um qSOFA de 2 pontos,
nenhum teve 3 pontos (Fig. 1b).
-> Todos os pacientes com qSOFA ≥ 1
pontuaram para frequência respiratória ≥
22/min; pacientes com qSOFA=2 também
pontuaram para pressão arterial sistólica ≤
100 mmHg. Sete pacientes tinham valores
ausentes para calcular o qSOFA.
-A taxa de mortalidade de casos não pôde
ser calculada, pois 35 pacientes ainda
estavam internados na UTI enquanto
escreviam este relatório.
-Os
pacientes
COVID-19
que
desenvolvem SDRA apresentam escore
qSOFA médio de 1 após à admissão na
UTI. Os pacientes que receberam
ventilação mecânica não tiveram qSOFA
diferente dos pacientes sem suporte
ventilatório.
-> É esperada uma taxa de mortalidade de
50% entre pacientes críticos com COVID19 (Bhatraju PK et al, N Engl J Med 2020):
Consequentemente, é improvável que a
taxa de mortalidade anterior de 3%
observada em pacientes com suspeita de
infecção e um escore qSOFA ≤ 1 (Singer M
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seja precisa em pacientes
infectados com SARS-CoV-2.
-O qSOFA não é apropriado para
identificar pacientes com COVID-19 que
terão mau prognóstico, ao contrário da
sepse.
- Estudo retrospectivo, centro único.
-N=40 pacientes, média de idade 48 anos
->N=27 casos leves (média de idade 43
anos).
->N=13 casos graves (média de idade 59
anos).
- Média de internação: 12 dias, 3 óbitos.
-4 pacientes com infecção fúngica
concomitante e 1 paciente com infecção
bacteriana concomitante
- Linfopenia presente em 12/27 (44,4%)
dos casos leves e 11/13 (84,6%) dos casos
graves.
-Pacientes
graves
tiveram
significativamente
mais
linfopenia,
leucocitose e neutrofilia que casos leves.
-Análise cinética do surgimento dos
sintomas até o 16º dia da doença (exlcuiu
os óbitos): houve leucocitose significativa
na admissão dos casos graves em relação
aos leves, mas sem diferença durante o
seguimento;
a
neutrofilia
foi
significativamente maior nos casos graves
na admissão e 13-15 dias após. Já a
linfopenia foi significativamente maior
nos casos graves na admissão, com piora
entre 4º e 6º dia, e recuperação em níveis
semelhantes aos dos casos leves no 16º
dia.
->As
diferenças
se
mantiveram
significativas ao excluir os casos com
infecção fúngica concomitante.
->Em relação aos subtipos de linfócitos,
houve
diminuição
sustentada
nos
linfócitos T CD4+ e CD8+ nos casos
severos, com pico entre 4º e 6º dia; os
linfócitos TCD8+ já se encontravam
significativamente diminuídos no início
dos sintomas dos casos graves, e
mantiveram-se assim até 7-9 dias,
enquanto a diferença dos linfócitos
TCD4+ entre casos leves e graves não foi
estatisticamente significativa. Não houve
diferença significativa nas contagens de
linfócitos B e NK entre os casos graves e
et al, JAMA 2016)

EBioMedicine
18ABR2020

Longitudinal
characteristics of
lymphocyte
responses and
cytokine profiles
in the peripheral
blood of SARSCoV-2 infected
patients

Liu J et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32361250

Perfil da resposta
dos linfócitos e
da produção de
de citocinas na
COVID-19
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leves.
- Análise cinética das citocinas: foram
analisadas alterações nas citocinas IL-2,
IL-4, IL-6, IL-10, IFN-γ e TNF-α.
-> Nos casos leves, a flutuação nos níveis
de citocinas foi mínima, mas chamou
atenção nos casos graves; IL-6 e IL-10
estavam persistentemente aumentadas nos
casos graves comparados aos casos leves.
-> Nos casos graves, a IL-6 permaneceu
aumentada, com decréscimo somente após
o 16º dia, e a IL-10 caiu a partir do 13º
dia.
->Aumento significativo da IL-2 e IFN-γ
nos casos graves ocorreu entre o 4º e o 6º
dia. Além disso, não houve diferença
significativa nos níveis de proteína C
reativa (PCR) entre casos leves e graves.
- Fatores prognósticos para identificação
de casos severos: analisou-se a área sob a
curva (AUC) de curvas características de
operação do receptor (ROC) de 4 fatores:
razão entre neutrófilos e linfócitos TCD8+
(N8R), razão entre neutrófilos e linfócitos
(NLR), contagem de neutrófilos (NEC) e
contagem de leucócitos (WBCC).
-> Os valores preditivos dos parâmetros
NLR e N8R mantiveram-se significativos
mesmo excluindo os casos com infecção
fúngica concomitante.
- Conclusão: diagnostico de linfopenia nos
casos graves da infecção por COVID-19,
principalmente às custas de linfócitos T,
especialmente TCD8+. O pico de queda
ocorreu na primeira semana do início dos
sintomas, com recuperação a partir da
segunda semana. Como o estudo só
avaliou casos que sobreviveram, essa
evolução da curva de linfócitos pode
indicar prognostico favorável (porém não
há dados dos óbitos para comparação). O
estudo demonstra aumento de citocinas
nos casos graves, sugerindo que a
gravidade pode estar associada à
magnitude da tempestade de citocinas.
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Eur J Radiol
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Chest CT
findings
of COVID19 pneumonia by
duration of
symptoms

Ding X et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32325282

Mudança dos
parâmetros da
tomografia de
tórax de acordo
com o início dos
sintomas

Braz J Infect
Dis
18ABR2020

COVID-19: a
meta-analysis of
diagnostic test
accuracy of
commercial
assays registered
in Brazil

Castro E et al. Brazil.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32330437

Validação dos
testes registrados
na ANVISA para
detecção da
COVID-19

-Estudo desenhado para avaliar os achados
da TC de tórax e duração dos sintomas.
-N=348 TC de tórax em 112 pacientes.
-> Classificação de acordo com o tempo
após o início dos sintomas iniciais:
estágio 1 (0-4 dias); estágio 2 (5-9 dias);
estágio 3 (10-14 dias); estágio 4 (15-21
dias); estágio 5 (22-28 dias); e estágio 6 (±
28 dias).
-> Cada lóbulo pulmonar foi avaliado
quanto à extensão afetada pelas
opacidades em vidro fosco (OVF ou
ground-glass opacities), padrão de
pavimentação e consolidação em cinco
categorias de gravidade percentual. A
soma dos escores dos cinco lobos
pulmonares forneceu o escore total da TC
(escore máximo da TC, 25).
-Os
padrões
predominantes
de
anormalidades pulmonares foram OVF,
padrão de pavimentação (crazy-paving
pattern), consolidação e opacidades
lineares.
-> A frequência do padrão de
pavimentação, consolidação e opacidade
lineares atingiu o pico nos estágios 3
(62,7%), 4 (75,0%) e 5 (83,1%),
respectivamente, e diminuiu a partir daí.
->Os escores totais de CT aumentaram do
estágio 1 para o estágio 2 (2,8 ± 3,1 vs 6,5
± 4,6, respectivamente, p<0,01) e,
posteriormente, permaneceram altos.
->Lobos inferiores: acometimento maior
nos estágios mais avançados, exceto no
estágio 1.
-> No estágio 6, 98,1% das tomografias
ainda mostravam anormalidades (escore
TC: 7,5 ± 4,1).
- Em resumo, a pneumonia por
COVID-19 piora rapidamente no
estágio inicial, depois tende a ser estável
e dura muito tempo até a resolução.
- Avaliação de 16 testes para detecção da
COVID-19 registrados na ANVISA:
->N=11: detecção de anticorpos antiproteína N do SARS-CoV-2 IgG e/ou IgM
(n=9 para ambos, 1 para IgM e 1 para IgG
apenas) no sangue, plasma, sangue total
(amostras de ponta de dedo). Técnicas:
quimioluminescência
(CLIA)
ou
imunocromatografia. Resultado em 5-20
min.
->N=3: detecção do RNA viral. Técnica:
RT-PCR.
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->N=2: detecção do antígeno (Ag) do
SARS-CoV-2 em swabs nasofaríngeos
e/ou
orofaríngeos.
Técnica:
imunofluorescência. Resultado em 30min.
- Anticorpos IgM (8 testes, 951 amostras):
sensibilidade 82% [76-87]; especificidade
97% [96-98]; razão de chances para
diagnóstico
[DOR=168
[92-305];
VPP=31.3 [19.7-49.7]; VPN=0.19 [0.140.25] e ROC=0.98 [0.96-0,99].
- Anticorpos IgG (8 testes, 1503
amostras): sensibilidade=97% [90-99];
especificidade= 98% [97-99]; razão de
chances para diagnóstico=1994 [38510334];
VPP=56.6
[30.6104.7];
VPN=0.03 [0.01-0.11]; e SROC=0.99
[0.98-1.00].
- Testes moleculares para detecção do
SARS-Cov-2 (RNA e antígeno; 4 testes;
464 amostras) em swabs nasofaríngeos
e/ou orofaríngeos: sensibilidade=97% [8599]; especificidade=99% [77-100]; razão
de chances para diagnóstico=2649 [30233056];
VPP=89.5
[3.3-2400.8];
VPN=0.03 [0.01-0.17]; e ROC=0.99
[0.98-1.00]
- Vale ressaltar que, para essa análise, os
autores contaram com a precisão dos
testes disponíveis para COVID-19
conforme informações fornecidas pelos
fabricantes durante o registro do teste
na ANVISA. De modo importante, não
houve publicações prévias revisadas por
pares que pudessem ter validado esses
testes.
-Além disso, dados clínicos relevantes no
que diz respeito à validade diagnóstica de
cada teste, como as características dos
pacientes ou tempo de coleta das amostras
após o início dos sintomas, não foram
fornecidos
Int J Infect
Dis
18ABR2020

Comparison of n
asopharyngeal an
d oropharyngeal
swabs for SARSCoV2 detection in 353
patients received
tests with
both specimens si
multaneously

Wang X et al. China.
https://www.ijidonline.c
om/article/S12019712(20)30235-6/pdf

Existe correlação
entre os swabs de
nasofaringe e
orofaringe?

-N=353 pacientes (ambulatoriais, 192;
internados, 161) com suspeita COVID-19.
-> média de idade média: 54 anos e 50,1%
(177) mulheres.
-Observou-se maior taxa positiva (testes
positivos/testes
totais)
nos
swabs
nasofaríngeos do que nos swabs
orofaríngeos, principalmente em pacientes
internados: As taxas positivas de total,
ambulatorial e internados, foram 19,0% vs
7,6% (p<0,0001), 7,3% vs 6,3% (p=NS) e
32,9% vs 9,3% (p<0,0001) em swabs
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Diabetes
Metab Syndr
17ABR2020

Diabetes mellitus
is associated with
increased
mortality and
severity of
disease in
COVID-19
pneumonia - A
systematic
review, metaanalysis, and
meta-regression

Huang I et al. Indonésia
.https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32334395

Diabetes
mellitus: maior
mortalidade na
COVID-19?

nasofaríngeos
e
orofaríngeos,
respectivamente
->Os swabs nasofaríngeos dos pacientes
internados apresentaram maior taxa
positiva do que os pacientes ambulatoriais.
->Os swabs nasofaríngeos do sexo
masculino apresentaram maior taxa
positiva do que o sexo feminino,
principalmente em pacientes ambulatoriais
(12,9% vs 2,0%). Em pacientes internados
foi comparável (homens 36,1% e mulheres
29,5%).
-A detecção do RNA viral com ambas as
amostras aumentou ligeiramente quando
comparada ao swab nasofaríngeo utilizado
isoladamente: aumento para 21,5%, 9,9%
e 35,4% no número de pacientes totais,
ambulatoriais
e
internados,
respectivamente,
sendo
ligeiramente
superiores aos swabs da nasofaringe, que
foram de 19,0%, 7,3% e 32,9%,
respectivamente.
-Além disso, a consistência entre os
swabs nasofaríngeo e orofaríngeo foi
ruim (Kappa = 0,308).
-N=6452 pacientes, 30 estudos,
-DM: associado a um desfecho ruim
composto (RR 2,38 [1,88, 3,03], p <0,001;
I2: 62%)
-> maior mortalidade (RR 2,12 [1,44,
3,11], p <0,001; I2: 72%),
-> gravidade da COVID-19 (RR 2,45
[1,79, 3,35], p <0,001; I2: 45%),
-> SDRA (RR 4,64 [1,86, 11,58], p =
0,001; I2: 9%)
->progressão da doença (RR 3,31 [1,08,
10,14], p = 0,04; I2: 0%).
-> sem relação com admissão na UTI
(p=0,57)
-Meta-regressão mostrou que a associação
com mau resultado composto foi
influenciada pela idade (p = 0,003) e HAS
(p <0,001), mas não pelo sexo, doenças
cardiovasculares e DPOC (p>0,05).
-A análise de subgrupos mostrou que a
associação foi mais fraca em estudos com
idade mediana ≥55 anos (RR 1,92) em
comparação com <55 anos (RR 3,48) e na
prevalência de hipertensão ≥25% (RR
1,93) em comparação com <25 % (RR
3,06).
-A análise de subgrupos com mediana de
idade <55 anos e prevalência de
hipertensão
<25%
mostrou
forte

22.05.2020 - ATUALIZAÇÃO COVID-19 (artigos aceitos) – Hospital Israelita Albert Einstein

J Thromb
Haemost
17ABR2020

Hypercoagulabili
ty of COVID-19
patients in
Intensive Care
Unit. A Report of
Thromboelastogr
aphy Findings
and other
Parameters of
Hemostasis

Panigada M et al. Italy.
https://onlinelibrary.wile
y.com/doi/abs/10.1111/jt
h.14850

Tromboelastogra
ma na COVID19?

associação (RR 3,33).
-DM: associado a maior mortalidade,
gravidade da doença, SDRA e progressão
da doença em pacientes com COVID-19.
- Limitações: muitos dos estudos não
relataram
quais
medicações
antihipertensivas os pacientes estavam
utilizando.
-Análise do tromboelastograma (TEG)
de pacientes com COVID-19 na UTI.
Grupos experimentais:
Estudo observacional, sem controle.
- N = 24. Foram analisadas amostras de
sangue coletadas de forma randômica de
24 pacientes admitidos na UTI com
diagnóstico de COVID-19, em ventilação
mecânica causada SDRA. Todos foram
analisados em uma única ocasião e 6
pacientes repetiram o teste 2 dias após.
-Interpretação do TEG:
R (minutos) – mede o tempo entre o inicio
da coagulação e o surgimento do coágulo
K (minutos) e K (ângulo) – mede a
velocidade da formação do coágulo
MA (mm) – define a máxima amplitude
do coágulo
Lys-30 – define a % de queda da
amplitude do coágulo 30min após o MA
HIPERCOAGULABILIDADE = R curto,
K ou Lys-30 assim como ângulo K alto ou
MA
-Os valores foram comparados com a
média
da
respectiva
referência,
previamente estabelecida pelo laboratório.
->Os valores de R e K dos pacientes com
COVID-19 foram menores do que a
referência populacional – 50% e 83%
respectivamente.
->Os valores do ângulo K e MA foram
maiores do que a referência – 72% e 83%
respectivamente.
->Lys-30 foi abaixo dos valores de
referencia em 100% dos pacientes com
COVID-19.
->Esses resultados são compatíveis com
padrão de hipercoagulabilidade.
-TP e TTPA estavam normais ou
discretamente prolongados. Fibrinogênio
estava elevado, contagem plaquetária
normal, dímero elevado. FVIII e FVW
elevados, ATIII discretamente diminuída,
proteína C elevada e proteína S
discretamente diminuída.
- Conclusões e comentários:
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Smell
dysfunction: a
biomarker for
COVID-19

Moein ST et al. Iran &
USA.
https://onlinelibrary.wile
y.com/doi/abs/10.1002/a
lr.22587

Teste olfativo
pode ajudar no
diagnóstico da
COVID-19?

Os achados do TEG sugerem que
pacientes
com COVID-19 podem
apresentar
um
estado
de
hipercoagulabilidade de acordo com
parâmetros da tromboelastografia. O
motivo pode ser pelo estado inflamatório
grave.
O aumento do FVIII, FVW e fibrinogênio
podem contribuir para o desenvolvimento
de tromboembolismo. O estudo sugere
que o uso de drogas antitrombóticas
estaria indicado em pacientes graves com
COVID-19.
Limitações desse estudo – viés de
seleção: as amostras não foram coletadas
num período pré-determinado. Outro
ponto
são
os
achados
de
hipercoagulabilidade
que
foram
encontrados apenas pelo TEG – o TEG é
um teste usado para guiar necessidade
transfusional em pacientes críticos com
quadro de hemorragia.
-Prévio: 34-68% dos pacientes com
COVID-19 apresentam disfunção do
olfato.
-N=60 pacientes com COVID-19 e
disfunção do olfato, estudo caso-controle.
- Média de idade: 45,5±12,2 anos, 66,7%
homens, 35% com disgeusia também, DM
(13,3% vs 0%, p=0,007)
- The University of Pennsylvania Smell
Identification Test (UPSIT): teste bem
validado com 40 odorantes.
- 59/60 (98%) apresentaram alguma
disfunção olfativa: escore UPSIT médio:
20,98 (19,47-22,48) vs controles: 34,10
(33,31-34,88); p <0,0001.
- 35/60 (58%) eram anosmáticos (15/60;
25%) ou severamente micrósmicos (20/60;
33%); 16/60 (27%) exibiram microsmia
moderada e 8/60 (13%) exibiram
microsmia leve e 1/60 (2%) apresentou
normosmia.
-Os déficits foram evidentes para todos os
40 odorantes UPSIT.
_ Casos leves (25, 42%): UPSIT 22,04
(10,11-24,72), casos moderados (29,
48%): UPSIT 16,96 (17,24-21,99), casos
graves (6, 10%): UPSIT: 22,83 (17,6525,77), P=NS.
-Não
foram
encontradas
relações
significativas entre as pontuações do teste
e sexo, gravidade da doença ou
comorbidades.
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CRISPR-Cas12based detection o
f SARS-CoV-2

Broughton JP et al.
USA.
https://www.nature.com/
articles/s41587-0200513-4

CRISPR-Cas12
para detecção
rápida da
infecção pelo
SARS-CoV-2

- Desenvolvimento de um teste rápido
(<40 min) baseado em CRISPR-Cas12
para detecção de SARS-CoV-2 a partir de
extratos de RNA de swab respiratório.
-O ensaio é denominado CRISPR Trans
Reporter (DETECTR) direcionado à
endonuclease de DNA SARS-CoV-2.
- Grupo de experimentação: 36 pacientes
com infecção por COVID-19 e 42
pacientes
com
outras
infecções
respiratórias virais.
-Este ensaio realiza transcrição reversa
simultânea e amplificação isotérmica
usando amplificação mediada em alça
(RT–LAMP) para RNA extraído de swabs
nasofaríngeos ou orofaríngeos em meio de
transporte universal (UTM), seguido pela
detecção
Cas12
de
sequências
predefinidas de coronavírus, após as quais
a clivagem de uma molécula repórter
confirma a detecção do vírus.
->Primeiro, foram projetados iniciadores
direcionados aos genes E (envelope) e N
(nucleoproteína) do SARS-CoV-2. Os
iniciadores amplificam regiões que se
sobrepõem ao ensaio da Organização
Mundial da Saúde (OMS) (região do gene
E) e ao CDC dos EUA (região N2 no gene
N), mas são modificados para atender aos
requisitos de projeto do LAMP. Não
alvejamos as regiões N1 e N3 usadas pelo
ensaio CDC dos EUA, pois essas regiões
careciam de sítios adjacentes adequados
para os RNAs guia Cas12 (gRNAs).
-> Em seguida, foram projetados os
gRNAs Cas12 para detectar três
coronavírus do tipo SARS (SARS-CoV-2
(acesso NC_045512), coronavírus do tipo
SARS de morcego (bat-SL-CoVZC45,
acesso MG772933) e SARS-CoV (acesso
NC_004718) no Gene E e especificamente
detectar apenas SARS-CoV-2 no gene N.
-> O ensaio DETECTR pode ser realizado
em aproximadamente 30 a 40 minutos e
visualizado em uma faixa de fluxo lateral.
O ensaio SARS-CoV-2 DETECTR é
considerado positivo se houver detecção
dos genes E e N ou positivo presuntivo se
houver detecção do gene E ou N.
->A visualização da reação de detecção de
Cas12 é obtida usando uma molécula
reporter FAM-biotina e faixas de fluxo
laterais projetadas para capturar ácidos
nucleicos marcados. O sinal fluorescente
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Varicellalike exanthem as
a specific COVID
-19associated skin
manifestation: m
ulticenter case se
ries of 22 patients

Marzano AV et al. Italy.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32305439

Lesões
dermatológicas
na COVID-19

N Engl J Med
15ABR2020

Neurologic
Features in
Severe SARSCoV-2 Infection

Helms J et al. France.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PMC
7179967/

Manifestações
neurológicas na
COVID-19

Cas12 foi detectável em <1 minuto e um
sinal visual por fluxo lateral foi alcançado
em 5 minutos
- O ensaio é fácil, rápido e acurado para
detecção de infecção pelo SARS-CoV-2.
-Carta ao editor que descreve o quadro
clínico de 22 pacientes com COVID-19 da
Itália que desenvolveram um rash cutâneo
varicela-like (vesicular).
-Média de idade 60 anos, 72% homens.
-Tempo entre início dos sintomas e o rash:
3 dias.
-Duração média dos sintomas cutâneos foi
de 8 dias.
-Distribuição principalmente em tronco
não pruriginosa, com leve prurido em
poucos casos.
-7/22 pacientes realizaram biópsia:
histologia consistente com infecção viral hiperqueratose,
epiderme
atrófica,
degeneração vacuolar da camada basal
com
queratinócitos
desordenados,
multinucleados e hipercromáticos e
células disqueratóticas (apoptóticas).
-Não realizada RT-PCR para SARS-Cov2
nas lesões cutâneas
-3 (13,6%) foram a óbito.
-Estudo observacional, unicêntrico
-N= 58 (a partir de 64 casos consecutivos
admitidos com SDRA); média de idade:63
anos
-Todos tiveram diagnóstico confirmado
por RT-PCR
-> 49/ 58 (84%) dos pacientes
apresentaram alterações neurológicas,
sendo as mais frequentes: rebaixamento
do nível de consciência; disfunção
executiva; liberação piramidal.
->Achado de RM em alguns casos:
hipersinal nas leptomeninges; alterações
de perfusão; isquemia cerebral.
-> Achados no LCR (7 exames): bandas
oligoclonais com mesmo padrão sérico;
hiperproteinoraquia com aumento de IgG,
mas diminuição de albumina; PCR
negativo para SARS-CoV-2.
->Achados de EEG: um caso com sinais
sugestivos de encefalopatia (ondas lentas
frontais).
- Ressalvas: Dos 58 pacientes, 8 (14%)
foram
examinados
com
alteração
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neurológica ao entrar na UTI, 39 (67%)
examinados após a retirada de sedação e
bloqueio
neuromuscular.
Não
há
referência a quando os 14 pacientes
restantes foram examinados.
- Pela descrição dos achados clínicos e
dos exames complementares, não é
possível estabelecer uma relação temporal
entre o ínicio dos sintomas e as
manifestações neurológicas. A maioria
dos pacientes recebeu sedação, não ficou
claro depois de quanto tempo depois da
retirada das medicações as manifestações
neurológicas foram documentadas. Não é
possível determinar quais manifestações
são por síndrome do paciente crítico e
quais são diretamente decorrentes da
infecção viral.
Emeg Inefect
Dis
15ABR2020

Triplex RealTime RTPCR for Severe
Acute Respirator
y Syndrome Coro
navirus

Waggone JJ et al. USA.
https://wwwnc.cdc.gov/e
id/article/26/7/201285_article

Detecção do
RNA do SARSCoV-2 por PCR
triplex

Ultraschall
Med
15ABR2020

A Clinical Study
of Noninvasive
Assessment of
Lung Lesions
in Patients with
Coronavirus
Disease-19

Lu W et al. China.
https://www.thiemeconnect.com/products/ej
ournals/abstract/10.1055/
a-1154-8795

Ultrasssom
pulmonar para
pacientes com
COVID-19?

-Objetivo: desenvolver um ensaio triplex
controlado internamente para detectar o
RNA do SARS-CoV-2 em amostras
clínicas.
-Grupos experimentais: Amostras de swab
nasofaríngeo ou orofaríngeo de 27
pacientes com suspeita de infecção
sintomática por SARS-CoV-2 e de 42
pacientes
com
outras
infecções
respiratórias virais.
-Metodologia:
->Desenvolvimento de um ensaio triplex
que inclui os seguintes objetivos: N2, que
é específico para SARS-CoV-2; E, que
também detecta coronavírus relacionados
à SARS; e RNase P, que serve como
controle
heterólogo
de
amostras
intrínsecas.
->As amostras são consideradas positivas
quando produzem curvas de amplificação
exponencial que ultrapassam o limite para
os alvos N2 e E.
-Conclusão: A vantagem do ensaio triplex
não é clara porque demonstrou
desempenho clínico equivalente ao teste
em laboratórios certificados pela CLIA e
aos ensaios singleplex.
-N=30 pacientes com COVID-19
-Análise retrospectiva
-Ultrassonografia
pulmonar:
edema
pulmonar intersticial (90,0%, 27/30) e
consolidações pulmonares (20,0%, 6/30). >As
lesões
pulmonares
estavam
distribuídas principalmente nas zonas
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(COVID-19) by
Bedside
Ultrasound

Respir Res
15ABR2020

Prognostic value
of NTproBNP in patien
ts with severe CO
VID-19

Gao L et al. China
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PMC
7156898/

NT-proBNP
como
biomarcador de
gravidade?

pulmonares subpleurais e periféricas.
->Houve maior comprometimento do lobo
inferior e a região dorsal.
->Houve
concordância
moderada
(Kappa = 0,529) entre a avaliação não
invasiva das lesões pulmonares usando
o ultrassom à beira do leito e a TC.
->Os escores do ultrassom para avaliar
lesões pulmonares leves, moderadas e
graves exibiram sensibilidade de 68,8%
(11/16), 77,8% (7/9) e 100,0% (2/2),
especificidade de 85,7% (12/14), 76,2 %
(16/21) e 92,9% (26/28) e acurácia
diagnóstica de 76,7% (23/30), 76,7%
(23/30) e 93,3% (28/30), respectivamente.
- O exame dinâmico do ultrassom para
acompanhamento dos pacientes com
COVID-19 mostrou que a condição de
todos os pacientes piorou gradualmente,
com os escores de lesões pulmonares no
ultrassom aumentando em graus variados.
-Embora a eficácia diagnóstica do
ultrassom à beira do leito seja
relativamente baixa para pacientes com
COVID-19 leve a moderada, ela é alta
para pacientes graves.
-O ultrassom à beira do leito tem um
significado clínico importante para
avaliação não invasiva e observação
dinâmica das lesões pulmonares em
pacientes com COVID-19, o que merece
mais estudos para conclusões definitivas.
-N=54 pacientes com COVID-19 grave.
- O melhor valor de corte do NT-proBNP
para prever óbito intra-hospitalar foi de
88,64 pg/ml (sensibilidade 100% e
especificidade 66,67%), incluindo o após
o ajuste para possíveis fatores de risco
-> valores de NT-proBNP: 420, 4 (199,6919,9) vs 37,28 (22,3-61,7) pg /ml
(p<0,001).
- Pacientes com NT-proBNP > 88,64
pg/ml (n=30 vs n=24): mais velhos
(67,7±14,4 vs 51,6±13,9 anos, p<0,001),
apresentaram maiores valores de pressão
arterial diastólica (80 mmHg [70-86] vs 73
mmHg [69-78] mmHg, p=0,04), história
de HAS (33,3% vs 8,3%, p=0,028),
doença coronariana (26,7% vs 4,2%,
p=0,027), além de maiores valores de CKMB, mioglobina, troponina ultrassensível,
creatinina, uréia, proteína C reativa e prócalcitonina, mas valores menores de
linfócitos e leucócitos.
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- Na análise multivariada de Cox (6
modelos), o NT-proBNP foi um fator de
risco independente para óbito hospitalar
em pacientes com COVID-19 grave (60%
vs 0%, p<0,001).

J Clin
Microbiol
15ABR2020

J Clin Virol
14ABR2020

Nasal swab samp
ling for SARSCoV-2:
A convenient alte
rnative in time of
nasopharyngeal
swab shortage

Prognostic value
of interleukin6, Creactive protein,
and procalcitonin
in patients with
COVID-19

Péré J et al. France.
https://jcm.asm.org/cont
ent/early/2020/04/10/JC
M.00721-20.long

Swab nasal pode
ser usado para
rastrear SARSCoV-2?

Liu F et al. China.
https://www.sciencedirec
t.com/science/article/abs/
pii/S1386653220301128
?via%3Dihub

Marcadores
laboratoriais de
gravidade na
COVID-19?

-N=44 pacientes com suspeita de COVID19, estudo prospectivo.
- Média de idade 63 anos (18-94), 52,3%
homens,
- 37/44 (84,1%) positivo para SARS-CoV2 com swab da nasofaringe e 7/44 (15,9%)
negativos.
->33/37 (89,2%) positivos na nasofaringe:
positivos no swab nasal.
->7/7 (100%) negativos na nasofaringe
também foram negativos no swab nasal.
- Assim, a sensibilidade para detecção de
RNA por PCR multiplex em tempo real
das secreções nasais foi 89,2% (IC 95%,;
75,3-95,7) e especificidade de 100,0% (IC
95%; 94,6-82). O índice kappa foi 0,72,
indicando concordância substancial entre
os swabs nasal e nasofaríngeo para
detectar SARS -CoV-2 de acordo com a
classificação de Landlis e Koch.
- O índice J de Youden foi calculado em
89,2%, demonstrando boa eficiência na
detecção do RNA do SARS-CoV-2.
- Valores do Ct (média±DP) para os genes
E, RdRP e N na nasofaringe (E: 23,9±4,9;
RdRP: 26,3±5,5; N: 28,9±6,1) e nasal (E:
22,3±5,2; RdRP: 24,6±5,9; N: 27,9±6,1).
Diferenças nos valores de Ct para os genes
E, RdRP e N não foram estatisticamente
significantes (p = 0,56, 0,84 e 0,57,
respectivamente).
- Essas observações demonstram que o
swab nasal pode ser usado para rastrear
o SARS-CoV-2 em tempos de escassez
do swab nasofaríngeo.
-Estudo retrospectivo.
-N=140 pacientes com COVID-19:
doença leve (n=107) e doença grave
(n=33).
- Entre os 140 pacientes, os níveis de IL-6,
proteína C reativa (PCR) e pró-calcitonina
(PCT) aumentaram em 95 (67,9%), 91
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Intensive Care
Med
14ABR2020

COVID19 pneumonia:
different
respiratory
treatments for
different
phenotypes?

Gattinoni L et al. Italy &
UK.
https://link.springer.com/
article/10.1007%2Fs001
34-020-06033-2

Fenótipos da
pneumonia por
COVID-19

(65,0%) e 8 (5,7%) pacientes na admissão,
respectivamente.
-A proporção de pacientes com níveis
aumentados de IL-6, PCR e PCT foi
significativamente maior no grupo com
doença grave vs doença leve.
-O modelo de risco proporcional de Cox
mostrou que a IL-6 e a PCR podem ser
usadas como fatores independentes para
prever a gravidade do COVID-19.
-Pacientes com IL-6> 32,1 pg/ml ou
PCR> 41,8 mg/l foram mais propensos a
ter complicações graves.
-Os níveis séricos de IL-6 e PCR podem
avaliar efetivamente a gravidade da
COVID-19.
- 2 fenótipos da pneumonia por COVID19:
(A) Tipo L:
->Elastância baixa: A complacência quase
normal indica que a quantidade de gás no
pulmão é quase normal.
->Baixa
relação
ventilação-perfusão
(VA/Q): Como o volume de gás é quase
normal, a hipoxemia pode ser melhor
explicada pela perda de regulação da
perfusão e pela perda de vasoconstrição
hipóxica. Assim, nesta fase, a pressão da
artéria pulmonar deve estar quase normal.
->Baixo
peso
pulmonar:
somente
densidades de vidro fosco estão presentes
na TC, principalmente localizadas nas
regiões subpleurais e ao longo das fissuras
pulmonares. Consequentemente, o peso
pulmonar está apenas moderadamente
aumentado.
->Baixa capacidade de recrutamento
pulmonar. A quantidade de tecido não
aerado é muito baixa; consequentemente,
a capacidade de recrutamento é baixa.
-> Neste caso, a vasoplegia contribui para
a hipoxemia severa, a qual desencadeia o
aumento
da
ventilação-minuto,
primariamente pelo aumento do tidal
volume (até 15-20 ml/kg).
-> A complacência quase normal explica
por que alguns pacientes não apresentam
dispneia à medida que inalam o volume
esperado. Esse aumento na ventilação
minuto leva a uma diminuição na PaCO2.
(B) Tipo H:
->Elastância alta: A diminuição no
volume de gás devido ao aumento do
edema é responsável pelo aumento da
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elastância pulmonar.
-> Shunts elevados da direita para a
esquerda: Isto é devido à fração do débito
cardíaco que perfunde o tecido não
aerado, o qual se desenvolve nas regiões
pulmonares devido ao aumento do edema
e da pressão sobreposta.
-> Peso pulmonar alto: A análise
quantitativa da TC mostra um aumento
notável no peso pulmonar (> 1,5 kg), de
acordo com a gravidade da SDRA.
->Recrutabilidade pulmonar alta: O
aumento da quantidade de tecido não
aerado está associado, como na SDRA
grave, a um aumento da capacidade de
recrutamento.
Eur Heart J
14ABR2020

Typical takotsub
o syndrome trigg
ered by SARSCoV-2 infection

Meyer P et al.
Switzerland.
https://academic.oup.co
m/eurheartj/article/doi/1
0.1093/eurheartj/ehaa30
6/5819800

Síndrome de
Takotsubo típica
na COVID-19?

-Síndrome de Takotsubo ou síndrome do
“coração partido”: é caracterizada pela
presença de um movimento discinético do
ventrículo esquerdo transitório da parede
anterior
com
hipercontração
dos
segmentos
basilares
ventriculares
precipitados pelo estresse emocional.
-O curso clínico da cardiomiopatia de
Takotsubo é semelhante ao de um infarto
agudo do miocárdio com dor torácica
típica e alterações eletrocardiográficas e,
durante a fase aguda, a angiografia
coronariana é usada para distinguir entre
as duas condições.
- Relato de caso numa paciente de 83 anos
com HAS e dor torácica (21 dias após o
início do surto da COVID-19 em Genebra,
Suiça)
- ECG: elevação do segmento ST <1 mm
em todas as derivações precordiais com
inversões profundas da onda T.
-> troponina T cardíaca de alta
sensibilidade: 1142 ng/L (<14 ng/L).
-> Raio-X de tórax: não detectou nenhuma
opacidade pulmonar.
-> Ecocardiograma: balonamento apical
típico do VE com segmentos basais
hipercinéticos.
-> Angiografia coronariana mostrou lesões
não significativas com uma imagem típica
da
síndrome
de
takotsubo
na
ventriculografia
- Evolução: febre no 3º dia de internação e
imagem pulmonar com opacidades, swab
de nasofaringe negativo, sorologia com
IgA positivo e IgG negativo
-> evoluiu bem, sem necessidade de
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O2/ventilação.
-> Eco de controle: hipocinesia leve

Allergy
13ABR2020

Zhang JJ et al. China.
Distinct characte
https://onlinelibrary.wile
ristics of COVIDy.com/doi/abs/10.1111/a
19 patients with i
ll.14316
nitial rRTPCR positive and
negative results f
or SARS-CoV-2

N Engl J Med
13ABR2020

Universal
Screening for
SARS-CoV-2 in
Women Admitted
for Delivery

Sutton D et al. USA.
https://www.nejm.org/do
i/full/10.1056/NEJMc20
09316?url_ver=Z39.882003&rfr_id=ori:rid:cros
sref.org&rfr_dat=cr_pub
%3dpubmed

Necessidade de
várias coletas
para obter RTPCR positivo
para SARS-CoV2? Falso
negativos?

N=290 pacientes suspeitos para COVID19 analisados retrospectivamente:
-> 249 (85,9%) positivos e 41 (14,1%)
negativos com 1 amostra avaliada
-> Entre os 41 pacientes com resultado
negativo inicial, 21 (51,2%) apresentaram
resultado positivo no segundo teste RTPCR e 13 (31,7%) se tornaram positivos
no terceiro teste.
-> A razão positiva cumulativa do ensaio
RT-PCR desses 41 pacientes da 2ª à 5ª vez
do teste aumentou gradualmente de 51,2%
(21/41) para 82,9% (34/41), 92,7%
(38/41) 97,6% (40/41) e a proporção
positiva para RT-PCR de todos os 290
pacientes no quinto teste foi de 99,7%
(289/290).
- Sem diferenças demográficas ou clínicas
nos 2 grupos, exceto pela história de
cirurgia no grupo que positivou
inicialmente (32,9% vs 17,1 %, p=0,041).
- No grupo que positivou inicialmente,
houve mais casos graves (44,6% vs
24,4%, p=0,015).
Screening para
- Screening para infecção pela COVID-19
SARS-CoV-2 em em 215 gestantes admitidas no New Yorkgestantes
Presbyterian Allen Hospital e Columbia
University Irving Medical Center, no
período de 22 de março a 04 de abril de
2020.
- Swab de nasofaringe.
- 84,6% negativas para SARS-CoV-2
-15,4% positivas para SARS-CoV-2,
sendo 13,5% assintomáticas e 1,9%
sintomáticas (n=4, febre ou outros
sintomas).
- Das 211/215 (99,5%) assintomáticas, 29
(13,7%) foram positivas para SARSCOV-2.
- Ou seja: 29/33 (87,9%) das mulheres que
testaram positivo para SARS-CoV-2
estavam assintomáticas.
->Destas 29 mulheres, 3 (10%)
apresentaram febre (2 por endomiometrite
e 1 por COVID-19).
- 1 paciente com swab negativo, virou
para positivo após o parto (3º dia).
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Travel Med
Infect Dis
11ABR2020

Thromb Res
10ABR2020

Clinical and micr
obiological effect
of
a combination of
hydroxychloroqu
ine and azithrom
ycin in 80 COVI
D19 patients with
at least a sixday follow up:
A pilot observati
onal study

Incidence of
thrombotic
complications in
critically ill ICU
patients with
COVID-19

Gautret P et al. France.
https://www.sciencedirec
t.com/science/article/pii/
S1477893920301319?vi
a%3Dihub

Hidroxicloroquin
a e Azitromicina
para casos leves
de COVID-19

Klok FA et al. The
Netherlands.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PMC
7146714/

Complicações
trombóticas na
COVID-19

- Estudo não controlado, observacional
- Hidroxicloroquina 200mg 3x/dia, 10
dias; Azitromicina 500 mg/dia D1 e
depois 250 mg/dia por 4 dias. Limite do
QTc: 500 ms.
-N =80 pacientes
-> Média de idade: 52 anos (20-88);
53,8% homens; 57,5% comorbidades.
-> média de tempo entre início dos
sintomas e tratamento: 4,9±3,6 dias (1-17)
-> assintomático (n=4, 5%), febre (n=12,
15%) rinite e/ou faringite (n=33, 41,2%),
pneumonia ou bronquite (n=43, 53,8%).
-> Tc de tórax: não ralizada (16, 20%),
sem pneumonia (21; 26,2%) e com
pneumonia (42, 53,8%).
-Tratamento e Desfechos: alta (65,
81,3%), transferência para UTI (3, 3,8%),
oxigênio (12, 15%) e óbito (1, 1,2%).
-> tempo entre tratamento e alta: 4,1±2,
2dias (1-10)
-> eventos adversos < 10%
- RT-PCR: 83% negativo no dia 7, 93%
negativo no dia 8 e 100% no dia 12.
- Cultura para SARS-CoV-2: negativa em
97,5% no dia 5.
- Limitações do estudo: amostra
pequena, estudo não randomizado e
controlado e inclusão de casos leves de
COVID-19.
- Estudo observacional, não controlado, 3
centros na Holanda.
- N= 184 pacientes em UTI com
pneumonia confirmada pela COVID-19:
média de idade 64±12 anos, 76% homens.
- Todos os pacientes receberam profilaxia
farmacológica para tromboembolismo,
contudo, não se obteve uma dose padrão
entre os centros estudados.
- Incidência cumulativa de 31% de
eventos trombóticos (95%CI 20-41), dos
quais,
27%
(95%CI
17-37%)
apresentaram tromboembolismo venoso e
3.7%
(95%CI
0-8.2%),
eventos
trombóticos arteriais, confirmados por
angiotomografia
de
tórax
ou
ultrassonografia.
- Embolia pulmonar foi o evento
trombótico mais frequente (n=25, 18 nas
artérias segmentares e 7 casos limitados a
artérias subsegmentares).
- Idade e coagulopatia foram preditores
independentes
de
complicações
trombóticas.
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Br J Anaesth
10ABR2020

Yao W et al. China,
Emergency trach
USA, UK, the
eal intubation in
Netherlands, Canada,
202 patients with
Ireland, India & Japan.
COVIDhttps://linkinghub.elsevie
19 in Wuhan, Chi
r.com/retrieve/pii/S0007na: lessons learnt
0912(20)30203-8
and internationa
l expert recomme
ndations

Diretrizes para
intubação
traqueal

-A intubação traqueal em pacientes com
doença de coronavírus 2019 (COVID-19)
cria
um
risco
para
pacientes
fisiologicamente comprometidos e para
atendimento médico.
Ao analisar uma série de casos
observacionais retrospectivos em dois
centros de Wuhan, China, um painel de
especialistas em gerenciamento de vias
aéreas
internacionais
discutiu
os
resultados e formulou recomendações de
consenso para o gerenciamento da
intubação traqueal em pacientes com
COVID-19.
-Dos 202 pacientes diagnosticados com
COVID-19 submetidos à intubação
traqueal de emergência, a maioria era do
sexo masculino (n=136; 67,3%), ≥ 65 anos
(n=128; 63,4%).
-A maioria dos pacientes (n=152; 75,2%)
apresentava hipoxemia (SaO2<90%) antes
da intubação.
-O equipamento de proteção individual foi
usado por todos os profissionais de saúde
intubados.
-Utilizou-se indução de sequência rápida
(RSI ou rapid sequence induction) ou RSI
modificada (1. Vasopressor pofilático, 2.
Etomidato/ketamina
com
ou
sem
midazolam, minimizar propofol, 3.
Rocuronium 1.2 mg/kg) com uma taxa de
sucesso de intubação de 89,1% na
primeira tentativa e 100% no total.
->Hipoxemia (SatO2 <90%) foi comum
durante a intubação (n=148; 73,3%).
->Hipotensão (pressão arterial <90/60
mmHg) ocorreu em 36 (17,8%) pacientes
durante a intubação e em 45 (22,3%)
pacientes após intubação com parada
cardíaca em quatro (2,0%).
->Pneumotórax ocorreu em 12 (5,9%)
pacientes e óbito em 24 horas em 21
(10,4%).
-> Até 14 dias após o procedimento, não
havia evidência de infecção cruzada nos
anestesiologistas que intubaram os
pacientes com COVID-19.
->Com base em informações clínicas e
recomendações de especialistas, propomos
planejamento, estratégia e métodos
detalhados para intubação traqueal em
pacientes com COVID-19
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Viral
Immunol
10ABR2020

Correlation
Between Relative
Nasopharyngeal
Virus RNA Load
and Lymphocyte
Count Disease
Severity
in Patients with
COVID-19

Liu Y et al. China.
https://www.liebertpub.c
om/doi/full/10.1089/vim.
2020.0062?url_ver=Z39.
882003&rfr_id=ori:rid:cros
sref.org&rfr_dat=cr_pub
%3dpubmed

Correlação entre
a carga viral,
contagem de
linfócitos e
severidade da
COVID-19

-N=76 pacientes com COVID-19, início
dos sintomas à admissão 1-11 dias (média
4 dias), 64,5% homens, média de idade 45
anos (18-78).
-RT-PCR para SARS-CoV-2 a partir dos
valores ΔCT da amostra do swab da
nasofarine; contagem de linfócitos e
subpopulações de linfócitos, níveis dos
fatores do sistema de coagulação, índices
de lesão miocárdica e indicadores
bioquímicos
laboratoriais
foram
comparados entre o grupo leve e o grupo
grave.
-As contagens de linfócitos, linfócitos T
CD4+
e
CD8+
diferiram
significativamente entre os dois grupos (p
<0,001), assim como as diferenças nos
níveis de interleucina (IL) -2R, IL-6 e IL-8
(p=0,022, 0,026 e 0,012, respectivamente).
-Além
disso,
houve
diferenças
significativas nos níveis de tempo de
protrombina, dímero D e fibrinogênio
entre o grupo leve e o grupo grave
(p=0,029,
0,006
e
<0,001,
respectivamente), na DHL e troponina (p
<0,001 e p=0,007, respectivamente).
-A carga de RNA de SARS-CoV-2 e a
contagem de linfócitos, a contagem de
linfócitos T CD4+ e a contagem de
linfócitos T CD8+ foram correlacionadas
linearmente negativamente (p <0,001).
-A carga de RNA do SARS-CoV-2 foi
correlacionada positivamente com IL-2R,
tempo de protrombina, DHL e troponina
ultrasensível T (p=0,002, p=0,009 e p
<0,001, respectivamente).
-Além disso, o tempo que levou para o
RNA viral se tornar negativo foi
significativamente menor nos pacientes do
grupo leve do que naqueles do grupo
grave (Z=-6.713, p <0,001).
-Em conclusão, a carga relativa do RNA
do SARS-CoV-2 na nasofaringe está
intimamente relacionada à gravidade
da COVID-19. Quando a carga relativa
do RNA foi maior, a contagem de
linfócitos foi menor, o dano nos órgãos
foi maior e o tempo necessário para o
teste do RNA se tornar negativo foi
maior.
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N Engl J Med
10ABR2020

Compassionate
Use of Remdesivi
r for Patients wit
h Severe Covid19

Grein J et al.
Multicentric.
https://www.nejm.org/do
i/pdf/10.1056/NEJMoa2
007016?articleTools=tru
e

Remdesivir na
COVID-19:
melhora dos
parâmetros
ventilatórios

N=61
pacientes
com
COVID-19
(SatO2≤94% ou uso de O2)
- Média de idade: 64 anos (48-71), 75%
homens, 68% comorbidades.
- Remdesivir 200 mg IV D1, 100 mg até
D10 (25/01/2020 a 07/03/2020).
- 8 pacientes excluídos da análise (7 sem
dados pós-tratamento e 1 paciente com
erro na dosagem).
- 53 pacientes analisados (22 EUA, 22
Europa ou Canadá, 9 Japão).
- Parâmetros basais: ventilação mecânica
(30, 57%) e oxigenação por membrana
extracorpórea (4, 8%).
- Seguimento de 18 dias: 36 pacientes
(68%) tiveram uma melhora nos
parâmetros ventilatórios, incluindo
17/30
pacientes
(57%)
recebendo
ventilação mecânica que foram extubados.
- 25 pacientes (47%) receberam alta
-7 pacientes (13%) foram a óbito.
- Mortalidade foi de 18% (6/34) entre os
pacientes que receberam ventilação
invasiva e 5% (1/19) entre os que não
receberam ventilação invasiva.
- Risco de óbito: idade > 70 anos
(HR=11,34), creatinina basal (HR 1,91
para cada mg/dl) e ventilação mecânica
(HR=2,78).
- Descontinuação do Remdesivir (4, 8%);
piora da função renal pré-existente (n=1),
falência de múltiplos órgãos (n=1) e
aumento de transaminases (n=2, sendo que
um
paciente
apresentou
rash
maculopapular).

J Infect
10ABR2020

Arbidol Monothe
rapy is Superior t
o Lopinavir/riton
avir in Treating
COVID-19

Zhu Z et al. China.
https://www.journalofinf
ection.com/article/S0163
-4453(20)30188-2/pdf

Arbidol mais
eficaz que
lopinavir/ritonavi
r na COVID-19
para redução da
carga viral?

-N=50 pacientes com COVID-19 (RTPCR: CDC – genes ORF1ab e
nucleocapsídeo [N]).
-> N=34: Lopinavir/ritonavir (Kaletra;
400/100 mg 2x, por 1 semana)
-> N=16 Arbidol (0,2g 3x/dia, por 1
semana)
-> todos: inalação INF-α2b recombinante
humano (5 milhões/U 2x/dia).
- Eficácia: RT-PCR indetectável em 50%
(arbidol) vs 23,5% (Kaletra) no dia 7; TPCR indetectável em 100% (arbidol) vs
44,1% (Kaletra), p<0,05.
-> Grupo Arbidol: melhora na neutofilia
(p=0,03) e da linfopenia (p=0,03), menor
tempo de duração da positividade do
teste por RT-PCR (9,5 [5,3-11] vs 11,5
[8,8-17] dias, p<0,01).
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- Segurança: arbidol e Kaletra (n=3:
aumento TGP).
-Limitação do estudo: ausência de
avaliação dos desfechos clínicos.
J Infect
10ABR2020

Duration for
Carrying SARSCoV2 in COVID19 Patients

Du X et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32283161

Tempo de
eliminação do
SARS-CoV-2




J Infect
10ABR2020

Neutrophil-tolymphocyte ratio
as an
independent risk
factor
formortality in
hospitalized
patients with
COVID-19

Liu Y et al. China.
https://www.journalofinf
ection.com/article/S0163
-4453(20)30208-5/pdf

Relação
neutrófilos/linfóc
itos e mortalidade

JAMA Neurol
10ABR2020

Neurologic Manif
estations of Hospi
talized Patients
With Coronaviru
s Disease 2019 in
Wuhan, China

Mao L et al.
https://jamanetwork.com
/journals/jamaneurology/
fullarticle/2764549

Quais
manifestações
neurológicas na
COVID-19?

-N=161, 55,3% homens, média de idade
44 anos (2-94 anos).
- Positividade para SARS-CoV-2: média
de 26 dias (19-28). Tempo máximo: 50
dias
mulheres: 20 dias (16-28,6) vs homens: 21
dias (16,5-29), p=NS
< 60 anos: 20 dias (16-28) vs ≥ 60 anos:
28 dias (19-33), p<0,01.
Casos não graves: 20 dias (16-26) vs casos
graves: 27 dias (19-33), p<0,01.
- Pacientes mais velhos e com quadros
mais graves eliminam o SARS-COV-2
por mais tempo.
* Metodologia descrita precariamente.
-N=245 pacientes com COVID-19
(mortalidade 13,5%), média de idade 54
anos, 46,5% homens.
- Relação neutrófilos/linfócitos (NLR):
aumentou o risco de mortalidade em 8%,
p=0.015.
- Comparado com os pacientes no tercil
mais baixo, a relação NLR dos pacientes
no tercil mais alto esteve associada a um
risco de morte 16,04 vezes maior; p=0,04)
após o ajuste para possíveis fatores de
confusão.
- Relação NLR: aumenta a mortalidade em
10% no sexo masculino; p= 0,016).
- Hemograma: neutrofilia aumenta em
30% a mortalidade (p=0,014). Linfócitos,
monócitos, plaquetas e hemácias: sem
correlação com a mortalidade.
- NLR é um fator de risco independente
para mortalidade.
-N=214 pacientes com COVID-19
-Média de idade: 52,7±15,5 anos, 87 homens
(40,7%), HAS (23,8%), DM (14%), doença
cardíaca ou cerebrovascular (7%) e neoplasia
(6,1%)
-126 pacientes (58,9%) tiveram infecção
leve/moderada e 88 pacientes (41,1%) tiveram
infecção grave.
- Febre (61,7%), tosse (50%), anorexia
(31,8%).
-78 pacientes (36,4%) apresentaram
manifestações neurológicas: sistema nervoso
central [SNC] (53, 24,8%), sistema nervoso
periférico [SNP] (19, 8,9%) e lesão do
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Kidney Int
09ABR2020

Renal histopathol
ogical analysis of
26 postmortem fi
ndings of patients
with COVID19 in China

Su H et al. China &
USA.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PMC
7194105/

Acometimento
renal pelo SARSCoV-2

músculo esquelético (23, 10,7%).
- Manifestações do SNC: tontura (36, 16,8%) e
cefaléia (28, 13,1%).
- Manifestações do SNP: disgeusia (12, 5,6%)
e anosmia (11, 5,1%).
- Pacientes com infecção grave: mais velhos
(58,2 vs 48,9 anos, p<0,001); comorbidades
(47,7% vs 32,5%, p=0,03), principalmente
HAS (36,4% vs 15,1%, p<0,001); menos
sintomas relacionados à COVID-19, como
febre (45,5% vs 73%, p<0,001) e tosse (34,1%
vs 61,1%, p<0,001); mas mais sintomas
neurológicos (45,5% vs 30,2%, p=0,02),
incluindo doença cerebrovascular (5,7% vs
0,8%, p=0,03), alteração da consciência
(14,8% vs 2,4%, p<0,01) e lesão muscular
esquelética (19,3% vs 4,8%, p<0,0,01). Um
caso de convulsão.
- Quadros mais graves no geral: neutofilia,
linfopenia, plaquetopenia, maior proteína C
reativa, D-dímero e BUN.
- Quadros mais graves com sintomas
neurológicos do SNC: linfopenia (p=0,007),
plaquetopenia (p=0,04) e maior BUN
(p=0,04). Sem correlação entre marcadores
laboratoriais e sintomas do SNP.
- N=26 pacientes: Idade 39-87 anos, 19
homens.
-> muitos dados clínicos faltando; maioria em
uso de vasopressores
-> creatinina: 43,7- 460,2 μmol/l; BUN: 4,3620,42 mmol/l. Cinco pacientes em dialise
contínua
-> 16 em uso de antivirais e esteroides.
- Achados (microscopia óptica): necrose
tubular aguda (perda da boda em escova,
degeneração vacuolar, dilatação do lúmen
tubular com debris celular), aterosclerose leve
à grave, trombos de fibrina segmentares nos
glomérulos
(n=3),
glomeruloesclerose
segmentar e focal (n=2).
-Achados (microscopia eletrônica): presença
de partículas virais nos túbulos proximais e
distais e podócitos (n=7), depósitos densos e
expansão sub-endotelial.
- Achados (imunofluorescência): investigação
em 6 casos apenas (IgG positiva n=1 caso; IgA
positiva n=1 caso, diferente); SARS-CoV NP
positiva em n=2 casos.
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Nat Rev
Nephrol
09ABR2020

Kidney
involvement in
COVID-19 and
rationale for
extracorporeal
therapies

Ronco C et al. Italy.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32273593

Envolvimento
renal na COVID19 e terapias
dialíticas

-Artigo de revisão do Prof Cláudio Ronco.
-Itália: 47% dos pacientes que testaram
positivo para SARS-CoV-2 necessitaram de
internação e 6% de internação na UTI.
-Mecanismos de lesão renal e tratamentos
propostos:
- Dano pelas citocinas (tempestade de
citocinas, aumento de citocinas durante
ventilação
mecânica/oxigenação
por
membrana
extracorpórea/CVV-HD)
->
toxicidade
direta
pelas
citocinas
(hemoperfusão, adsorção plasmática, CVVHD com filtros com capacidade adsortiva,
altas doses de CVV-HD com membranas de
cut-off médio ou alto).
- Crosstalk com outros órgãos: cardiomiopatia
e/ou miocardite viral ->síndrome cardiorenal 1
(LVAD, ECMO arteriovenosa), dano alveolar> hipóxia medular renal (ECMO venovenosa),
altos picos de pressão nas vias aéreas e
hipertensão
intra-abdominal->
síndrome
compartimental renal (ECMO venovenosa,
remoção extracorpórea de CO2, CVV-HD),
rabdomiolise -> toxicidade tubular direta
(CVV-HD com membranas de cut-off médio
ou alto).
- Efeitos sistêmicos: balanço hídrico positivo ->
síndrome
compartimental
renal
(Ultrafiltração contínua e diuréticos), dano
endotelial/perda
para
o
terceiro
espaço/hipotensão->
hipoperfusão
renal
(vasopressores de expansão volêmica),
rabdomiolise -> toxicidade tubular (CVV-HD
com membranas de cut-off médio ou alto),
endotoxinas -> lesão renal aguda pela sepse
(remoção de endotoxinas usando filtros de
poliestireno revestidos com polimixina B).

Clin Infect
Dis
09ABR2020

Factors associate
d with prolonged
viral
RNA shedding in
patients with CO
VID-19

Xu K et al. China.
https://academic.oup.co
m/cid/article/doi/10.1093
/cid/ciaa351/5818308

Fatores de risco
para eliminação
prolongada do
SARS-CoV-2

-N=113 pacientes sintomáticos COVID-19.
-Média de tempo com RT-PCR positivo: 17
dias [IQR13-22].
- Swabs do escarro, aspirado endotraqueal ou
lavado bronco-alveolar (< 10% dos pacientes
coletou swab da naso- ou orofaringe).
- Pacientes divididos em eliminação do SARSCoV-2 precoce (<15 dias) e tardia (>15 dias).
- Fatores de risco para eliminação tardia:
-> sexo masculino (p=0,009), maior idade
(p=0,033), HAS (p=0,009), internação tardia
após o início dos sintomas (p=0,001), doença
grave na admissão (p=0,049), ventilação
mecânica (p=0,006) e tratamento com
corticosteróides (p=0,025).
-Pacientes com eliminação viral tardia tiveram
recuperação mais lenta da temperatura
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corporal (p<0,001) e absorção focal nas
imagens radiográficas (p <0,001).
- Fatores de risco para eliminação tardia do
vírus: sexo masculino (OR =3,24), internação
tardia a partir do início dos sintomas (OR,
1,30) e ventilação mecânica (OR, 9,88).

Cell Host
Microbe
08ABR2020

J Med Virol
06ABR2020

A Sequence
Homology and
Bioinformatic
Approach Can
Predict
Candidate
Targets for
Immune
Responses
to SARS-CoV-2

Tocilizumab trea
tment in COVID19:
a single center ex
perience

Grifoni A et al.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32183941

Luo P et al. China.
https://onlinelibrary.wile
y.com/doi/abs/10.1002/j
mv.25801

Alvos do sistema - Utilizadas ferramentas de bioinformática para
imune ao SARS- predizer possíveis alvos de resposta imune ao
SARS-CoV-2.
CoV-2?

Uso do
Tocilizumabe
(TCZ) na
COVID-19?

-> a estratégia de busca contou com dois
diferentes algoritmos de predição, comparando
a homologia entre as sequências do SARSCoV-2 e SARS-CoV, a fim de se delimitar
epítopos reconhecíveis por linfócitos T e B,
em sequencias conservadas, aumentando as
chances de serem candidatos reais para novas
terapias e desenvolvimento de vacinas.
-> Nestes filtros e, considerando alta
homologia entre as sequências (mínimo de
90%), os autores reportaram 5 regiões com
epítopos
identificados
por
anticorpos
neutralizantes: 2 em proteínas de membrana
(que elicitam respostas IgM e IgG e de amplo
espectro de reconhecimento – potenciais
candidatas para diagnóstico) e 3 regiões em
nucleoproteínas,
com
potencial
imunogenicidade e reatividade contra soro de
pacientes COVID-19 positivos.
-> no diz respeito aos epítopos em si, os
resultados mais confiantes foram acerca dos
linfócitos T, havendo 17 predições, das quais
12 apresentam alta identidade de sequência
(>90%).
->Contudo, apesar do uso de 2 algoritmos
diferentes conferir maior validade às
predições, a pré-seleção inicial de um conjunto
restritos de alelos confere um viés muito
importante.
-> A justificativa para tal seleção seria por
representar as variantes mais frequentes
mundialmente, porém a busca foi restringida
para estas sequências em si, excluindo outras
deste escopo de análise, que poderiam conter
candidatos tão válidos quantos.
-> Outra limitação já abordada no artigo diz
respeito às predições para linfócitos B,
principalmente no domínio RBD, sendo
necessários mais estudos.
-N=15 pacientes com COVID-19 (2
moderados, 6 graves e 7 críticos).
-> TCZ (doses: 80 mg, 100mg, 160 mg,
240mg, 320 mg, 400mg, 480mg, 600 mg)
-> n=8: TCZ +Metilpednisolona
-> n=5: TCZ em 2 ou mais doses.
-Embora o tratamento com TCZ tenha
melhorado rapidamente o aumento da PCR
(proteína C reativa) em todos os pacientes,
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Intensive Care
Med
06ABR2020

Clinicolaborator
y study of 25 fata
l cases of COVID
-19 in Wuhan.

Tu WJ et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PMC
7131987/

Quais diferenças
laboratoriais
entre
sobreviventes e
não sobreviventes
à COVID-19?

Clin Exp
Pediatr
06ABR2020

Epidemiology
and Clinical Feat
ures of
Coronavirus
disease 2019
in Children.

Choi SH et al. Korea.
https://www.ecep.org/journal/view.php
?doi=10.3345/cep.2020.
00535

COVID-19 na
infância e no
período perinatal

para os quatro pacientes críticos que
receberam apenas uma dose única de TCZ, três
deles foram a óbito, enquanto que em 1
paciente o nível da PCR não retornou à faixa
normal e o paciente evoluiu com piora do
quadro clínico.
- O nível sérico de IL ‐ 6 tendeu a aumentar
primeiramente e depois diminuir com a
administração com TCZ em 10 pacientes.
-> níveis de IL-6 > 2000 pg/ml estiveram
associados ao óbito e à piora clínica.
- Um aumento persistente e dramático da IL ‐
6 foi observado nos 4 pacientes que não
responderam ao tratamento.
- TCZ parece ser uma opção de tratamento
eficaz em pacientes com COVID-19 com
risco de tempestade de citocinas. E para os
pacientes graves críticos com IL-6 elevada,
recomenda-se repetir a dose do TCZ.
-N=25 pacientes não-sobreviventes e N=149
sobreviventes à COVID-19:
-> Idade: 70 (64-80) vs 51 (37-62), p<0,001
-> Sexo masculino: 76% vs 40,3%, p<0,001
-> Comordidades: qualquer uma (64% vs
24,2%, p<0,001), HAS (48 vs 16,8%,
p<0,001), DM (24% vs 7,4%), doença
cardiovascular (32% vs 7,4%, p<0,001)
-> admissão na UTI: 36% vs 10,7% (p=0,003)
-> achados laboratoriais: leucocitose (40% vs
6,7%, p<0,001), linfopenia (92% vs 66,4%,
p=0,01), aumento da IL-6 (100% vs 77,2%,
p=0,017), aumento do D-dímero (96% vs
59,7%, p<0,001), aumento da proteína C
reativa (100% vs 63,8%, p<0,001)
-> ventilação mecânica: 68% vs 1,3%
(p<0,001)
-> uso de metilprednisolona: 72% vs 47,7%,
p=0,024
-> necessidade de diálise: 28% vs 0,7%
(P<0,001)
-> Complicações: choque e/ou SDRA (92% vs
5,4%,
p<0,001),
infecção
bacteriana
secundaria (80% vs 4%, p<0,001)
- Sem diferença: IMC, temperatura na
admissão, presença de doenças respiratórias
previamente.

-Sumário de 7 estudos, n=225 crianças
- Média de idade: 0,6-7 anos (mais velho
17 anos e mais novo recém-nascido com
36 horas)
- Assintomático: 0-12,9%
- Infecção do trato respiratório superior:
20-64,9%
- Pneumonia leve: 0-16,7%
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J Med Vir
06ABR2020

A comparativedescriptive analy
sis of clinical cha
racteristics in 201
9-Coronavirusinfected children
and adults

Han YN et al. China.
https://onlinelibrary.wile
y.com/doi/epdf/10.1002/
jmv.25835

- Pneumonia grave: 0-1,5%
- Caso crítico: 0%
- Sintomas: febre (33,3-100%), tosse (6,7100%),
rinorréia/espiro
(6,5-20%),
odinofagia
(5-40%),
cefaléia/tontura
(9,7%), diarréia (0-15%), dispneia (016,7%)
- Alterações laboratoriais: linfopenia (6,5100%), aumento proteína C reativa (1083,3%), enzimas hepáticas alteradas (1066,7%)
- TC de tórax: normal (20-53,3%),
anormal (46,7-80%, mais frequente
opacidade em vidro fosco)
- COVID-19 no período perinatal (n=31
gestantes, em 3 estudos): cesariana (77,8100%), prematuridade (44,4-66,7%),
sofrimento fetal (22,2-66,7%), rotura
prematura das membranas (10-33,3%),
natimorto (n=1), morte pós-natal (n=1).
Diferenças entre - Análise retrospectiva (n=25 adultos e n=
adultos e crianças crianças).
na cOVID-19?
-O período médio de incubação de
crianças e adultos foi de 5 dias (variação
de 3-12 dias) e 4 dias (variação de 2-12
dias), respectivamente.
-Diarréia e/ou vômito (57,1%) foram mais
comuns em crianças, enquanto nos adultos
foi mialgia ou fadiga (52%).
- Na admissão, o percentual de crianças
com pneumonia (n=5, 71,4%) era
aproximadamente o mesmo que os adultos
(n=20, 80%).
-20%
dos
adultos
apresentaram
leucopoenia, mas a leucocitose foi mais
frequente em crianças (28,6%, P = 0,014).
-Um número maior de crianças apresentou
CPK elevada (57,1% vs. 4%, P = 0,004).
-A terapia antiviral foi administrada a
todos os pacientes adultos, mas a nenhuma
das crianças.
-O conhecimento dessas diferenças entre
crianças e adultos será útil não apenas
para o diagnóstico clínico da nova doença
da COVID-19, mas também para uma
discussão futura sobre a infecção por
coronavírus específica por idade.
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Crit Care
Ressusc
06ABR2020

Critically ill patie
nts with COVID19 in Hong Kong:
a multicentre retr
ospective observa
tional cohort stud
y

Ling L et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/?term=Cr
itically+ill+patients+wit
h+COVID19+in+Hong+Kong%3A
+a+multicentre+retrospe
ctive+observational+coh
ort+study

Mortalidade em
28 dias pela
COVID-19 em
Hong Kong

EMBO J
04ABR2020

SARS-CoV2 receptor ACE2
and TMPRSS2 a
re primarily expr
essed in bronchia
l transient secreto
ry cells.

Lukassen S et al.
Germany.
https://www.ncbi.nlm.n
ih.gov/pubmed/?term=
SARS-CoV2+receptor+ACE2+and
+TMPRSS2+are+prim
arily+expressed+in+br
onchial+transient+secr
etory+cells

SARS-CoV-2 e
mecanismos de
entrada nas
células
brônquicas

- Estudo multicêntrico retrospectivo
observacional
- n=49: 8/49 (16%) necessitaram de UTI.
- Mediana de 64,5 anos (42-70), SOFA 6
(IQR, 4-7):
-> Seis pacientes (75%) necessitaram de
ventilação mecânica, seis pacientes (75%)
necessitaram de vasopressores e dois
(25%) necessitaram de terapia renal
substitutiva.
-Nenhum paciente necessitou de ponação,
óxido nítrico ou oxigenação por
membrana extracorpórea.
- Médias de tempo para reversão do
choque e extubação foram 9 e 11 dias,
respectivamente.
- Aos 28 dias, um paciente (12%) havia
morrido e os sete restantes (88%)
sobreviveram e foram de alta da UTI.
Apenas um dos sobreviventes (14%) ainda
necessitava oxigênio aos 28 dias.
- Medidas: estratégias de ventilação de
proteção pulmonar, evitando excesso de
líquidos, triagem e tratamento da
coinfecção bacteriana e intubação
programada.
- A carga viral do trato respiratório
inferior e não do trato respiratório
superior esteve correlacionada com a
gravidade clínica da doença.
-Investigação dos níveis de expressão de
ACE2 e TMPRSS2 e sua distribuição nas
células no tecido pulmonar (n=12
doadores, 39.778 células) e em células
derivadas
de
ramos
brônquicos
subsegmentares (quatro doadores, 17.521
células) por sequenciamento de RNA de
núcleo único e de célula única,
respectivamente.
- TMPRSS2: expresso em ambos os
tecidos (brônquio e pulmão).
- ECA2: nos ramos brônquicos
subsegmentares, é predominantemente
expressa em um tipo de célula secretora
transitória. Curiosamente, essas células
apresentam maior expressão de genes
relacionados às vias de sinalização Rho
GTPase e aos processos virais, sugerindo
maior vulnerabilidade à infecção pelo
SARS-CoV-2.
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J Med Virol
03ABR2020

Detection of anti
bodies against SA
RS-CoV2 in patients with
COVID-19

Du Z et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32243608

Anticorpos na
COVID-19

J Med Virol
03ABR2020

Neutrophil-tolymphocyte ratio
and lymphocyteto-Creactive protein r
atio in patients wi
th severe coronav
irus disease 2019
(COVID-19):
A meta-analysis

Lagunas-Rangel FA.
Mexico.
https://onlinelibrary.wile
y.com/doi/epdf/10.1002/
jmv.25819

Razões
neutrófilos/linfóc
itos e
linfócitos/proteín
a C reativa como
fatores que
predizem a
gravidade da
COVID-19?

- Observou-se também um aumento (fold
de 1.6) na expressão dupla de ECA2 e
TMRPSS2
nas
células
secretoras
brônquicas e um triplo positivo para a
expressão da sequência FURIN nessas
mesmas células, sendo que este sítio de
clivagem está pesente apenas no SARSCov-2 e não no SARS-CoV, portanto
novo alvo a ser estudado.
- Os dados fornecem uma base para
futuras investigações da infecção e
patogênese da COVID-19.
- N=60 pacientes convalescentes (início
dos sintomas há 6-7 semanas).
-> 100% positivos para IgG e 13/60 (22%)
positivos para IgM.
-> todos pacientes com TC mostrando
melhora e 2 testes negativos para RNA
viral.
-> IgM: 2.49 a 307.14 AU/ml
-> IgG: 31.60 a 962.01 AU/ml
- Em 10 pacientes, foram dosados os
títulos de IgG duas vezes (1 semana de
diferença)
-> IgG: 112.56 a 1077.09 AU/ml -> 47.21
a 210.33 AU/ml
- Detecção de IgG é um indicador do
estágio da COVID-19.
- Níveis de IgG não são mantidos em
altos títulos, de modo que a persistência,
atenuação e duração da proteção contra
o SARS-CoV-2 devem ser investigados.
- 5 estudos incluídos (realizados na China)
-Valores neutrófilos/linfócitos (NLR):
significativamente elevados nos pacientes
com COVID‐19 grave (SMD=2,404, IC
95% = 0,98‐3,82), p<0,001
- Valores linfócitos/proteína C reativa:
reduzidos significativamente nos pacientes
com COVID‐19 grave (SMD = –0,912,
IC95% = –1,275 a –0,55), p=0.005.
- Dados laboratoriais podem auxiliar para
estratificar os pacientes quanto à
gravidade da COVID-19.

22.05.2020 - ATUALIZAÇÃO COVID-19 (artigos aceitos) – Hospital Israelita Albert Einstein
Science
03ABR2020

A highly conserv
ed cryptic epitop
e in the receptorbinding domains
of SARS-CoV2 and SARS-CoV

Yuan M et al. Hong
Kong & USA.
https://science.sciencema
g.org/content/early/2020/
04/02/science.abb7269.l
ong

J Thromb
Thrombolysis
03ABR2020

Difference of
coagulation
features between
severe
pneumonia
induced by
SARS-CoV2 and
non-SARS-CoV2

Yin S et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32246317

Anticorpos
neutralizantes
contra SARSCoV. O que
podemos
aprender para
SARS-CoV-2?
ELISA

-Nesse
estudo
usou-se
anticorpo
neutralizante (CR3022) produzido em um
paciente infectado com SARS-CoV, e
realizado o desafio de reconhecimento e
capacidade neutralizante do mesmo contra
o SARS-CoV-2.
-Trata-se de um estudo das estruturas que o
vírus utiliza para reconhecimento e entrada
na célula hospedeira, como o domínio de
ligação ao receptor (RBD) e da proteína S
(Spike) do SARS-CoV-2.
- Foi observado que que proteína S (Spike)
é reconhecida pelo anticorpo produzido
pelo paciente com SARS-Cov, indicando
reação cruzada entre o novo e o antigo
coronavírus com este anticorpo, mas
apenas quando a estrutura, que é trimérica,
apresenta pelo menos 2 dos RBDs na
conformação virada para cima, detalhe
mencionado que não é a forma mais
abundante encontrada do vírus na natureza
e sim na forma single.
-Estima-se que a ligação entre o epítopo e o
CR3022 seja dirigida, principalmente, por
interações hidrofóbicas.
-Sobre a interação e diferenças entre a
ligação de CR3022 ao epítopo do antigo e
novo coronavírus: a afinidade é bem
menor para o SARS-CoV-2, pois não se
trata do bloqueio da ligação a ECA2, por
exemplo, que sabemos ser crucial para
entrada do novo vírus nas células
hospedeiras, além da forma como o
CR3022 neutraliza o nCov-2019 não ser a
forma que o vírus mais se encontra quando
está em “ataque”.
-Isso não exclui a possibilidade de serem
estudados outros anticorpos neutralizantes
vindos de infecções tanto pelo SARS-CoV
quanto pelo SARS-CoV-2.
Há diferenças nas - COVID-19 é comumente complicada
características de com coagulopatia.
coagulação entre - Análise retrospectiva.
a pneumonia
- Diferenças na peneumonia grave de
grave induzida
pacientes com COVID-19 (n=449, 60%
por SARS-CoV-2 homens, comorbidades: 61%) versus
e não SARSpacientes sem COVID-19 (n=104, 69%
CoV-2?
homens, comorbidade: 61,5%):
 Pacientes com D-dímero elevado: podem
se
beneficiar
do
tratamento
anticoagulante.
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J Med Virol
03ABR2020

Detection of anti
bodies against SA
RS-CoV2 in patients with
COVID-19

Du X et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32243608

 Grupo COVID-19 era mais velho (média
de idade 65,1±12 vs 58,4±18 anos,
P<0,001).
 A mortalidade de 28 dias no grupo
COVID-19 foi aproximadamente 2x maior
no grupo não COVID-19 (29,8% vs
15,4%, P=0,003).
 Grupo COVID-19 apresentou maior
contagem de plaquetas (215±100 vs
188±98×109/l,P=0,015) vs não COVID19.
 Sem diferença na mortalidade em 28 dias
entre usuários e não usuários de heparina
no grupo COVID-19 (30.3% vs 29.7%,
P=0.910), nem no grupo nao-COVID
group (13.6% vs 15.9%, P=0.798).
 No entanto, no grupo COVID-19 com Ddímero > 3,0 μg/ml (6X acima do valor
de referência), a mortalidade foi maior
(32,8% vs 52,4%, P = 0,017)
 A disfunção endotelial decorrente da
infecção leva à geração de trombina em
excesso e redução da fibrinólise,
indicando
hipercoagulabilidade
na
COVID-19.
- Pacientes com pneumonia grave por
SARS-CoV-2 apresentaram maior
contagem de plaquetas do que aqueles
sem infecção por SARS-CoV-2.
- Somente pacientes com a primeira
dosagem do D-dímero marcadamente
elevado podem se beneficiar do
tratamento anticoagulante.
Títulos da IgG na - N=60 pacientes convalescentes (início
COVID-19
dos sintomas ha 6-7 semanas).
-> 100% positivos para IgG e 13/60 (22%)
positivos para IgM.
-> todos pacientes com TC mostrando
melhora e 2 testes negativos para RNA
viral.
-> IgM: 2.49 a 307.14 AU/ml
-> IgG: 31.60 a 962.01 AU/ml
- Em 10 pacientes, foram dosados os
títulos de IgG duas vezes (1 semana de
diferença)
-> IgG: 112.56 a 1077.09 AU/ml -> 47.21
a 210.33 AU/ml
- Detecção de IgG é um indicador do
estágio da COVID-19.
- Níveis de IgG não são mantidos em
altos títulos, de modo que a persistência,
atenuação e duração da proteção contra
o SARS-CoV-2 devem ser investigados.
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J Crit Care
01ABR2020

Layngoscope
01ABR2020

Poor survival wit
h extracorporeal
membrane oxyge
nation in acute re
spiratory distress
syndrome (ARD
S) due
to coronavirus di
sease 2019 (COV
ID19): Pooled analy
sis of early report
s

Henry BM et al. Italy.
https://www.sciencedirec
t.com/science/article/pii/
S0883944120305426?vi
a%3Dihub

Anosmia and
ageusia: common
findings
in COVID19 patients.

Vaira LA et al. Italy,
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32237238

ECMO no curso
da COVID-19?

-Análise de 4 estudos com pacientes com
COVID-19 (n=562); 234 (41,6%)
desenvolveram SDRA: 17/234 (7,2%)
realizaram ECMO (oxigenação por
membrana extracorpórea)
- Mortalidade nos pacientes que
realizaram ECMO: 94,1% vs 70,9%
- Risco relativo de óbito com ECMO: 2,0.
- Prévio: ECMO na MERS-CoV - maior
mortalidade (94,1% vs 65%) (Alshahami MS et
al. Ann Intensive Care 2018).

- ECMO: Mais estudos são necessários
para demonstrar o real benefício da
ECMO na COVID-19.
Novos sintomas
identificados na
COVID-19?

- A identificação de pacientes oligoassintomáticos é um fator crucial para
interromper a cadeia de transmissão viral.
- Prévio: n=214 pacientes com COVID-19
-> anosmia 5,1% e ageusia 5.6% (Mao Ling et
al. BMJ, 25 Fev2020)

Bioinformatic
s
01ABR2020

Potential
covalent drugs
targeting the
main protease of
the SARS-CoV2 coronavirus

Liu S et al.
https://academic.oup.co
m/bioinformatics/article/
doi/10.1093/bioinformati
cs/btaa224/5814924

Drogas contra o
SARS-CoV-2?
Análise in silico

- N=320 com COVID-19 na Itália->
disfunção quimiossensorial 19,4%.
- Ageusia e anosmia não são
acompanhadas de obstrução nasal ou
rinite, sugerindo danos aos receptores
olfatórios e gustativos. Qual evolução ?
-O artigo traz um algoritmo de predição de
drogas com potencial ação inibitória da
proteinase 3C-like (3CLpro) do SARSCov-2.
-Foi feita a modelagem da proteína
inativa, para melhor aquisição de pontos
de docking.
-Os softwares de predição contém citações
próprias (ou seja, há protocolos publicados
previamente - o que valida o uso da
ferramenta) e houve uma pré-filtragem na
lista de potenciais candidatos com base no
resíduo-alvo da proteína (Cys145,
reduzindo de mais de 10 mil candidatos
para 1253).
-O segundo passo da filtragem se deu com
base no algoritmo, que calculou um score
de docking para pontuar os 11 melhores
candidatos.
-Limitações:
1. A relevância do mecanismo de ação da
3CLpro do novo vírus foi considerada
com base na semelhança de sequência e
estrutura com a 3CLpro do SARS-CoV,
não sendo oriunda de estudos específicos
com o SARS-CoV-2;
2. Como toda abordagem in silico, há um
viés inerente nas análises por se tratar de
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J Med Virol
01ABR2020

Fecal
Transmission
in COVID-19: A
Potential
Shedding Rout

Vasken-N, Alizadeh, L.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32239515

Transmissão fecal: uma via
perigosa de
transmissão do
SARS-CoV-2 -

Comentário
-

computação e modelagem. Contudo, este
ponto é reconhecido pelos próprios
autores e não descartam que, apesar de
não investigadas em terapias para Covid19, essa lista pode ser um excelente ponto
de partida para testes in vitro e,
posteriormente, in vivo com drogas que
visem a inibição da 3CLpro.
- > 20% dos pacientes dos pacientes com
swab orofaringeo negativo, persistiram
com swab fecal positivo (Xiao et al.
Gastroenterology Feb 27).

- ~ 36% dos pacientes com swab
nasofaríngeo positivo para SARS-CoV-2 e
sintomáticos para COVID-19 tem swab
nas fezes positivo (Zhang et al. J Med Virol March 3).
- 55% dos pacientes com swab
orofaríngeo positivo para COVID-19 e
sintomáticos para COVID-19 tem swab
nas fezes positivo. Media de dias positivo
para swab orofaríngeo 16,7 dias (vs 27,9
dias nas fezes (Wu et al. The Lancet Gstroenterology &
Hepatology March 19).

- Não há correlação da positividade do
SARS-CoV-2 nas fezes e sintomas
gastro-intestinais e respiratórios.
- MERS-CoV: 14,6% dos pacientes
tinham swab nas fezes positivo.
- Monitorização de swab anal pode
guiar a orientação dos pacientes na alta
e pode ser uma estratégia para reduzir
a transmissão em profissionais de saúde
- Mais estudos são necessários.
Virol Sin
31MAR2020

Inefficiency of
Sera from Mice
Treated with
Pseudotyped SA
RS-CoV to
Neutralize 2019nCoV Infection

Liu Z et al.
https://link.springer.com/
article/10.1007/s12250020-00214-5

Anticorpos
neutralizantes de
SARS-CoV
servem para
SARS-CoV-2?

-Artigo realizado com base em achados
recentes do uso de plasma convalescente
de pacientes com SARS e anti-SARS-Cov
de cavalo e que teria um efeito
neutralizante em baixas concentrações
contra o SARS-CoV-2, podendo ser
utilizado de forma terapêutica em
pacientes com COVOD-19.
-A ideia seria de uma cross-neutralização
do novo coronavirus a partir de soro
produzido por imunização anti-proteína S
do SARS-CoV.
-A partir de um pseudovirus de MERS e
SARS (contendo a proteína S),
imunizaram 5 fêmeas Balb/C, vacinandoas no dia 28 e coletaram o soro 7 dias
após.
-> Titulação do anticorpo: há altos níveis
de neutralização específica, porém não
foi observada
cross-neutralização
significante, mesmo em diluição 1:100, os
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níveis de neutralização estão equiparados
com o controle
- Uma hipótese levantada pelos próprios
autores seria por conta da baixa densidade
de proteína S nos capsídeos de
pseudovirus (o que acabaria invalidando o
próprio método dos experimentos e não
explicaria apenas a hipótese x resultados).
-De forma geral, esse tipo de imunização
parece não servir como abordagem
terapêutica e/ou ser uma alternativa
clinicamente impraticável, com baixas
chance de se mostrar eficaz.
-

Diabetes
Metab Res
Rev
31MAR2020

Diabetes is a risk
factor for the
progression and
prognosis
of COVID-19

Guo W et al.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32233013

DM contribui para a progressão
da COVID-19?
-

-

-

Annals Int
Med
31MAR2020

SARS-CoV-2Positive Sputum
and Feces After
Conversion of Ph
aryngeal Samples
in Patients With
COVID-19

Chenc C, et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32227141

Qual impacto danegativação do
SARS-CoV-2 nafaringe e
persistência em
outros sítios?
-

-

-N=174 pacientes: 24/174 (21,3%) DM.
- DM com comorbidades (doença
cardiovascular): média de idade 61 (5769) vs 58 (47-66) anos,p>0,05.
-> Sintomas: Febre (DM 59,5% vs não
DM 83,2%, p=0,002), outros sintomas
(tosse, dor, fadiga, diarréia, dispnéia,
calafrio: DM=não DM).
-> Laboratório: linfopenia (>DM),
neutrofilia (>DM), anemia (>DM), VHS
(>DM), D-dímero (>DM). Ferritina, DHL,
PCR e IL-6: DM = não DM.
-> mortalidade: 10,8% (DM) vs 3,6% (não
DM), p>0,05.
- DM sem comorbidades (vs não DM
sem
comobidades):
mais
velhos,
náuseas/vômitos (16,7% vs 0%, p=0,03),
mortalidade (16,4% vs 0%, p=0,03), >
TGP, > DHL, >gama-GT, < proteína total,
albumina e pré-albumina, >linfopenia,
>neutrofilia, >anemia, >DHL, >ferritina,
>VHS, >IL-6, >D-dimero, >fibrinogênio.
- Estudo retrospectivo, amostra de
conveniência, n=133 pacientes.
- Diagnóstico de COVID-19: pacientes
com pelo menos 2 amostras positivas em
swabs faríngeos (RT-qPCR: para open
reading frame 1ab [ORF1ab] e
nucleopoteína [N]).
- n=22 pacientes (n=18 com 15-65 anos, 4
crianças; 14H; 4M) persistiram com
positividade no escarro e nas fezes após
negativação do swab faríngeo.
-2 casos críticos, 3 casos não complicados
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Clin Infect
Dis
30MAR2020

Maternal and ne
onatal outcomes
of pregnant wom
en with COVID19 pneumonia:
a casecontrol study

Li N et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/?term=M
aternal+and+neonatal+o
utcomes+of+pregnant+w
omen+with+COVID19+pneumonia%3A+a+c
ase-control+study

Gestação na
pandemia por
COVID-19

Nature
30MAR2020

Structure of the
SARS-CoV-2
spike receptorbinding domain
bound to the
ACE2 receptor

Lan J et al.
https://www.nature.com/
articles/s41586-0202180-5_reference.pdf

Interação do
SARS-CoV-2
com o receptor da
ECA2

e 17 casos leves.
- Todos pacientes vivos.
- Risco de transmissão pode persistir
após melhora dos sintomas.
- N=16 mulheres grávidas com pneumonia
por COVID-19 confirmada e N=18 casos
suspeitos que foram admitidos ao trabalho
de parto no terceiro trimestre.
-N=2 tiveram parto vaginal e os demais
fizeram cesariana.
- Poucas pacientes apresentaram sintomas
respiratórios (febre e tosse) na admissão,
mas a maioria apresentava imagens típicas
na TC de pneumonia por COVID-19.
- Comparados aos controles, as pacientes
com
pneumonia
por
COVID-19
apresentaram leucopenia, neutrofilia,
aumento de proteína C reativa e TGP na
admissão.
-Níveis
elevados
de
leucócitos,
neutrófilos, eosinófilos e proteína C
reativa foram encontrados em exames de
sangue pós-parto de pacientes com
pneumonia.
- Três (18,8%) e três (16,7%) das mães
com
pneumonia
por
COVID-19
confirmada ou suspeita tiveram parto
prematuro devido a complicações
maternas.
-Nenhuma
apresentou
insuficiência
respiratória
durante
a
internação
hospitalar. - A infecção por COVID-19
não foi encontrada nos recém-nascidos e
nenhum
desenvolveu
complicações
neonatais graves.
-Sintomas respiratórios leves em mulheres
grávidas com pneumonia por COVID-19
destacam a necessidade de uma triagem
eficaz na admissão.
-Estudo sobre a interação completa do domínio de ligação
(RBD) do SARS-CoV-2 ao receptor celular ECA2 através
de cristalografia de raios-X.
- As informações estruturais a nível atômico podem
melhorar o entendimento da interação entre o SARS-CoV2 e células suscetíveis, fornecendo um alvo preciso para a
neutralização pelos
anticorpos e auxílio no
desenvolvimento de vacinas contra o SARS- CoV-2.
-Os coronavírus utilizam a glicoproteína spike no
envelope para ligar a seus receptores, essa ligação
desencadeia uma cascata de eventos que levam à fusão
entre as membranas celular e viral:
-> A interação da spike ao receptor ECA2 na célula é uma
etapa inicial crítica para que o SARS-CoV entre na céula
alvo. E estudos recentes apontam o importante papel da
ACE2 na mediação da entrada de SARS-CoV-2;
->Estudos demonstrando a estrutura da spike do SARSCoV-2 disponíveis revelam uma modelagem incompleta
do RBD, principalmente no motivo de ligação ao
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receptor (RBM), uma estrutura que se liga diretamente à
ECA2;
->Nenhum anticorpo monoclonal anti-SARS-CoV até
agora isolado foi capaz de se ligar e neutralizar o SARSCoV-2. ->Esses achados destacam algumas diferenças
intrínsecas de sequência e estrutura entre SARS-CoV e
SARS-CoV-2.
-Resultados: Através da modelagem completa da spike do
SARS-CoV-2, foi demostrado que, a estrutura do RBD do
SARS-CoV-2 e sua ligação ao ECA2 é altamente
semelhante ao observado na estrutura complexa do RBD
SARS-CoV ligado à ECA2.
->No decorrer da análise estrutural, identificou-se que,
alguns resíduos do SARS-CoV-2 que são críticos para a
ligação à ECA2, possuem diferentes interações sutis que
podem contribuir para a diferença de afinidade do receptor
do SARS-CoV-2 e SARS-CoV à ECA2. A alta
similaridade na estrutura e sequência defende a evolução
das estruturas RBD de SARS-CoV-2 e SARS-CoV
->Nenhum anticorpo direcionado ao SARS-CoV até agora
demonstrou qualquer atividade de ligação cruzada e
neutralização contra a spike de SARS-CoV-2 ou RBD;
-> A neutralização cruzada do SARS-CoV-2 por
soro/plasma de cavalo anti-SARS-CoV de pacientes com
SARS recuperados indica um grande potencial na
identificação de anticorpos com reatividade cruzada entre
esses dois coronavírus;
->As regiões não-RBD conservadas na spike, são também
alvos em potencial para anticorpos reativos cruzados;
-Considerando que o RBD é a região crítica para a ligação
à ECA2, os anticorpos direcionados a esses epítopos
representam uma promessa para o desenvolvimento de
agentes terapêuticos contra o SARS-CoV-2.

Med Mal
Infect
30MAR2020

C-reactive
protein levels in
the early stage
of COVID-19

Wang L. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32243911

Correlação da
proteína C reativa
e achados
tomográficos?

J Clin
Microbiol
30MAR2020

Evaluation of
Nucleocapsid and
Spike Proteinbased ELISAs
for detecting

Liu W et al. China.
https://jcm.asm.org/cont
ent/early/2020/03/27/JC
M.00461-20.long

ELISA para as
proteínas S e N
do SARS-CoV2?

- COVID-19: 11 casos leves (30,5±10,5
anos), 12 casos moderados (33,3±15
anos), 2 casos severos (40,5±5 anos) e 2
casos críticos (41±25,5 anos). 51,8%
mulheres.
- Início dos sintomas: 1-7 dias (média
3,6±2,8 dias)
- Os níveis de PCR e o diâmetro da maior
lesão pulmonar no grupo moderado foram
maiores do que os do grupo leve (p<0,05),
os do grupo grave foram maiores do que
os do grupo moderado, p<0,05); e os do
grupo crítico foram maiores do que os do
grupo grave (p<0,05).
- Os níveis de PCR foram positivamente
correlacionados com o diâmetro da lesão
pulmonar e a apresentação grave
(coeficiente de correlação = 0,873, 0,734,
p < 0,001).
- No estágio inicial da COVID-19, os
níveis de PCR se correlacionaram
positivamente com as lesões pulmonares e
podem refletir a gravidade da doença.
-N=214 pacientes com COVID-19: 68,2%
(146) tiveram o resultado positivo no
ELISA para IgM e 70,1% (150) positivos
para IgG da proteína do nucleocapsídeo
(N). Para a proteína S (Spike), foi
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antibodies
against SARSCoV-2

Clin Infec Dis
30MAR2020

Novel
Coronavirus
Pneumonia
(COVID-19)
Progression
Course in 17
neonatal
Patients:
Comparison of
Clinical and
Thin-Section CT
Features During
Recovery

Han X, et al. China,
https://academic.oup.co
m/cid/advancearticle/doi/10.1093/cid/ci
aa271/5813539

Qual a evoluçãoda tomografia de
pulmão nos
pacientes com
COVID-19 que
foram de alta?

-

-

-

detectada positividade de 77,1% (165) e
74,3% (159) para IgM e IgG,
respectivamente.
- As taxas positivas do ELISA baseadas
no rN e rS para detecção de anticorpos
(IgM e/ou IgG) foram de 80,4% e 82,2%,
respectivamente.
-Importante ressaltar que o estudo aponta
o método como potencial diagnóstico
suplementar para a COVID-19 em
condições de 10 dias pós infecção, e em
até 35 dias de convalescência.
->Antes ou após este período as taxas de
IgM e IgG são detectáveis, mas podem
incluir falsos negativos nesses casos, pois
são bem baixas, principalmente IgM, que
possui
resultados
melhores
de
sensibilidade.
-Este artigo estabelece-nos um padrão de
detecção de IgM e IgG no soro de
pacientes positivos para COVID-19, sendo
o período de 11-15 dias de doença o maior
pico
de
ambos
os
anticorpos
(principalmente IgM para a proteína
Spike) portanto o melhor momento para o
diagnóstico, porém isso impede que este
seja o método ouro utilizado, como na
detecção do material genético do vírus
quando não se sabe de a pessoa está
doente ou não, que é o caso da PCR em
tempo real.
- Estudo retrospectivo.
- N= 17 pacientes que tiveram alta (idade
média 40±10 [27-60 anos]); 6H:11M
- 7/17 casos: enfermeiras
- Evolução clínica: melhora acentuada da
febre, contagem de linfócitos, proteína C
reativa e VHS nas duas primeiras semanas
desde a admissão.
- Evolução da TC: o escore médio da TC
aumentou rapidamente da 1ª para a 3ª
semana, com uma pontuação máxima de
8,2 obtida na 2ª semana.
(i) Durante a 1ª semana, o principal padrão
de TC foram as opacidades em vidro fosco
(OVF, 76,5%).
(ii) A frequência de OVF (52,9%)
diminuiu na 2ª semana.
(iii) Consolidação e padrões mistos
(47,0%) foram observados na 2ª semana.
(iv) Posteriormente, as consolidações
geralmente se dissiparam em OVF e a
frequência de OVF aumentou na 3ª
semana (76,5%) e na 4ª semana (71,4%).
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Cell Research
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Inhibition of SA
RS-CoV2 (previously 201
9nCoV) infection
by
a highly potent p
ancoronavirus fusio
n inhibitor target
ing its spike prote
in that harbors a
high capacity to
mediate membra
ne fusion

Antiviral Res
29MAR2020

The FDAapproved Drug

(v) As opacidades localizavam-se
principalmente nas zonas periférica
(76,5%) e subpleurais (47,1%) dos
pulmões e apresentavam-se como focais
(35,3%) ou multifocais (29,4%) na 1ª
semana e tornaram-se mais difusas na 2ª
(47,1%) e na 3ª semana (58,8%), porém
reduzindo na 4ª semana (50%).
- A progressão da TC é mais tardia que
a progressão dos parâmetros clínicos
nas 2 primeiras semanas
- Existe uma sincronia de melhora entre
os parâmetros clínicos e tomográficos
na 4ª semana.
- Desenvolvimento de um ensaio de fusão
célula-célula mediada pela proteína spike (S)
do SARS-CoV-2: este vírus teve uma
capacidade superior de fusão à membrana
plasmática em comparação com a do SARSCoV.
-Cristalografia
cristalina
de
raios-X:
identificação dos domínios HR1 e HR2 na
subunidade S2 da proteína SARS-CoV-2,
revelando que vários resíduos de aminoácidos
mutados no domínio HR1 podem estar
associados a interações aprimoradas com o
domínio HR2.
-Anteriormente, os autores desenvolveram um
inibidor de fusão pan-coronavírus, o EK1, que
tinha como alvo o domínio HR1 e poderia
inibir a infecção por coronavírus humanos
divergentes testados, incluindo SARS-CoV e
MERS-CoV.
-Neste trabalho: gerada uma série de
lipopeptídeos derivados do EK1 e descoberto
que o EK1C4 foi o inibidor de fusão mais
potente contra a fusão da membrana mediada
pelas proteínas spike (S) do SARS-CoV-2 e
infecção pelos pseudovírus: IC50 de 1,3 e
15,8 nM, cerca de 241- e 149 vezes mais
potente que o peptídeo EK1 original,
respectivamente.
-> O EK1C4 também foi altamente eficaz
contra a fusão da membrana e infecção de
outros pseudovírus de coronavírus humano
testados, incluindo SARS-CoV e MERS-CoV,
bem como
SARSr-CoV-2,
e
inibiu
potentemente a replicação de 5 coronavírus
humanos examinados, incluindo SARS-CoV2.
-> Aplicação intranasal de EK1C4 em
camundongos: efeito profilático prolongado e
significativo contra HCoV-OC43
- EK1C4: estudos são necessários para
investigar a prevenção e o tratamento da
infecção pelo SARS-CoV-2

Caly L et al.

Ivermectina no
tratamento da

- Prévio: Ivermectina inibe a replicação do
HIV-1 (inibição da importação nuclear da
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Clin Infect
Dis
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Ivermectin
inhibits the
replication of
SARS-CoV-2 in
vitro

Australia.https://www.sc
iencedirect.com/science/
article/pii/S0166354220
302011

COVID-19?

Antibody
responses
to SARS-CoV2 in patients of
novel coronaviru
s disease 2019

Zhao J et al. China.
https://academic.oup.co
m/cid/advancearticle/doi/10.1093/cid/ci
aa344/5812996

Resposta dos
anticorpos na
COVID-19

proteína integrasse) e do vírus da dengue
(inibição da proteína não-estrutural 5).
- A ivermectina é um inibidor do vírus
SARS-CoV-2 in vitro.
- Um único tratamento com Ivermectina
(5μM) promoveu redução de ~ 5.000
vezes na expressão do RNA do SARSCoV-2 após 48h (sobrenadante da cultura
de células Vero-hsLAM transfectadas com
este vírus).
-> Tratamento por 24h: reduz 93% o RNA
viral presente no sobrenadante e em 48h,
reduz 99.8%.
- A ivermectina é aprovada pelo FDA para
infecções parasitárias e, portanto, tem um
potencial de redirecionamento para
COVID-19.
- A ivermectina está amplamente
disponível, devido à sua inclusão na lista
modelo de medicamentos essenciais da
OMS.
- N=173 pacientes com COVID-19 (média
de idade 48 anos, 31-61), 51,4% mulheres.
- ELISA, antígeno RBD da proteína S
(spike) do SARS-CoV-2.
- Soroconversão para anticorpos: 93,1%
(não havia amostras em 12/173 [6,9%] dos
pacientes). Média de tempo: 11 dias.
- Soroconversão para IgM: 82,7% (em 1
mês atingiu 100%). Média de tempo: 12
dias.
- Soroconversão para IgG: 64,7%. Média
de tempo: 14 dias.
- A presença de anticorpos foi <40% entre
os pacientes dentro de uma semana desde
o início e aumentou rapidamente para
100,0% (anticorpos), 94,3% (IgM) e
79,8% (IgG) a partir de 15 após o início
dos sintomas.
- Em amostras de pacientes durante os
dias 8-14 após o início, a sensibilidade
para anticorpos (89,6%), IgM (73,3%) e
IgG (54,1%) foi mais alta do que o teste
de RNA (54,0%).
- Entre as amostras de pacientes numa fase
posterior (dia 15 a 39 desde o início), as
sensibilidades de Ab, IgM e IgG foram de
100,0%, 94,3% e 79,8%, respectivamente.
- Em contraste, a detecção do RNA viral
diminuiu de 66,7% (58/87) nas amostras
coletadas antes do dia 7 para 45,5%
(25/55) durante o dia 15-39.
- Em pacientes com RNA indetectável nas
vias respiratórias, as amostras coletadas

22.05.2020 - ATUALIZAÇÃO COVID-19 (artigos aceitos) – Hospital Israelita Albert Einstein

J Thromb
Haemost
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Anticoagulant
treatment is
associated with
decreased
mortality in
severe coronavir
us disease 2019
patients with
coagulopathy

Tang N et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32220112

Anticoagulaçãopara pacientes
com D-dímero
aumentado 6x?
-

-

-

-

Lancet Infect
Dis
27MAR2020

Clinical and
virological data
of the first cases
of COVID-19 in
Europe: a case
series.

Lescure FX, et al. França
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32224310

Evolução clínicae dados
virológicos se correlacionam?-

-

durante o dia 1-3, dias 4-7, dias 8-14 e
dias 15-39 desde o início, 28,6% (2/7),
53,6% (15/28), 98,2% (56/57) e 100%
(30/30) tinham anticorpos detectáveis no
ensaio de anticorpo total, respectivamente.
- A combinação de detecções de RNA e
anticorpos melhorou significativamente
a sensibilidade para o diagnóstico da
COVID-19 (p<0,001), mesmo na fase
inicial de 1 semana desde o início dos
sintomas (p=0,007).
- Além disso, um título mais alto de
anticorpo
foi
associado
independentemente
a
uma
pior
classificação clínica (p=0,006), além da
idade e do gênero (sexo masculino).
-N=449 pacientes, média de idade
65,1±12
anos,
60%
homens,
comorbidades: 61% (39,4% FAZ, 20,7%
DM e doença cardíaca 9,1%).
- 99 (22%) receberam heparina por 7 dias
-> n=94: heparina de baixo peso molecular
(40-60 mg/dia enoxaparina) e 5 pacientes
heparina não fracionada (10.000-15.000
U/dia)
-> 97 (21,7%) preencheram o critério de
coagulopatia induzida pela sepse.
- Maior tempo de protrombina e do Ddímero e menor contagem de plaquetas no
grupo de não sobrevivente.
- Sem diferença na mortalidade em 28 dias
entre usuários e não usuários de heparina
(30.3% vs 29.7%, P=0.910).
- Para pacientes com D-dímero > 3,0
µg/ml (6X o limite superior da
normalidade), houve redução aproximada
de 20% na mortalidade com tratamento
com heparina (32,8% vs 52,4%, P=0,017).
- N=5 pacientes (RT-PCR positivo, swab
nasofaringe)
- 3 homens (idades 31, 48 e 80 anos)
- 2 mulheres (idades 30 e 46 anos)
- Três evoluções clínicas diferentes são
descritas:
(1) duas mulheres pouco sintomáticas
diagnosticadas dentro de 1 dia e com altos
títulos de RNA do SARS-CoV-2 na
nasofaringe nas primeiras 24h do início da
doença (5,2 e 7,4 log10 cópias por 1000
células, respectivamente) e detecção de
RNA viral nas fezes;
(2) progressão da doença em duas etapas
em dois homens jovens, com uma piora
secundária em torno de 10 dias após o
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Neonatal EarlyOnset Infection
With SARS-CoV2 in 33 Neonates
Born to Mothers
With COVID19 in Wuhan, Chi
na

Zeng L et al. China.
https://jamanetwork.com
/journals/jamapediatrics/
fullarticle/2763787

Inflamm Res
26MAR2020

The correlation
between viral
clearance and
biochemical
outcomes of
94 COVID19 infected
discharged
patients

Yuan, J et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32227274

início da doença, apesar de uma carga
viral
decrescente
nas
amostras
nasofaríngeas; e
- (3) homem de 80 anos de idade, com
evolução rápida em direção à falência de
múltiplos órgãos e carga viral alta
persistente no trato respiratório inferior e
superior, com disseminação sistêmica do
vírus e detecção de vírus no plasma. O
paciente de 80 anos morreu no dia 14 da
doença; todos os outros pacientes haviam
se recuperado e recebido alta.
COVID-19:
N=3/33 (9%) recém-nascidos
transmissão
apresentaram COVID-19:
vertical?
>N=2/3: recém-nascidos de termo
e apresentaram sinais gerais de letargia
leve, com boa estabilidade hemodinâmica
e respiratória. Em ambos o RX de tórax
apresentava sinais de pneumonia e a
evolução foi favorável.
-> N=1/3: prematuro de 31 semanas de
gestação que apresentou complicações
decorrentes da prematuridade, tendo
recebido ventilação não invasiva, cafeína e
antibióticos. O RX de tórax era
compatível com Síndrome do Desconforto
Respiratório do Recém-Nascido e
pneumonia. A evolução também foi
favorável.
- É o primeiro estudo a sugerir que pode
haver transmissão vertical pelo SARSCoV-2, com casos não graves entre os
recém-nascidos acometidos.
- Estudo limitado pela baixa casuística.
Ha correlação
entre a
eliminação viral e
os marcadores
laboratoriais?
Uma análise de
pacientes que
foram de alta

- n=94 pacientes com COVID-19 que
foram de alta:
* Pacientes críticos: média de idade 63
anos (32-69); Sintomas moderados:
média de idade 40 anos (1-78); Sintomas
leves: média de idade 19 anos (7-39 anos).
- 15/94 (16%): HAS, doença coronariana
ou DM.
- Diferença nos sintomas (leve, moderado,
crítico:
* febre (37.55, 73.3% e 100%), p<0.05
* fadiga (12.5%, 24% e 81.8%), p< 0.05
* diarréia (0%. 6.7% e 27.3%), p<0.05
* tosse: (25%, 48% e 72.7%), p>0.05
- Taxa de conversão para PCR negativa:
* dia 0 (41.1%), dia 3 (45.5%), dia 6
(59.5%), dia 9 (66.7%), dia 12 (78.8%) e
dia 15 (95.4%)
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Int J Infect
Dis
25MAR2020

COVID-19 in
Hemodialysis
Patients: A
Report of 5 Cases

Possible Vertical
Transmission of
SARS-CoV-2
From an Infected
Mother to Her
Newborn

A first Case of M
eningitis/Enceph
alitis associated
with SARSCoronavirus-2.

Wang R et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32240718

Quadro clínicolaboratorial de
pacientes
dialíticos é
diferente na
COVID-19?

Dong L et al- China
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32215581

Transmissão
vertical de mães
com COVID-19
para recémnascidos?

Moriguchi T et al. Japan.
https://www.ijidonline.c
om/article/S12019712(20)30195-8/pdf

SARS-CoV-2 no
sistema nervoso
central?

- Correlação entre negativação da RTPCR e o decréscimo de CPK (r2=0.82,
p=0.034) e DHL (r2=0.69,p=0.008) .
-N=5 pacientes DRC em hemodiálise.
- 47-67 anos; 3H:2M; 4/5 HAS. Sem DM.
- RT-PCR positivo para COVID-19.
- Sintomas: diarréia (80%), febre (60%),
fadiga (60%). Tosse 1/5.
- Linfopenia: 100%.
- TC tórax: opacidade em vidro fosco
(100%).
- Já sabemos: uremia tem impacto na
função linfocítica e granulocítica.
- Centros de hemodiálise; maior risco de
exposição do SARS-CoV-2.
- 1 paciente de 29 anos, primípara, foi
diagnosticada com COVID-19 na 34ª
semana (RT-PCR positiva em nasofaringe
e TC com opacidades em vidro fosco)
- 1 dia antes do parto: IgG e IgM para
SARS-Cov-2 eram 107.89 AU/ml e
279.72AU/ml, respectivamente.
- Parto com 37 6/7 semanas, em sala com
pressão negativa, cesariana
- 2h após o nascimento, o neonato
apresentava IgG de 140.3 AU/ml (14
vezes o valor de referência e um pouco
maior do que o da mãe) e IgM de 45.8
AU/ml (4,5 vezes o valor de referência),
além de neutrofilia e aumento de IL-6 e
IL-10 (TC normal)
- Em 2 semanas de seguimento:
->
5
RT-PCR
foram
negativas
(nasofaringe)
-> com 16 dias: IgG 69.8 AU/ml e IgM
11.7 AU/ml)
- Níveis elevados de IgM no neonato
sugerem que houve infecção intra-útero, já
que IgM não passa pela placenta. A
trasmissão durante o parto também foi
descartada (RT-PCR da secreção vaginal
negativo e pelo fato da IgM demorar 3-7
após a infecção para ser detectada e, no
caso, foi detectada com 2h).
- Homem de 24 anos.
- Dia 1: cefaléia, febre e fadiga.
- Dia 2: Laninamivir (influenza)
- Dia 5: piora cefaléia, odinofagia
- Dia 9: perda da consciência, convulsão,
rigidez de nuca
-> neutrofilia, linfopenia, aumento PCR, TC
com imagens em vidro fosco, RT-PCR swab
nasofaringe negativo
-> LCR: 12 células/μl (10 mononucleares e 2
polimorfonucleares), RT-PCR SARS-CoV-2
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JAMA
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Association of
Cardiac Injury
With Mortality
in Hospitalized
Patients With
COVID-19 in
Wuhan, China

Shi S et al.,
https://jamanetwork.com
/journals/jamacardiology
/fullarticle/2763524

Alterações
cardiológicas no
cenário da
COVID-19























positivo
-> evoluiu com necessidade de intubação
devido a várias convulsões
-> tratamento: ceftriaxona, vancomicina,
aciclovir, esteroides e favipiravir
-> RNM: Difusão ponderada imagens (DWI)
mostraram hiperintensidade ao longo da
parede do corno inferior do ventrículo lateral
direito. As imagens de recuperação de
inversão atenuada por fluidos (FLAIR)
mostraram
alterações
de
sinal
de
hiperintensidade no lobo temporal mesial
direito e hipocampo com leve atrofia do
hipocampo.
Esses
achados
indicaram
ventriculite lateral direita e encefalite,
principalmente no lobo mesial direito e
hipocampo. Um diagnóstico diferencial
considerado foi a esclerose do hipocampo que
acompanha a encefalopatia pós-convulsiva.
Além disso, a imagem ponderada em T2
mostrou sinusite pan-paranasal.
- Estudo de coorte, centro único, n=416
- média de idade 64 anos (21-95), 211
(50.7%) sexo feminino.
- Sintomas: febre (80.3%), tosse (34.6%), dispneia
(28.1%)
- Lesão cardíaca: 19.7% (n=82)
- Comparação COM vs SEM lesão cardíaca:
Idade: 74 [34-95] vs 60 [21-90] anos (p<0.001)
HAS 59.8% vs 23.4% (p<0.001)
DM: 24.4% vs 12% (p=0.008)
Leucocitose: 9400 [6900-13 800] vs 5500 [42007400] células/μL) (p<0.001)
Proteína C reativa: 10.2[6.4-17] vs 3.7 [1-7.3] mg/dl
(p<0.001)
Pro-calcitonina: 0.27[0.10-1.22] vs 0.06 [0.03-0.10]
ng/mL (p<0.001)
CK-MB 3.2 [1.8-6.2] vs 0.9 [0.6-1.3] ng/mL
(p<0.001)
Mio-hemoglobina 128 [68-305] vs 39 [27-65]
μg/L(p<0.001)
troponina ultra-sensivel 0.19 [0.08-1.12] vs <0.006
[<0.006-0.009] μg/L (p<0.001)
N-terminal pro-BNP: 1689 [698-3327] vs 139 [51335] pg/mL (p<0.001)
TGO: 40 [27-60] vs 29 [21-40] U/L (p<0.001)
Albumina: 3.2 [2.9-3.4] vs (3.7 [3.3-3.9] g/dl
(p<0.001)
Creatinina: 1.15 [0.72-1.92] vs 0.64 [0.54-0.78]
mg/dL(p<0.001)
Mais achados na TC: múltiplas manchas e
opacidade em vidro fosco: 64.6% vs 4.5%
Ventilação mecânica: 22% vs 4.2% (p<0.001)
Ventilação não-invasiva: 46.3% vs 3.9% (P<0.001)
SDRA: 58.5% vs 14.7% (p<0.001)
Lesão renal aguda: 8.5% vs 1.8% (p<0.001)
Distúrbios eletrolíticos: 15.9% vs 5.1% (p=0.003)
Hiponatremia: 13.4% vs 4.8%, p= 0.01
Alterações da coagulação: 7.3% vs 1.8% (p=0.02)
Óbito: 51.2% vs 4.5% (p<0.001).

-

Alterações

cardiológicas

estão
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Nature
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Virological
assessment of
hospitalized
patients with
COVID-2019

Wolfel R et al. Germany.
https://www.nature.com/
articles/s41586-0202196-x#article-info

J Med Virol
24MAR2020

Clinical
Characteristics of
54 medical staff
with COVID-19:
A retrospective
study in a single
center in Wuhan,

Chu J etal. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32222986

associadas a maior mortalidade em
pacientes com COVID-19
Pacientes com
N=9 pacientes com sintomas
quadro leve e
leves da COVID-19.
risco de
A detecção do SARS-CoV-2 na
transmissao:
faringe foi muito alta durante a primeira
analise virologica semana de sintomas (pico de 7,11 × 108
cópias de RNA por swab, dia 4). O vírus
foi facilmente isolado de amostras
derivadas da faringe e do pulmão, mas não
de amostras de fezes, apesar da alta
concentração de RNA viral. Sangue e
urina nunca produziram vírus.
A replicação ativa na faringe foi
confirmada por intermediários de RNA
replicativo viral. Populações de vírus com
sequências
distintas
foram
consistentemente detectadas em amostras
da faringe e pulmão do mesmo paciente,
indicando replicação independente.
A detecção do RNA viral no
escarro durou mais tempo que o final dos
sintomas.
A soroconversão foi detectada por
imunofluorescência para IgG e IgM
usando células que expressam a proteína
spike de SARS-CoV-2 e um vírus ensaio
de neutralização usando SARS-CoV-2.
A soroconversão ocorreu após 7
dias em 50% dos pacientes (14 dias no
total), mas não foi seguida por um rápido
declínio na carga viral.
Todos os pacientes mostraram
anticorpos neutralizantes detectáveis,
cujos títulos não sugerem estreita
correlação com os cursos clínicos. Vale
ressaltar que um caso, com o menor título
de neutralização de vírus no final da
semana 2, apresentou detecção do vírus
nas fezes por tempo prolongado.
COVID-19 pode se apresentar
como uma doença leve do trato
respiratório superior.
A replicação ativa do vírus no
trato respiratório superior chama a atenção
para medidas de contenção da COVID-19.
Médicos
-N=54 profissionais de saúde (médicos)
diagnosticados
diagnosticados com COVID-19. Homens:
com COVID-19 66.7%.
-Local de trabalho: Departamentos
clínicos 72,2%; tecnologia médica 18,5%
e emergência 3,7%.
-Média de idade: grave/crítico (47 anos) vs
leve (38 anos), p=0.0015.
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Intensive Care
Med
24MAR2020

Gastrointestinal
Symptoms of 95
Cases With
SARS-CoV-2
Infection

Identification of
a potential
mechanism of
acute kidney
injury during
the COVID19 outbreak: a
study based on
single-cell
transcriptome
analysis.

Lin L et al. China.
https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/32241899/

Trato
gastrointestinal
como uma
possível via de
transmissão do
SARS-CoV-2?

Pan XW et al, China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32236644

Quais
mecanismos
envolvidos na
lesão renal aguda
na COVID-19?

- Sintomas iguais entre gêneros.
- Tomografia nos casos graves/críticos:
pulmão direito (61% vs 18,2%, p=0,0012)
e no LSD (31,7% vs 0%, p=0,028).
- A proteção deve ser universal no
hospital.
-N=95 pacientes com COVID-19.
58/95
(61%)
com
sintomas
gastrointestinais (vs 39% assintomáticos;
dados demográficos comparáveis):
-> 11 (11,6%) na admissão e 47 (49,5%)
durante hospitalização.
-> diarréia (24,2%), anorexia (17,9%),
náusea (17,9%).
-> diarréia durante a hospitalização:
decorrente do uso da associação de
antibióticos (p=0,034).
- Amostras de fezes de 65 pacientes (n=42
sintomáticos e n=23 sem sintomas
gastrointestinais):
-> sintomáticos: RT-PCR positivo em
22/42 (52,4%). EDA em 6 pacientes
(erosão e ulceras no esôfago em 1
paciente). SARS-COV-2 identificado no
esôfago/estomago/duodeno/reto em 2
pacientes com COVID-19 grave e no
duodeno de 1 paciente com COVID-19
não grave.
-> assintomáticos: RT-PCR positivo em
9/23 (39,1%).
- Prévio: Lesão renal aguda em 0.5-7%
dos casos de COVID-19 e em 2.9-23%
dos pacientes críticos com COVID-19.
-> Semelhante à infecção por SARS-CoV,
a proteína spike (S) deSARS-CoV-2 se
liga à enzima conversora de angiotensina
2 (ACE2), um receptor de célula
hospedeira, enquanto a proteína S é
ativada e clivada pelas serino-proteases
transmembranas celulares.
(TMPRSSs), permitindo que o vírus libere
peptídeos de fusão e possa, então, se
fundir à membrana.
-> coexpressão de ACE2 e TMPRSSs é
um determinante chave para a entrada
SARS-CoV-2 nas células hospedeiras.
- Podócitos e túbulos proximais expressam
altos níveis de ACE2 e TMPRSS.
- Expressão da ACE2 nos túbulos
proximais e nos podócitos é maior em
doadores ocidentais do que asiáticos,
sugerindo que a população Ocidental
tenha mais risco de desenvolver lesão
renal aguda.
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Novel
Coronavirus
Infection
(COVID-19) in
Humans: A
Scoping Review
and MetaAnalysis

Do Nascimento IJB et al.
Vários países.
https://www.mdpi.com/2
077-0383/9/4/941

JAMA
23 MAR2020

Ethics
Committee
Reviews of
Applications for
Research Studies
at 1 Hospital in
China During the
2019 Novel
Coronavirus
Epidemic

Zhang H et al.- China
https://jamanetwork.com
/journals/jama/fullarticle
/2763595

The Lancet
23MAR2020

Temporal
profiles of viral
load in posterior
oropharyngeal
saliva samples
and serum
antibody
responses during
infection by
SARS-CoV-2: an
observational
cohort study

Kai-Wang et al., China
https://www.thelancet.co
m/journals/laninf/article/
PIIS14733099(20)301961/fulltext

- Expressão de ACE2 e TMPRSS2 no rim
é similar aos pulmões, esôfago, intestino
delgado e cólon.
- O rim é um alvo também do SARSCov-2.
Meta-análise
-N=52.294 pacientes.
- Sintomas: Febre (82%), tosse (61%), dor
muscular e/ou fadiga (36%), dispneia
(26%), cefaleia (12%), odinofagia (10%),
sintomas gastro-intestinais (9%).
- Quadro clínico:
linfopenia (0.93 ×
109/L, 95% CI 0.83–1.03 × 109/L, n =
464) e proteína C-reativa alterada (33.72
mg/dL, 95% CI 21.54–45.91 mg/dL; n =
1637).
- Achados tomográficos: opacidades em
vido fosco e consolidações
- Taxa de letalidade: 0.3%
Implementação - Hospital Henan: designado para prestar
de sistema de
atendimento a pacientes com COVID-19.
revisão para
- O comitê de ética hospitalar organizou 4
avaliação ética de videoconferências de emergência em 35
projetos de
dias.
pesquisa clínica - Projetos avaliados dentro de 2,13 dias
no Hospital
após o envio: mais rapidamente do que
Henan durante o outras reuniões previas organizadas num
surto da COVID- contexto de surto.
19
- 1 pedidos foram revisados; 6 foram
aprovados; 4 rejeitado; e 31 encaminhados
para modificação devido à falta de base
estatística para o cálculo do tamanho da
amostra, deficiências nos critérios de
inclusão/exclusão
ou
questões
relacionadas ao termo de consentimento.
Apesar da urgência, os padrões de revisão
não foram reduzidos durante a pandemia.
Há correlação
- N = 23 (idade média 62 anos [37-75])
entre carga viral - A carga viral mediana na saliva da
em amostras de orofaringe posterior ou em outras
saliva e presença amostras respiratórias na apresentação foi
de anticorpos
de 5,2 log10 cópias por mL.
séricos?
- Carga viral salivar: mais alta na primeira
semana após o início dos sintomas e
posteriormente diminuiu com o tempo
- Em um paciente, o RNA viral foi
detectado 25 dias após o início dos
sintomas.
- A idade avançada teve correlação com
maior carga viral (p=0.02).
- Para 16 pacientes com amostras de soro
disponíveis 14 dias ou mais após o início
dos sintomas, as taxas de soropositividade
foram de 94% para anti-NP IgG, 88% para
anti-NP IgM, 100% para anti-NP IgM,
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Neprhrology
22MAR2020

J Infect
21MAR2020

Chronic kidney
disease is
associated with
severe
coronavirus
disease 2019
(COVID-19)
infection

Profile of Specific
Antibodies to SA
RS-CoV-2:
The First Report

Henry BM, Lippi G.
USA
https://link.springer.com/
article/10.1007%2Fs112
55-020-02451-9

Xiao,AT et al. China.
https://www.journalofinf
ection.com/article/S0163
-4453(20)301389/fulltext

Severidade da
COVID-19 e
doença renal
crônica

100% para anti- RBD IgG e 94% para
anti-RBD IgM.
- Níveis de IgG anti-SARS-CoV-2-NP ou
anti-SARS-CoV-2-RBD correlacionados
com o título de neutralização do vírus.
- Meta-análise de 4 estudos:
1- Guan W et al, 2020: n=1099
2- Liu Y et al, 2020: n=12
3- Wang D et al, 2020: n=138
4- Zhang JJ et al, 2020: n=140
- n=273/1389 (19,7%): quadros graves
- Doença renal
crônica está associada à severidade da
COVID-19: OR 3.03 [1,0-7,0].

Anticorpos IgM e -N=34, idade 25-87 anos.
IgG na COVID- - Exceto por dois pacientes (2 dias e 3 dias
19
após o início dos sintomas), todos os
pacientes incluídos tiveram testes de IgM
e IgG após 2 semanas do início dos
sintomas.
- Na semana 3 após o início dos sintomas,
todos os pacientes foram positivos para
IgM e IgG, com os valores médios de
322,80 AU/ml e 112,40 AU/ml (VR:
<10AU/ml), respectivamente.
- Na semana 4, todos os resultados ainda
eram positivos para IgM e IgG. A IgM
diminuiu enquanto a IgG continuou a
subir, com o valor médio de 147,92AU /
ml e 157,01AU / ml, respectivamente.
-Na semana 5, no entanto, todos os
pacientes foram positivos para IgG,
enquanto 2 pacientes (16,7%) obtiveram
resultados negativos para IgM. O nível de
IgM continuou caindo para 78,03 AU/ml e
a IgG continuou subindo até 163,56
AU/ml.
-No final da observação (7 semanas), 2
pacientes (33,3%) obtiveram resultados
negativos para IgM e todos os pacientes
estavam positivos para IgG
-> em 7 semanas: valor médio de IgM
21,83 AU/ml e de IgG 167,16 AU/ml..
- O perfil de anticorpos específicos para
SARS-CoV-2 é semelhante ao SARSCoV: alto nível detectável e contínuo de
IgM indica a fase aguda da infecção. Além
disso, a IgM dura mais de um mês,
indicando a replicação prolongada do
vírus em pacientes infectados com SARSCoV-2. A IgG aparece mais tarde que a
IgM e persiste alta, indicando reação
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Open Forum
Infect Dis
21MAR2020

High-dose
intravenous
immunoglobulin
as a therapeutic
option for
deteriorating
patients with
Coronavirus
Disease 2019

Wei Cao and al, China
https://academic.oup.co
m/ofid/advancearticle/doi/10.1093/ofid/
ofaa102/5810740

imune humoral protetora contra o vírus
SARS-CoV-2.
- Para o SARS-CoV, estudos revelaram
que a IgM atinge o ponto mais alto em 4
semanas e não é detectável em 3 meses
após o início dos sintomas. IgG foram
detectáveis persistentemente por até 24
meses (Mo HY et al. Respirology, 2006).
Qual eficácia da N= 3 adultos (56, 34 e 35 anos) tratados
imunoglobulina com 25g/dia durante 5 dias com IVIg no
intravenosa em momento do início do desconforto
altas doses (IVIg) respiratório + antibiótico:
no momento do - T°C retornou ao normal em 1-2 dias e o
início do
desconforto respiratório melhorou em 3-5
desconforto
dias.
respiratório?
- Considerar que outros tratamentos foram
administrados (antivirais em 2/3 e
corticóides em 1/3 pacientes).
- Os primeiros dias de deterioração clínica
podem apresentar um ponto crítico quando
a inibição potente da cascata inflamatória
pode salvar os pacientes de danos fatais
imunomediados.
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JAMA
20MAR2020

Treatment of 5
Critically Ill
Patients With
COVID-19 With
Convalescent
Plasma

Shen C et al, China
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32219428

Qual o resultadodo uso do plasma
de indivíduos
convalescentes -?
-

-

- n= 5 pacientes críticos com COVID-19
(qRT-PCR positiva por swab de nasofaringe,
PaO2/FiO2 <300 e ventilação mecânica).
- Estudo não controlado.
- Faixa etária de 36-65 anos; 2F:3M.
- Uso concomitante de antivirais e
metilprednisolona.
- Os pacientes receberam transfusões com
plasma de indivíduos convalescentes com um
título de anticorpo específico para SARSCoV-2 IgS (IgG) maior que 1: 1000 (ELISA) e
título de neutralização maior que 40.
- Após a transfusão de plasma, a T°C
normalizou em 3 dias em 4/5 pacientes, o
escore SOFA diminuiu e a PaO2/FiO2
aumentou em 12 dias (variação: 172-276
mmHg antes e 284-366 mmHg depois).
- As cargas virais também diminuíram e se
tornaram negativas 12 dias após a transfusão, e
os títulos ELISA específicos para SARS-CoV2/anticorpos neutralizantes aumentaram após a
transfusão (intervalo 40-60 antes e 80-320,
respectivamente, no dia 7).
- A SDRA resolveu em 4 pacientes com 12
dias após a transfusão e 3 pacientes foram
“desmamados” da ventilação mecânica dentro
de 2 semanas do tratamento.
- Dos 5 pacientes, 3 receberam alta hospitalar
(tempo de permanência: 53, 51 e 55 dias) e 2
estão em condição estável com 37 dias após a
transfusão.
- O tratamento com plasma de indivíduos
convalescentes reduziu IL-6, proteína C
Reativa e pró-calcitonina.
- A administração de plasma de indivíduos
convalescentes
contendo
anticorpo
neutralizante foi acompanhada de melhora no
estado clínico.
- O tamanho limitado da amostra e o desenho
do estudo impedem uma afirmação definitiva
sobre a eficácia potencial desse tratamento.

-

International
journal of
antimicrobial
agents
20MAR2020

Hydroxychloroq
uine and
azithromycin as a
treatment of
COVID-19:
results of an
openlabel nonrandomized
clinical trial

Gautret, et, France
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32205204

Qual impacto da - Pacientes hospitalizados: i) idade> 12
hidroxicloroquina anos e ii) PCR positivo para SARS-CoV-2
na carga viral?
em amostra nasofaríngea na admissão:
- Tratamento: sulfato de hidroxicloroquina
oral 200 mg, 3x /dia por 10 dias.
- 26 tratados entre eles, seis pacientes
receberam azitromicina adicional.
- Grupo controle: 16 pacientes de outro
centro ou recusa em participar
- 6 pacientes tratados foram excluídos da
análise.
- Desfecho primário: redução virológica
no dia 6 após a inclusão
- 70% dos pacientes tratados com
hidroxicloroquina
(N=20)
foram
curados virologicamente versus 12,5%
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J Clin Med
20MAR2020

Smoking
Upregulates
AngiotensinConverting
Enzyme-2
Receptor: A
Potential
Adhesion Site for
Novel
Coronavirus
SARS-CoV-2
(Covid-19)
Characterization
of the receptor
binding domain
(RBD) of 2019
novel
coronavirus:
implication for
development of
RBD protein as a
viral attachment
inhibitor and
vaccine

Brake SJ et al. Australia.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32244852

NEJM
19MAR2020

SARS-CoV2
Infection in
children

Lu X. et al, China
https://www.nejm.org/do
i/full/10.1056/NEJMc20
05073

World Journal
of Pediatrics
19MAR2020

Clinical features
of severe
pediatric patients
with coronavirus
disease 2019 in
Wuhan: a single
center’s
observational
study Clinical

Sun D et al, China
https://link.springer.com/
article/10.1007/s12519020-00354-4

Cell Mol
Immunol
19MAR2020

Wanbo Tai et al., China
https://wwwnaturecom.proxy.inserm
biblio.inist.f
r/articles/s41423-0200400-4

no grupo controle (N=16) (p = 0,001).
Tabagismo
Análise imuno-histoquímica de
associadao ao
pacientes tabagistas mostram expressão de
maior risco de
ACE2 similar aos pacientes com doença
COVID-19?
pulmonar obstrutiva crônica, incluindo
células epiteliais apicais e ciliares e
pneumócitos tipo 2, além de macrófagos
alveolares.
Maior expressão de ACE2 em
tabagistas e paciente com doenças
pulmonares crônicas pode ser um fator
de risco para pneumonia associada à
COVID-19.
A proteína RBD - A proteína do domínio de ligação ao
do SARS-CoV-2 receptor (RBD – receptor binding
pode ser um alvo domain)- SARS-CoV-2 pode ser usada
terapêutico para o como agente terapêutico contra a infecção
desenvolvimento por SARS-CoV-2 e SARS-CoV (estudos
de anticorpos,
in vitro)
inibidores da
- A proteína RBD do SARS-CoV-2 S já
entrada do vírus e foi identificada.
vacinas?
- A proteína RBD se liga fortemente aos
receptores da enzima conversora de
angiotensina 2 humana (ACE2) e de
morcegos.
- Anticorpos específicos para RBD-SARSCoV podem reagir de maneira cruzada
com a proteína RBD-SARSCoV-2.
- Anti-soro induzido pela RBD-SARSCoV-2 pode neutralizar cruzadamente o
SARSCoV-2
->
potencial
para
desenvolver vacinas baseadas nos
epítopos da RBD-SARS-CoV-2 e SARSCoV.
Avaliação de
- Das 1391 crianças testadas no Hospital
crianças
Infantil de Wuhan, 171 (12,3%) foram
infectadas com positivas para infecção por SARSSARS-CoV2 e
CoV2. - Idade mediana: 6,7 anos
tratadas no
- Masculino: 60,8%
Hospital Infantil - Febre: 41,5%, Tosse: 48,5% Pneumonia:
de Wuhan
64,9%
- 3 crianças (com condições coexistentes)
necessitam de cuidados intensivos e 1
morte - A maioria das crianças parece
ser sintomática leve.
Descrição de
8 crianças incluídas: 5 gravemente doentes
crianças
e 3 criticamente doentes
gravemente
- 2 meses a 15 anos
doentes com
- Sintomas: polipnéia 100%, febre (75%),
COVID-19 em
tosse (75%), expectoração (50%)
Wuhan
- Anormalidades na TC tórax (100% dos
pacientes): múltiplas sombras patchy-like
ou opacidades em vidro fosco
- Aumento da proteína C-reativa,
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features of severe
pediatric patients
with coronavirus
disease 2019 in
Wuhan: a single
center’s
observational
study

NEJM
19MAR2020

A trial of
liponavirritonavir in
adults
hospitalized with
severe Covid-19

Cao B et al, China
https://www.nejm.org/do
i/10.1056/NEJMoa20012
82

Quais a
segurança e a
eficácia do
lopinavir/ritonavi
r para o
tratamento da
infecção pelo
SARS CoV-2 em
adultos?

Cytometry
18MAR2020

SARS-CoV-2,
the Virus that Ca
uses COVID19: Cytometry an
d
the New Challeng
e for Global
Health

Cossarizza A et al. Italy.
https://onlinelibrary.wile
y.com/doi/full/10.1002/c
yto.a.24002

Citometria para
análise das
alterações
imunológicas na
COVID-19

procalcitonina e DHL (75%)
- Alteração da função hepática (50%)
- Aumento: CD3 (2/8), CD4 (4/8), IL6
(2/8), IL10 (5/8), IFN-γ (2/8)
- Níveis de IL6 e IL10 aumentaram
significativamente em 2 pacientes críticos
que permaneceram na UTI por 20 dias.
Anormalidades
laboratoriais
específicas e respostas imunológicas
excessivas podem levar a danos a longo
prazo e complicações graves de saúde
- Estudo randomizado, controlado, aberto:
- n=199: 99 receberam lopinavir/ritonavir
e 100 receberam apenas tratamento
padrão.
- O lopinavir/ritonavir não foi associado à
melhora clínica ou mortalidade: tempo
médio para melhora clínica 16 dias versus
16 dias, HR=1,31 [0,95 - 1,85]
- Outros desfechos:
* Mortalidade em 28 dias menor no grupo
lopinavir-ritonavir: 19,2% vs 25%,
diferença -5,8% [-17,3 - 5,7].
* RNA viral detectável para SARS-CoV2: semelhante entre dois grupos: 40,7%
dos pacientes do grupo lopinavir-ritonavir
no final do estudo (28d).
* Eventos adversos graves: 19 no grupo
lopinavir/ritonavir (4 eventos adversos
gastrointestinais graves relacionados ao
medicamento do estudo) e 32 no
tratamento padrão.
*Não houve diferença na duração da
oxigenoterapia e na duração da internação.
· - Conclusão post hoc: início precoce do
lopinavir/ritonavir pode acelerar a
recuperação clínica e reduzir a
mortalidade
- Mortalidade geral em 22,1%.
- Nenhum benefício foi observado com o
tratamento com lopinavir/ritonavir na
COVID-19.
- Estudo conduzido pelo Modena COVID19
Working
Group/University
of
Modena”, em Modena na Itália.
- Foco no desenvolvimento da resposta
imunológica e sugestão do uso da
citometria de fluxo como metodologia
para alcançar tal objetivo:
-> Investigação da alteração nas
subpopulações de células T e B avaliando
o papel das células inflamatórias na
imunogenicidade da doença;
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Engineering
18MAR2020

Experimental
Treatment with
Favipiravir for
COVID-19: An
Open-Label
Control Study

Cai Q et al. China.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32346491

Favipiravir é
mais seguro e
eficaz na
COVID-19 em
relação ao
controle

-> correlação da taxa de mortalidade dos
pacientes com COVID-19 com elevados
níveis de IL-6, relacionando a síndrome
de liberação de citocinas com a piora do
quadro do paciente;
-> padronização de um painel de
citometria com 18 parâmetros para
avaliar a diferenciação, ativação e
exaustão das células TCD4+ e TCD8+.
Observou-se que nas amostras dos
pacientes com COVID-19 há uma baixa
contagem de células T, um aumento na
subpopulação de células TCD4+ naive e
uma diminuição nas células TCD4+ de
memória
-N=80 pacientes com COVID-19: média
de idade 47 (33,8-61) anos, 43,8%
homens.
-Avaliação do favipiravir (FPV) vs
lopinavir (LPV)/ritonavir (RTV) no o
tratamento de COVID-19.
-> N=35: FPV oral (Dia 1: 1600 mg
2x/dia; Dias 2-14: 600 mg 2x/dia)+
interferon (IFN)-α por inalação (5
milhões de U 2x/dia).
-> N=45: LPV/RTV oral (dias 1-14: 400
mg/100 mg 2x/dia) + IFN-α por inalação
(5 milhões de U duas vezes ao dia)
->Alterações na TC tórax, eliminação
viral e segurança do medicamento foram
comparadas entre os dois grupos.
- Tempo para eliminação viral foi mais
curto no grupo FPV vs LPV/RTV:
mediana de 4 [intervalo interquartil,
IQR], 2,5-9 dias vs 11 [8-13] dias;
p<0,001).
-Grupo FPV também mostrou melhora
significativa na TC do tórax em
comparação com o LPR/RTV: 91,43%
vs 62,22% (p=0,004).
-Após o ajuste para possíveis fatores de
confusão, o grupo FPV também mostrou
uma taxa de melhora significativamente
maior na imagem do tórax.
-A regressão multivariável de Cox
mostrou
que
o
FPV
foi
independentemente associado a uma
eliminação viral mais rápida (HR=3,43,
IC 95% 1,16-10,1; p=0,026). Além disso,
menos
reações
adversas
foram
encontradas no grupo FPV (11,4% vs
55,6%, p<0,001).
-> outro fator associado à eliminação
viral: contagem de linfócitos T

22.05.2020 - ATUALIZAÇÃO COVID-19 (artigos aceitos) – Hospital Israelita Albert Einstein

Drug Discov
Today
18MAR2020

Advance of prom
ising targets and
agents against 20
19nCoV in China

Duan Y. et al. China.
https://www.sciencedirec
t.com/science/article/pii/
S1359644620300982?vi
a%3Dihub

The Lancet
17MAR2020

Prevention of
SARS-CoV-2
infection in
patients with
decompensated
cirrhosis

Xiao et al., China
https://www.thelancet.c
om/journals/langas/artic
le/PIIS24681253(20)30080-7/fulltex

J Inf Dis
17MAR202

Clinical outcome
of 55
asymptomatic
cases at the time
of hospital

Wang et al., China
https://academic.oup.co
m/jid/advancearticle/doi/10.1093/infdis
/jiaa119/5807958

(HR=1,002;
IC95%
1,000-1,005,
p=0,23).
-Neste estudo caso-controle, aberto e não
randomizado, o FPV mostrou efeitos de
tratamento significativamente melhores
na COVID-19 em termos de progressão
da doença e eliminação viral; se causais,
esses resultados devem ser informações
importantes para o estabelecimento de
diretrizes para o tratamento no combate
ao SARS-CoV-2.
Quais drogas são -Remdesivir
(Gilead
GS-441524.):
promissoras na direcionado a RNA polimerase (RdRp),
COVID-19?
interferindo na síntese do mRNA. Inibe
in vitro o SARS-CoV-2 com EC50 de
0,77-1,76 μM. Em teste para COVID-19
(fase III) nos EUA.
- Fapiripiravir; mecanismo de ação
semelhante ao Remdesivir
- Lopinavir e o Ritonavir: possuem como
alvo a 3-chymotrypsin-like protease
(3Clpro). Usados na SARS Cov e MERSCoV.
Atualmente, um estudo está
utilizando
a
combinação
de
Lopinavir/Ritonavir
e
Emtricitabine/Tenofovir
alafenamide,
inibidores da transcriptase reversa, para
tratar pacientes com COVID-19.
-Cloroquina
e
seus
derivados
(Hidroxicloroquina e o fosfato de
cloroquina: interferem na acidificação
endossômica e possuem efeitos antivirais
contra SARS-CoV e HCoV-229E.
- Arbidol: inibidor da síntese de 2’-5’oligoadenilatos.
Como prevenir as - Anteriormente conhecido: Pacientes com
cirrose descompensada apresentam maior
infecções
nosocomiais em risco e mortalidade por infecção.
- N=111 pacientes com cirrose
pacientes com
descompensada.
cirrose
descompensada? - Novos procedimentos de precaução
foram implementados (consulte
o
documento)
- A incidência de COVID-19 foi menor do
que em outros grupos.
- A abordagem simples (ver artigo) pode
ser um meio eficaz de prevenir o COVID19
em
pacientes
com
cirrose
descompensada.
Portadores
55 portadores assintomáticos
assintomáticos:
quem são eles? - Portadores assintomáticos ocorreram
com maior frequência em pessoas de meia
idade que tiveram contato próximo com
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Am J
Transplant.
17MAR202

admission
infected with
SARSCoronavirus-2 in
Shenzhen, China
Successful
recovery of
COVID-19
pneumonia in a
renal transplant
recipient with
long-term
immunosuppressi
on

familiares infectados.
- A maioria dos casos desenvolveu formas
leves da COVID-19.

Zhu et al., China
https://onlinelibrary.wile
y.com/doi/full/10.1111/a
jt.15869

J Med Virol
17MAR202

Platelet-tolymphocyte ratio
is associated with
prognosis in
patients with
Corona Virus
Disease-19

Qu et al., China
https://onlinelibrary.wile
y.com/doi/full/10.1002/j
mv.25767

The NEJM
17MAR2020

Aerosol and
Surface Stability
of SARS-CoV-2
as Compared
with SARS-CoV1

Doremalen et al., USA
https://www.nejm.org/do
i
/pdf/10.1056/NEJMc200
49 73?articleTools=true

Pode o paciente
transplantado ter
maior risco na
pandemia pela
COVID-19?

Homem de 52 anos de idade transplantado
renal há 12 anos:
- As características clínicas (sintomas,
exames laboratoriais e TC de tórax) foram
semelhantes aos pacientes com COVID-19
não transplantados.
- Regime de tratamento: redução da dose
dos imunossupressores e baixa dose de
metilprednisolona.
- O caso tratado com eficácia tem valor de
referência para o futuro tratamento de
outros pacientes transplantados com
pneumonia por COVID-19.
- A análise de casos adicionais é
necessária para determinar se esse achado
permanece verdadeiro.
Relação
- Análise retrospectiva de 30 pacientes
plaqueta/linfócito hospitalizados.
- Aumento das plaquetas: pacientes graves
é fator de mau
(392±123) vs não graves (301±80)
prognóstico no
curso da COVID- (p=0,047); maior tempo de internação.
- Razão plaquetas/linfócitos:
graves
19?
626±523) vs não graves (262±98)
(p=0,001)
- Fatores de risco para gavidade: idade,
pico
de
plaquetas,
razão
plaquetas/linfócitos.
Qual a
- 10 grupos experimentais, 5 para SARSviabilidade do
CoV-2 e 5 para SARS-CoV-1 nas
SARS CoV-2 em seguintes condições: aerossol, plástico,
superfícies
aço inoxidável, cobre e papelão.
externas?
- A estabilidade do SARS-CoV-2 em
superfícies foi semelhante à estabilidade
do SARS-CoV-1 nas circunstâncias
experimentais testadas.
Aerossol: SARS-CoV-2 e SARS-CoV-1
permanecem viáveis em aerossol por, pelo
menos, 3h (não foi testado num período
superior a esse), embora haja decaimento
do título.
Plástico (polipropileno): SARS-CoV-2 e
SARS-CoV-1 tiveram comportamentos
semelhantes, sendo detectáveis até 72h
depois, embora com queda considerável
do título viral.
Aço inoxidável: SARS-CoV-2 e SARSCoV-1
tiveram
comportamentos
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Arch Pathol
Lab Med.
17MAR2020

The Lancet
17MAR2020

Cell Mol

An Analysis of 38
Pregnant Women
with COVID-19,
Their Newborn
Infants, and
MaternalFetal
Transmission of
SARS-CoV2:
Maternal
Coronavirus
Infections and
Pregnancy
Outcomes
Prisons and
custodial settings
are part of a
comprehensive
response to
COVID-19

Schwartz et al., USA
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32180426

Existe
transmissão
maternal-fetal do
SARS-Cov-2?

Kinnet et al., Australia
https://www.thelancet.co
m/journals/lanpub/article
/PIIS24682667(20)30058X/fulltext

Aspectos éticos
nas prisões

Elevated

Zheng et al.,

Existem fatores

semelhantes, sendo detectáveis até 48h
depois, embora com queda considerável
do título viral.
Cobre: sem sinais de viabilidade após 4
horas (SARS-CoV-2) e 8 horas (SARSCoV-1).
Papelão: sem sinais de viabilidade após
24h (SARS-CoV-2) e 8h (SARS-CoV-1).
Meia-vida: semelhante para SARS-CoV2 e SARS-CoV-1 em aerossol e cobre (1.1
a 1.2 horas); mais longa nas superfícies de
plástico (6.8h) e aço inoxidável (5.6h). Em
papelão, SARS-CoV-2 teve meia-vida
mais prolongada do que SARS-CoV-1
(3.4h vs. 0.58h), mas houve maior
dispersão de dados, de forma que esses
devem ser interpretados com cautela.
- A transmissão por aerossóis e fomites
do SARS-CoV-2 é considerável
- N=38 mulheres grávidas com COVID19
e seus recém-nascidos na China.
- Diferentemente das infecções por
coronavírus em mulheres grávidas
causadas por SARS e MERS, o COVID19 não levou a mortes maternas.
- Similar às gestações com SARS e
MERS: não há casos confirmados de
transmissão intrauterina de SARS-CoV-2.
- Não há evidências de que o SARS-CoV2 leve à transmissão intrauterina ou
transplacentária de gestantes infectadas
para seus fetos.
As prisões são epicentros para doenças
infecciosas:
- Maior prevalência de infecção.
- Fatores de riscos mais elevados para
infecção.
- Contato próximo inevitável em
instalações frequentemente superlotadas,
mal ventiladas e insalubres.
- Acesso deficiente aos serviços de saúde
em comparação ao ambiente comunitário.
- A importância da saúde pública das
respostas das prisões aos surtos de
influenza foi reconhecida nos EUA, onde
o CDC desenvolveu uma lista de
verificação para a preparação da pandemia
de influenza.
- A OMS também emitiu orientações
específicas da prisão para responder ao
COVID-19.
- Características imunológicas dos
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Immunol
17MAR2020

Int J Infect
Dis
17MAR2020

exhaustion levels
and reduced
functional
diversity of T
cells in
peripheral blood
may predict
severe
progression in
COVID-19
patients

https://www.nature.com/
articles/s41423-0200401-3

Transmission
potential and
severity of
COVID-19 in
South Korea

Shim et al., Rep of
Korea
https://www.sciencedirec
t.com/science/article/pii/
S1201971220301508

de riscos
imunológicos no
curso da COVID19?
A tempestade de
de citocinas
inflamatórias
induzida pelo
SARS-Cov-2
afeta a resposta
dos linfócitos T
(diferenciação e
atividade)

Relatar a
experiência da
Coréia do Sul na
COVID-19

leucócitos do sangue periférico de
pacientes com COVID-19 (n=16: 10 casos
leves e 6 casos graves) versus grupo
controle (n=6):
- A frequência de linfócitos T CD4+
multifuncionais (positivos para pelo
menos
duas
citocinas)
diminuiu
significativamente no grupo grave.
- A proporção de subpopulações de
linfócitos T CD4 + não-funcionais (IFN-γTNF-α-IL-2−)
aumentou
significativamente.
- Sem aumento de neutrófilos ou
diminuição de linfócitos.
- Não foram encontradas diferenças
estatísticas nas concentrações plasmáticas
da IL-6 e do TNF-α entre os três grupos
- Níveis de IFN-γ e TNF-α nos linfócitos
T CD4 + T as células foram mais baixas
no grupo grave do que no grupo leve,
enquanto os níveis de granzima B e
perforina nas células T CD8 + foram
maiores no grupo grave do que no grupo
leve.
- A frequência de linfócitos T CD4 +
multifuncionais
diminuiu
significativamente no grupo grave e a
proporção de
subpopulações
nãofuncionais aumentou significativamente.
- Identificação de potenciais fatores de
risco imunológicos para pneumonia por
COVID-19 e identificação de mecanismos
que podem ser explorados no tratamento
clínico.
- COVID-19: 6.284 casos e 42 mortes na
Coréia do Sul (até 8 de março de 2020).
- A média do número de reprodução Rt da
COVID-19 na Coréia foi estimado em 1,5
(IC95%: 1,4-1,6)
- O crescimento intrínseco foi estimado
em 0,6 (IC 95%: 0,6, 0,7) e o parâmetro
de escala de crescimento foi estimado em
0,8 (IC 95%: 0,7, 0,8), indicando dinâmica
de crescimento sub-exponencial da
COVID-19
- A taxa de fatalidade de casos brutos foi
maior entre os homens (1,1%) em
comparação com as mulheres (0,4%) e
aumenta com a idade mais avançada, de
0,1% entre os 30-39 anos e 6% para ≥ 80
anos (em 6 de março de 2020)
- Os resultados indicam transmissão
sustentada precoce na COVID-19 na
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Ultrasound
Obstet
Gynecol
17MAR2020

Br J Haematol
16MAR2020

Coronavirus in p
regnancy and del
ivery: rapid revie
w

How do we plan
hematopoietic
cell transplant
and cellular
therapy with the
looming COVID19 threat?
Comentário

Mullins E et al. UK.
https://obgyn.onlinelibra
ry.wiley.com/doi/abs/10.
1002/uog.22014

Impacto da
COVID-19 na
gestação

Dholaria B & Savani
BN. USA.
https://onlinelibrary.wile
y.com/doi/full/10.1111/b
jh.16597

Transplante de
células-tronco
hematopoiéticas
durante a
COVID-19

Coréia do Sul e dão suporte à
implementação
de
medidas
de
distanciamento social para controlar
rapidamente o surto.
-Levantamento realizado no PubMed e
MedRxiv para identificar relatos de casos
primários, séries de casos, estudos
observacionais
e
ensaios
clínicos
randomizados que descrevem mulheres
afetadas por coronavírus na gravidez até a
data de 25/02/20.
-Analise de 23 estudos relevantes (relatos
de casos e séries de casos), incluindo de
32 mulheres afetadas pelo COVID-19 na
gravidez, e 30 recém-nascidos (um
conjunto de gêmeos, com três gestações
em andamento).
-Nenhuma morte materna foi relatada. O
parto foi por cesariana em 27 casos e
vaginal em dois, em 15 gestações (47%)
foi diagnosticada prematuridade. Houve
um natimorto e uma morte neonatal. Dois
bebês (6%) foram para UTI.
-Em 25 bebês estudados, nenhum caso de
transmissão vertical foi relatado; 15 foram
relatados como sendo testados com RTPCR positivo após o parto.
-Este artigo é um comentário realizado
pela equipe do departamento de OncoHematologia da Vanderbuilt University.
-> pacientes que realizaram o transplante
de células tronco hematopoiéticas são
mais susceptíveis a infecção pelo SARSCoV-2; há descrição de uma tabela com
diretrizes a serem seguidas com o objetivo
de aliviar o impacto da COVID-19 nessa
população.
-> O artigo comenta que o vírus não se
mostrou ser capaz de ser transmitido por
produtos do sangue ou de terapias
celulares, mas aponta que devido ao
cenário mundial há dificuldades logísticas
quanto a realização do TCTH.
-> O autor enfatiza que é extremamente
importante que os centros de transplante
que já possuem algum tipo de experiência
na condução de tratamentos com pacientes
onco-hematológicos com COVID-19
reportem tal experiência para que os
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outros centros possam aprender e melhor
conduzir os seus casos.
Kidney Int
16MAR2020

Kidney disease is
associated with
in-hospital death
of patients with
COVID-19

Cheng Y et al. China.
https://www.kidneyinternational.org/article/
S0085-2538(20)302556/abstract

Sig Transduc
Target Ther
16MAR2020

Lymphopenia
predicts disease
severity of
COVID-19: a
descriptive and
predictive study

Tan, L. et al, China
https://www.nature.com/
articles/s41392-0200148-4

Gynecologie,
obstetrique,
fertilite &
senologie
16 MAR2020

Infection with
SARS-CoV-2 in
pregnancy.
Information and
proposed care.
CNGOF

Peyronnet et al, France
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32199996

Nat Med
16MAR2020

Breadth of
concomitant
immune
responses prior
to patient
recovery: a case
report of nonsevere COVID-19

Thevarajan et al.,
Australia
https://www.nature.com/
articles/s41591-0200819-2

Alterações renais - N=701, média de idade 63 anos [50-71]),
na COVID-19? 52% homens
- Admissão: 43.9% proteinúria, 26.7%
hematúria, aumento creatinina 14.4%,
aumento BUN 13.1%, eGFR < 60
ml/min/1.73m2 13.1%
- Lesão renal aguda: 5.1%
- Fatores de risco para mortalidade (após
ajuste para idade, sexo, severidade da
doença, comorbidade e leucócitos)
 Aumento creatinina: HR 2.10.
 Aumento BUN: HR 3.97.
 AKI estágio 1 (HR=1.9), estágio 2
(HR=3.51), estágio 3 (HR=4.38).
 Proteinúria: 1+ (HR=2.99), 2+~3+ (5.56).
-Estabelecimento de um modelo da
contagem de linfócitos de acordo com o
tempo (Time-LYM% model)
- 15 óbitos, 40 pacientes com doença gravecurados e 40 pacientes com doença
moderada-curados
- TML moderado LYM%> 20%: cura
- TML grave-curado 5%<LYM>20%: cura
- TML criticamente doente LYM%<5%:
terapia intensiva
- Parâmetro laboratorial (TML) pode
auxiliar na triagem inicial de indivíduos
com COVID-19 e tem fator prognóstico.
Descrição da
- Poucas mulheres grávidas foram
COVID19 na
descritas.
gestação
- Apresentam os mesmos sintomas do
restante dos pacientes adultos
- Alguns casos de SDRA ou pneumonia:
foram descritas 2 mulheres grávidas com
ventilação invasiva
- Risco: parto cesáreo e prematuro
- Nenhum aborto foi descrito.
- Neonatos: nenhum caso de transmissão
vertical; sintomáticos leves (sintomas
provavelmente devido à hipoxemia
materna)
Qual é o perfil
- Cinética da resposta imunes em relação
imunológico dos às características clínicas e virológicas de
uma paciente de 47 anos com COVID-19
pacientes com
leve
a
moderada
que
exigiu
COVID-19?
hospitalização:
- Aumento rápido das células T CD38 +
HLA-DR + ativadas, especialmente as
células T CD8 +, nos dias 7 a 9
precederam a resolução dos sintomas
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Cell discovery
16MAR2020

Network-based
drug repurposing
for novel
coronavirus
2019nCoV/SARSCoV
-2

Zhou, et al, Chine
https://www.nature.com/
articles/s41421-0200153-3

SCIENCE
16MAR2020

Substantial
undocumented
infection
facilitates the
rapid
dissemination of
novel
coronavirus(SAR
S-CoV2).

Li et al, UK
https://science.sciencema
g.org/content/early/2020/
03/24/science.abb3221.f
ull

- Linfócitos secretores de anticorpos
(ASCs) apareceram no sangue no
momento da eliminação viral (dia 7;
1,48%) e atingiram o pico no dia 8
(6,91%).
- Surgimento de células circulantes TFH no
sangue no dia 7 (1,98%), aumentando nos
dias 8 (3,25%) e 9 (4,46%).
- Frequência de coexpressão de CD38 e
HLA-DR nas células T CD8 + aumentou
do dia 7 (3,57%) para os dias 8 (5,32%) e
9 (11,8%), bem como a frequência da coexpressão de CD38 e HLA-DR nas células
T CD4 + entre os dias 7 (0,55%) e 9
(3,33%), embora em níveis mais baixos
que as células T CD8 +.
- As células T CD38 + HLA-DR + CD8 +
produziram maiores quantidades de
granzimas A e B e perforina (~ 34 a 54% a
mais) do que as células progenitoras
(populações CD8+ ou CD4+).
- Curiosamente, foram encontrados valões
baixos de citocinas e quimiocinas próinflamatórias nesse paciente com COVID19, mesmo nos dias 7 a 9.
Como identificar - Utilizadas análises de proximidade de
rede de alvos de drogas e interações de
moléculas
candidatas contra HCoV-interações do hospedeiro usando o
o SARS-CoV-2? interatoma humano:
- 16 potenciais drogas reaproveitáveis
anti-HCoV (por exemplo, melatonina,
mercaptopurina e sirolimus) foram
priorizadas.
- + 3 combinações de drogas em potencial
(por exemplo, sirolimus + dactinomicina,
mercaptopurina + melatonina e toremifeno
+ emodina).
- O reaproveitamento de medicamentos
pode ser uma estratégia eficaz para
descoberta de medicamentos, contribuindo
para reduzir o tempo e diminuir o custo
em comparação à descoberta de novos
medicamentos.
Qual impacto da - A partir das observações sobre as taxas
de infecção relatadas na China + dados de
infecção pelo
SARS-Cov-2 não mobilidade + um modelo de metadocumentada ? população dinâmica de rede e inferência
bayesiana.
- 86% de todas as infecções não foram
documentadas (IC95%: [82%-90%]) antes
que as restrições fossem estabelecidas em
23 de janeiro de 2020.
- Infecções não documentadas foram a
fonte de infecção em 79% dos casos

22.05.2020 - ATUALIZAÇÃO COVID-19 (artigos aceitos) – Hospital Israelita Albert Einstein

The Lancet
16MAR2020

Preparedness is
essential for
malaria-endemic
regions during
the COVID-19
pandemic

Wang et al., China
https://www.thelancet.co
m/journals/lancet/article/
PIIS01406736(20)305614/fulltext

E a COVID-19
nas regiões
endêmicas para
malária?

The Lancet
16MAR2020

Screening of
faecal microbiota
transplant
donors during
the COVID-19
outbreak:
suggestions for
urgent updates
from an
international
expert panel

Ianiro et al., Italy

Mudanças
estratégicas nos
bancos de fezes.
Qual impacto no
transplante de
microbiota fecal?

J Infect
13MAR2020

Coronavirus Dise
ase 2019 in
elderly patients:
characteristics
and prognostic
factors based on
4-week follow-up.

https://www.thelancet.
com/journals/langas/ar
ticle/PIIS24681253(20)300893/fulltext

Wang L et al. China
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32240670

Quais os fatores
prognósticos nos
pacientes idosos?

documentados.
- Estes dados explicam a rápida
disseminação geográfica do SARS-CoV2
e indica que a contenção desse vírus será
particularmente desafiadora.
- Lições relevantes do surto de 2014–16
da pelo vírus Ebola na África Ocidental.
- Assim como o Ebola, os primeiros
sintomas da COVID-19, incluindo febre,
mialgia e fadiga, podem ser confundidos
com malária e levar a desafios no início
diagnóstico clínico.
- Antes de cada doação, sugere-se rastrear
(FDA):
histórico de viagens de um
doador para áreas de surto, coabitação
com indivíduos infectados e a presença de
sintomas típicos de COVID-19 nos 30 dias
que antecedem a coleta ds fezes para
doação.
- Como alternativa, as fezes dos doadores
devem ser armazenadas e colocadas em
quarentena por 30 dias antes do uso e
liberadas apenas se o doador não
apresentar sintomas.
- Nos países endêmicos, o ensaio de RTPCR deve ser considerado em todos os
doadores.
- Os bancos de fezes devem verificar
retrospectivamente o estado de saúde dos
doadores antes de usar fezes congeladas,
de acordo com a epidemiologia local, para
evitar possível disseminação potencial do
SARS-CoV-2.
- N=339 pacientes; 71 ± 8 anos; 173
mulheres (51%)
- Evolução clínica: 80 (23,6%) pacientes
críticos, 159 graves (46,9%) e 100 casos
moderados (29,5%).
- Comorbidades: HAS (40,8%), DM
(16,0%) e DCVs (15,7%).
- Sintomas: febre (92,0%), tosse (53,0%),
dispnéia (40,8%) e fadiga (39,9%).
- Linfopenia: 63,2%
- Complicações: infecção bacteriana
(42,8%), anormalidades das enzimas
hepáticas (28,7%) e síndrome do
desconforto respiratório agudo (21,0%).
- 91 casos tiveram alta (26,8%), 183 casos
permaneceram no hospital (54,0%) e 65
casos (19,2%) foram a óbito.
- Fatores de risco para óbito: dispnéia
(HR=2,35;p=0,001),
comorbidades
incluindo
doença
cardiovascular
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JAMA
13MAR2020

Risk Factors
Associated With
Acute
Respiratory
Distress
Syndrome and
Death in Patients
With
Coronavirus
Disease 2019
Pneumonia in
Wuhan, China

Wu et al., China
https://jamanetwork.com
/journals/jamainternalme
dicine/fullarticle/276318
4

Quais os fatores
de risco para
SDRA e óbito?

(HR=1,86;p=0,031) e doença pulmonar
obstrutiva crônica (HR=2,24;p=0,023) e
SDRA (HR=29,33;p <0,001).
- Alto nível de linfócitos foi preditivo de
melhor resultado (OR=0,10; p<0,001).
-n= 201 pacientes
Fatores
de
risco
para
o
desenvolvimento de SDRA:
idade
avançada, neutrofilia e disfunção de
coagulação e de outros órgãos (por
exemplo, DHL e dímero D mais altos).
- Fatores de risco associados à SDRA, mas
não ao óbito: comorbidades, contagem de
linfócitos totais, contagem de células T
CD4 e CD3, TGO, pré-albumina,
creatinina, glicose, lipoproteína de baixa
densidade, ferritina sérica e tempo de
protrombina.
- Embora a febre alta tenha sido
associada
positivamente
ao
desenvolvimento
da
SDRA,
foi
negativamente relacionada ao óbito
- Níveis elevados de células T CD3 e
CD4 podem proteger os pacientes do
desenvolvimento de SDRA.
- Aumentos persistentes e graduais nas
respostas linfocitárias podem ser
necessários para uma imunidade eficaz
contra a infecção por SARS-CoV2.
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ACS Chem
Neurosci
13MAR2020

Evidence of the
COVID-19 Virus
Targeting the
CNS: Tissue
Distribution,
Host–Virus
Interaction, and
Proposed
Neurotropic
Mechanisms

Baig AM et al. Pakistan.
https://pubs.acs.org/doi/1
0.1021/acschemneuro.0c
00122

O SARS-CoV-2
pode afetar o
sistema nervoso
central?

-Partindo da premissa de que o SARSCoV-2 utiliza o receptor de ACE2 para
entrar nas células, os autores exploram a
possibilidade de acometimento do sistema
nervoso central (SNC) por esse vírus.
Células do sistema nervoso central
expressam o receptor ACE2
-Estudos em camundongos sugerem que o
SARS-CoV, com invasão via nasal,
causam morte neuronal em camundongos.
- Necropsia de pacientes com infecções
pregressas por SARS-CoV mostraram a
presença do vírus no SNC (para SARSCoV2, isso ainda não foi determinado).
- Os autores mencionam casuísticas
recentes de infecção por SAR-CoV2, onde
aproximadamente 36% os pacientes
apresentavam sintomas neurológicos.
- O SARS-CoV-2 usa a proteína espícula
S1, a qual possibilita a adesão viral à
membrana celular, interagindo com o
receptor ACE2 para entrar nas células.
- Os autores propõem um possível
mecanismo fisiopatológico para o
acometimento do SNC, onde, através de
disseminação hematológica ou via lâmina
crivosa, o vírus seria capaz de romper a
barreira hematoencefálica através do
receptor de ACE2 epitelial.
- Sugere-se a necessidade de estudos de
necropsia para investigar o potencial
neurotrópico do COVID-19.

Euro Surv
12MAR2020

Retrospective
analysis of the
possibility of
predicting the
COVID-19
outbreak from
Internet searches
and social media
data, China, 2020

Li et al., China
https://tephiconnect.org/
news/263565

Como prever o
desenvolvimento
do surto da
COVID-19 mais
cedo?

- Para prever o desenvolvimento desse
surto o mais cedo e o mais confiável
possível:
- Os dados obtidos no Google Trends, no
Baidu Index e no Sina Weibo Index nas
pesquisas
pelas
palavras-chave
'coronavírus'
e
'pneumonia'
correlacionaram-se
com
os
dados
publicados do NHC sobre a incidência
diária de casos confirmados por
laboratório e suspeitos de COVID-19, com
o máximo r> 0,89.
- O interesse máximo por essas palavraschave nos mecanismos de pesquisa na
internet e nos dados de mídia social foi de
10 a 14 dias antes do pico de incidência do
COVID-19 publicado pelo NHC.
- A correlação de atraso mostrou uma
correlação máxima de 8 a 12 dias para
casos confirmados em laboratório e de 6 a
8 dias para casos suspeitos.
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The Lancet
12MAR2020

SARS-CoV-2
RNA more
readily detected
in induced
sputum than in
throat swabs of
convalescent
COVID-19
patients

Han et al., China,
https://microgendx.com/
wpcontent/uploads/2020/03
/SARS-CoV-2-RNAmore-readily-detectedin-induced-sputum-1.pdf

The Lancet
12MAR2020

Real estimates of
mortality
following
COVID-19
infection

Baud et al., Switzerland
https://www.thelancet.co
m/journals/laninf/article/
PIIS14733099(20)30195X/fulltext

The Lancet
11MAR2020

Are patients with
hypertension and
diabetes mellitus
at increased risk
for COVID-19
infection?

Fang et al., Switzerland
https://www.thelancet.co
m/journals/lanres/article/
PIIS22132600(20)301168/fulltext

The Lancet
11MAR2020

Clinical course
and risk factors
for mortality of
adult inpatients
with COVID-19
in Wuhan,
China: a
retrospective
cohort study.

Zhou et al., China
https://www.thelancet.co
m/journals/lancet/article/
PIIS01406736(20)305663/fulltext

Por que usar
escarro e não
swab da
orofaringe em
indivíduos
convalescentes?

- 2 casos em convalescência (1 homem 54
anos; 1 mulher 42 anos).
- Ambos negativos com swab da
orofaringe e swab anal, mas positivos no
escarro induzido.
- Para reduzir o risco de disseminação da
doença, os testes de RNA viral do escarro
induzido, e não da garganta, devem ser
avaliados como um critério para a
liberação de COVID -19 pacientes.
Quais são os
As estimativas da taxa de mortalidade são
números reais da baseadas no número de mortes em relação
mortalidade pela ao número de casos confirmados de
COVID-19?
infecção -> não representativos da taxa de
mortalidade real.
Taxas reais:
- 5,6% para a China
- 15,2% fora da China
Os números atuais podem subestimar a
ameaça potencial da COVID-19 em
pacientes sintomáticos
Comorbidades e Pacientes com doenças cardíacas,
maior risco de
hipertensão ou diabetes, que são tratados
infecção?
com medicamentos que aumentam a
ECA2, podem ter maior risco de infecção
grave por COVID-19.
- Estes pacientes devem ser monitorados
quanto a medicamentos moduladores da
ECA2, como inibidores da ECA ou BRA.
- Tiazolidinedionas e ibuprofeno podem
modular a ECA2.
- Não há evidências que sugiram que os
bloqueadores anti-hipertensivos dos canais
de cálcio aumentem a expressão ou
atividade da ECA2: estes podem ser um
tratamento alternativo adequado para
aqueles pacientes.
Fatores de risco e - N=191 pacientes
complicações
- N= 137 receberam alta e 54 morreram.
clínicas
1 - Comorbidade: 48%, com hipertensão
(30%),
diabetes
(19%),
doença
coronariana (8%).
2 – Óbito associado à idade avançada,
maior escore SOFA, d-dímero maior que 1
μg/ml na admissão.
3 - Tempo Maior eliminação viral:
mediana de 20 dias nos sobreviventes,
caso contrário até óbito. Maior tempo de
eliminação viral: 37 dias
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Int J
Antimicrob
Agents
12MAR2020

New insights on
the antiviral
effects of
chloroquine
against
coronavirus:
what to expect
for COVID-19?

Devaux CA et al.
France.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PMC
7118659/

Mecanismos de
ação da
cloroquina

The Lancet
11MAR2020

Early dynamics
of transmission
and control of
COVID-19: a
mathematical
modelling study

Kucharski et al., UK
https://www.thelancet.co
m/journals/laninf/article/
P IIS14733099(20)301444/fulltext

Modelo
matemático para
estimar a
transmissão da
COVID-19

JAMA
11MAR2020

Detection of
SARS-CoV-2 in
Different Types
of Clinical
Specimens

Wang et al., China
https://jamanetwork.com
/journals/jama/fullarticle
/2762997

Sci Rep
11MAR2020

A high ATP
concentration
enhances the
cooperative
translocation of
the SARS
coronavirus

Jang et al., Republic of
Korea
https://www.nature.com/
articles/s41598-02061432-1

- Interferência na glicosilação do receptor
ECA2, impedindo a ligação do SARSCoV-2 às células-alvo.
-Redução da biossíntese de ácidos siálicos
que podem ser necessários para a ligação
da superfície celular do SARS-CoV-2.
- Se a ligação de algumas partículas virais
for alcançada, a cloroquina pode ainda
modular a acidificação dos endossomos,
inibindo
assim
a
formação
do
autofagossomo.
-Redução da ativação da proteína quinase
celular ativada por mitogênio (MAPK),
inibindo a replicação do vírus.
- Alteração na maturação da proteína M e
interferência na montagem e no
brotamento dos vírions.
-Redução da produção de citocinas
inflamatórias e ativação dos linfócitos
TCD8.

- Cálculo da probabilidade de casos
recém-introduzidos poderem gerar surtos
em outras áreas.
- Estimativas: o número médio de
reprodução diária (Rt) em Wuhan caiu de
2,35 (IC 95% 1,15–4,77) 1 semana antes
da introdução de restrições de viagem, em
23 de janeiro de 2020, para 1,55 (0, 41–2,
39) 1 semana depois.
- Em locais com potencial de transmissão
semelhante ao de Wuhan, no início de
janeiro, quando houver pelo menos quatro
casos introduzidos independentemente, há
mais de 50% de chance de a infecção se
estabelecer nessa população.
Quais amostras -1070 amostras coletadas de 205 pacientes
apresentam maior - POSITIVIDADE por RT-PCR:
ou menor
Líquido de lavagem broncoalveolar: 93%
positividade para Escarro: 72%
SARS-CoV-2?
Swab nasal: 63%
Biópsia com fibrobroncoscópio: 46%
Swab faríngeo: 32%
Fezes: 29%
Sangue:1%
Urina 0%
Replicação do
- A RNA helicase nsP13 é essencial para a
replicação do RNA viral do SARS-Cov.
RNA viral do
SARS-Cov-2 e o - A RNA helicase nsP13 teria uma maior
consumo de ATP afinidade de ligação ao RNA que o DNA,
nas mesmas concentrações de ATP.
- O estado aberto da ligação de nsP13
com uma maior afinidade pelo RNA do
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helicase nsP13 in
the unwinding of
duplex RNA

Aging Dis
09MAR2020

Transplantation
of ACE2Mesenchymal
Stem
Cells Improves
the Outcome of
Patients
with COVID19 Pneumonia

Leng Z et al.
Multicentric
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32257537

Células-tronco
mesenquimais na
COVID-19?

Emerge Inf
Dis
09MAR2020

Detection of
Novel
Coronavirus by
RT-PCR in Stool
Specimen from
Asymptomatic
Child, China

Tang et al., China
https://wwwnc.cdc.gov/e
i d/article/26/6/200301_article

Há necessidade
de RT-PCR em
pacientes
assintomáticos?

Clin Inf Dis
09MAR2020

In Vitro
Antiviral Activity
and Projection of
Optimized

Yao et al., China
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32150618

Uso da
cloroquina e
hidroxichloroqui

-

que pelo DNA, é uma reação que consome
energia consideravelmente.
- O desenvolvimento do RNA dúplex por
nsP13 consome também muita energia.
- O coronavírus SARS nsP13 pode exigir
mais ATPs para promover a translocação
estável da helicase necessária para a
replicação do seu RNA.
N=7 pacientes com COVID-19: 1
crítico, 4 graves e 2 moderados. Idade; 4565 anos.
- Células-tronco mesenquimais: 1x106/kg,
via intravenosa
Seguimento 14 dias:
- > Melhora da função pulmonar e dos
sintomas em 2 dias nos 7 pacientes (2 com
casos moderados 1 caso grave: alta em 10
dias após o tratamento).
- > Linfócitos periféricos aumentaram, a
proteína C reativa diminuiu e os linfócitos
T CXCR3+CD4+ e CXCR3+CD8+, além
de células NK CXCR3+, que representam
células imunes hiperativadas secretoras de
citocinas, desapareceram em 3-6 dias.
- > Aumento da população de células
dendríticas
reguladoras
CD14+CD11c+CD11bmid.
- > TNF-α diminuiu significativamente,
enquanto a IL-10 aumentou
- > Perfil de expressão gênica mostrou que
as células-tronco mesenquimais não
expressam ACE2 e TMPRSS2, o que
indica que estas células não são infectadas
pelo SARS-CoV-2.
- As células-tronco mesenquimais são
seguras e eficazes para o tratamento de
da pneumonia por COVID-19.
- Criança assintomática positiva para
COVID-19 por RT-PCR nas fezes, 17 dias
após a última exposição ao vírus.
- Ainda positiva 9 dias após a exposição
(nas fezes).
- Nunca positiva nas amostras de vias
respiratórias.
- Sem dados na urina e sangue
- A criança pode ter transmitido o vírus
para inúmeras pessoas.
- Fezes de pacientes com COVID-19
podem servir como outro veículo para
transmissão de vírus.
- As células Vero (rim de macaco) foram
tratadas
com
cloroquina
e
hidroxiclorquina antes (profilaxia) e após
(efeito antiviral) a infecção por SARS-
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na no curso da
COVID-19

Dosing Design of
Hydroxychloroq
uine for the
Treatment of
Severe Acute
Respiratory
Syndrome
Coronavirus 2
(SARS-CoV-2)

Cell Mol
Immunol
07MAR2020

Functional
exhaustion of
antiviral
lymphocytes in
COVID-19
patients

Zheng M, et al. China.
https://www.nature.com/
articles/s41423-0200402-2#article-info

Cell Mol
Immunol
07MAR2020

Elevated
exhaustion levels
and reduced
functional
diversity of T
cells in
peripheral blood
may predict
severe
progression in
COVID-19
patients

Zheng HY et al. China.
https://www.nature.com/
articles/s41423-0200401-3#article-info

CoV-2.
- EC50 foi calculado.
- A hidroxicloroquina possui atividades
antiviral e profilática superior à da
cloroquina.
- Physiologically-based pharmacokinetic
(PBPK)
para
prever
(in
silico)
concentrações de drogas no pulmão,
plasma e sangue.
- O modelo PBPK possui acurácia de
previsão aceitável. A cinética foi simulada
com diferentes cenários de regimes
posológicos.
- O regime posológico foi otimizado
(recomendações).
Investigação do - N=55 pacientes com COVID-19 (grave
perfil funcional n=42; leve n=13), 11-84 anos (média de
dos linfócitos e idade 47,1 anos), 52,9% homens.
células NK na - Casos graves: maior neutrofilia; maior
COVID-19
linfopenia; maior bilirrubina, D-dímero e
DHL; menor albumina; diminuição do
número de linfócitos T totais, T CD8 e
células NK.
- -NKGA2: por ser um receptor inibitório,
já se sabe que o NKG2A induz a exaustão
das células NK em infecções virais
crônicas. Notavelmente, a expressão de
NKG2A nos linfócitos T CD8+ e células
NK resulta na exaustão funcional destas
células.
- Infecção pelo SARS-CoV-2: aumento do
NKG2A nas células NK e linfócitos T
CD8 -> capacidade reduzida de produção
de CD107a, IFN-γ, IL-2, granzima B e
pelos linfócitos TCD8 e células NK, além
de menor produção de TNF-α pelas
células NK.
- A convalescença esteve associada a
redução de NKG2A nos linfócitos TCD8 e
células NK. NKG2A pode ser um alvo
terapêutico na COVID-19.
Gravidade da - N=16 pacientes com COVID-19 (grave
COVID-19:
n=10; leve n=6), 7 casos ≥ 50 anos, 6
redução da
casos com comorbidades.
diversidade dos Número
de
neutrófilos
e
linfócitos e maior linfócitos: COVID-19 grave = leve.
exaustão
- - Quadros graves: < número de
granulócitos, < produção de IFN-γ e TNFα pelos linfócitos TCD4 e > produção de
granzima B, perforina, HLA-DR e TIGIT
(T Cell Immunoreceptor With Ig And ITIM
Domains) pelos linfócitos TCD8.
- - Na COVID-19, semelhante a algumas
infecções crônicas, há disfunção dos
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Lancet
07MAR2020

Clinical characte
ristics and intrau
terine vertical tra
nsmission potenti
al of COVID19 infection in ni
ne pregnant wom
en:
a retrospective re
view of medical r
ecords

Chen H. et al. China e
USA.
https://www.thelancet.co
m/journals/lancet/article/
PIIS01406736(20)303603/fulltext

Transmissão
vertical do
SARS-CoV-2?

Science
06MAR2020

The effect of
travel
restrictions on
the spread of
the 2019 novel
coronavirus
(COVID-19)
outbreak

Chinazzi et al., USA
https://science.sciencema
g.org/content/early/2020/
03/05/science.aba9757

Qual impacto da
quarentena de
viagens em
Wuhan ?

Cell
04MAR2020

SARS-CoV-2
Cell Entry
Depends on
ACE2 and
TMPRSS2 and Is

Hoffman et al., Germany
https://www.cell.com/cel
l/pdf/S00928674(20)30229-4.pdf

Aspectos chaves
para os primeiros
passos da
infecção pelo
SARSCoV-2?

linfócitos T CD4+ e ativação excessiva e,
possivelmente, exaustão subsequente dos
linfócitos T CD8+. Tais achados sugerem
diminuição da imunidade antiviral do
hospedeiro.
-N=9 gestantes com COVID-19.
- Análise descritiva retrospectiva dos
dados clínicos, laboratoriais e de TC do
tórax
- Ausência de evidências de transmissão
vertical intra-uterina: RT-PCR negativo
para SARS-CoV-2 em amostras de líquido
amniótico, sangue do cordão umbilical e
swab de superfície do recém-nascido,
além de amostras de leite materno de
pacientes após a 1ª lactação.
- As nove pacientes evoluíram para parto
cesáreo, sete pacientes apresentaram febre,
quatro
apresentaram
tosse,
três
apresentaram mialgia e duas apresentaram
dor de garganta e mal-estar. Nenhuma
paciente desenvolveu COVID-19 grave.
- Apesar da amostra pequena, parece não
haver transmissão vertical.

- Modelo de transmissão de doenças por
meta-população global para projetar o
efeito da quarentena do modelo global
para projetar o impacto das limitações de
viagens na disseminação nacional e
internacional da epidemia.
- A quarentena de viagens de Wuhan
atrasou a progressão geral da epidemia em
apenas 3 a 5 dias na China continental
- Efeito mais acentuado em escala
internacional, onde as importações de
casos foram reduzidas em quase 80% até
meados de fevereiro.
- As restrições sustentadas de viagens em
90% para e da China continental afetaram
modestamente a trajetória da epidemia, a
menos que combinada com uma redução
de 50% ou mais na transmissão na
comunidade
–Potenciais usos para a definição de
esquemas otimizados de contenção e
políticas de mitigação, tanto localmente
quanto internacionalmente na COVID-19.
- As proteases do tipo TMPRSS2 (Priming
of S proteins by host cell proteases:
Transmembrane Serine Protease 2) são
essenciais para a entrada viral nas células.
- A ECA 2 pode ser bloqueada por um
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Blocked by a
Clinically Proven
Protease
Inhibitor

Science
04MAR2020

Structural basis
for the
recognition of the
SARS-CoV-2 by
full-length
human ACE2

Yan et al., China
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/?term=Str
uctural+basis+for+the+r
ecognition+of+the+SAR
S-CoV-2+by+fulllength+human+ACE2

O que sabemos
da base
molecular da
ACE 2?

J Clin
Microbiol
04MAR2020

Multicenter
Evaluation of the
QIAstat-Dx
Respiratory
Panel for the
Detection of
Viruses and
Bacteria in
Nasopharyngeal
Swab Specimens

Leber et al., USA
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32132186

O painel
respiratório
QIAstat-Dx é
uma boa
ferramenta
diagnóstica da
COVID-19?

inibidor clinicamente comprovado da
TMPRSS2 (mesilato de camostate) in
vitro.
- A eficiência da neutralização de
anticorpos
(plasma
de
indivíduos
convalescentes) tem efeito maior na
infecção por SARS-CoV em relação à
infecção por SARS-CoV-2
- A ACE2 tem sido sugerida como o
receptor celular o SARS-Cov-2.
- Como os outros coronavírus, o SARSCov-2 utiliza o RBD (receptor binding
domain), presente na glicoproteína de
superfície spike (proteína S), para se
acoplar à ACE2.
- Demonstração dos mapas Cryo-EM do
complexo RBD-ACE2, BoAT1
- O domínio protease (PD) da ACE2 se
liga principalmente à hélice α1 no sítio de
reconhecimento da RBD.
- A hélice α2 e os ligantes entre β3 e β4
também contribuem para a interação do
RBD.
- ACE2 pode ser um homodímero mesmo
na ausência de B0AT1.
- Uma ACE2 dimérica pode acomodar
dois trímeros de proteínas S, cada um
através de um monômero da ACE2.
- Estudo racional baseado na estrutura de
ligantes com afinidades aprimoradas para
ACE2 ou a proteína S do SARS-Cov-2, o
que
pode
contribuir
para
o
desenvolvimento de alvos terapêuticos ou
anticorpos neutralizantes para suprimir a
infecção viral.
- Teste diagnóstico multiplex in vitro para
a detecção qualitativa de 20 patógenos
diretamente de amostras de swab
nasofaríngeo.
-Resultados
disponíveis
em
aproximadamente 69 minutos.
-Patógenos identificados: adenovírus,
coronavírus 229E, coronavírus HKU1,
coronavírus NL63, coronavírus OC43,
metapneumovírus humano A+B, influenza
A, influenza A H1, influenza A H3,
influenza A H1N1/2009, influenza B,
vírus parainfluenza 1, vírus parainfluenza
2,
vírus
parainfluenza
3,
vírus
parainfluenza 4, rinovírus, enterovírus,
vírus
sincicial
respiratório
A+B,
Bordetella pertussis, Chlamydophila
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Sci. China
Life Sci.
04MAR2020

Clinical
characteristics of
24 asymptomatic
infections with
COVID-19
screened among
close contacts in
Nanjing, China

Hu Z et al, China
https://link.springer.com/
article/10.1007%2Fs114
27-020-1661-4

Características
clínicas das
infecções
assintomáticas

JAMA
04MAR2020

Air, Surface
Environmental,
and Personal
Protective
Equipment
Contamination
by Severe Acute
Respiratory
Syndrome
Coronavirus 2
(SARS-CoV-2)
From a
Symptomatic
Patient

Ong et al., Singapore
https://jamanetwork.com
/journals/jama/fullarticle
/2762692

Como ocorre a
transmissão
nosocomial?

Nat Sci Rev
03MAR2020

On the origin and
continuing
evolution of
SARS-CoV-2

Tang et al., China
https://academic.oup.co
m/nsr/advancearticle/doi/10.1093/nsr/n
waa036/5775463

Como o SARSCoV-2 evolui?

pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae.
- Comparado com o BioFire FilmArray,
houve percentual de concordância em
99,5%. Concordância percentual negativa
de ≥ 97,9%.
- Ensaio robusto e preciso para testes
rápidos e abrangentes de patógenos
respiratórios.
-Resultado confirmado positivo em
laboratório para o COVID-19 (swab
faríngeo).
- Sem sintomas óbvios no momento da
triagem (todos eles)
- 20,8% desenvolveram sintomas (febre,
tosse, fadiga etc.).
- 50,0% dos casos mostraram imagens
típicas da TC de tórax em vidro fosco.
- 20,8% apresentaram manchas em listras
nos pulmões.
- 29,2% dos casos apresentaram TC
normal e não apresentaram sintomas
durante a hospitalização (esses casos eram
mais jovens).
- A investigação epidemiológica revelou
transmissão assintomática
- Contaminação ambiental extensa por 1
paciente
com
SARS-CoV-2
com
comprometimento
leve
do
trato
respiratório superior.
-Amostras do vaso sanitário e da pia
foram positivas.
-Amostras das saídas de ar foram
positivas.
- Amostras de ar foram negativas
-Risco da transmissão a partir dos
calçados contaminado é provavelmente
baixa contaminada: resultados negativos
na antecâmara e no corredor limpo.
- Limite do estudo: a cultura viral não foi
realizada para demonstrar viabilidade.
- Avaliação da filogenia molecular e da
divergência entre SARS-CoV-2 e os
coronavírus relacionados.
- As análises genéticas populacionais de
103 genomas do SARS-CoV-2 indicam
que existem dois tipos principais de vírus
(designados L e S) atualmente circulando
entre seres humanos.
- O tipo L é predominante (70% contra
30% para o tipo S).
- Este artigo sugere que o tipo L é mais
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J Med Virol
03MAR2020

Antibodies to
Coronaviruses
Are Higher in
Older Compared
With Younger
Adults and
Binding
Antibodies Are
More Sensitive
Than
Neutralizing
Antibodies in
Identifying
CoronavirusAssociated
Illnesses

Gose GJ et al. USA.
https://onlinelibrary.wile
y.com/doi/full/10.1002/j
mv.25715

Anticorpos em
diferentes faixas
etárias

JAMA
03MAR2020

Epidemiologic
Features and
Clinical Course
of Patients
Infected With
SARS-CoV-2 in
Singapore

Young et al., Singapore
https://jamanetwork.com
/
journals/jama/fullarticle/
2 762688

Qual a
experiência de
Singapura com a
epidemia pelo
SARS-CoV-2?

J Med Virol
03MAR 2020

Immunoinformat
icsaided identificati
on of T cell and B
cell epitopes in
the surface glyco
protein of 2019nCoV

Baruah V & Bose S.
India.

Epítopos
linfocitários para
o
desenvolvimento
de vacinas?

Int J Infect
Dis
02MAR2020

Recurrence of
positive
SARSCoV-2
RNA in COVID19: A case report

Chen et al., China
https://www.ijidonline.c
o m/article/S12019712(20)30122-3/pdf

Por que a
vigilância
dinâmica é
necessária?

agressivo.
-Estudo
prospectivo,
observacional,
realizado de 2009 a 2013 em voluntários
com mais de 60 anos (Grupo 1 = 99
pacientes) e pacientes de 21 a 40 anos
(Grupo 2 = 101).
-Foi detectada infecção por coronavírus
humano (HCoV) em 43 pacientes, 35%
ocorreu em pacientes estavam no grupo 1
acima de 60 anos e 65% no grupo 2 com
idade entre 21 e 40 anos.
-Anticorpos de ligação e neutralização
foram detectados em 46,7% dos pacientes
do grupo 1 e 33,3% dos pacientes do
grupo 2.
-Somente em 35,7% das doenças
respiratórias houve aumento no número de
anticorpos neutralizantes para HCoV.
-Isso poderia explicar, em parte, a
susceptibilidade a reinfecções com HCoV.
-Na COVID-19, não há ainda muitas
informações sobre isso.
- N=18 pacientes diagnosticados com
infecção por SARS-CoV-2 em Singapura
entre 23 de janeiro e 3 de fevereiro de
2020.
- Infecção do trato respiratório com
excreção viral prolongada na nasofaringe
de 7 dias ou mais em 15 pacientes (83%).
- Oxigênio suplementar foi necessário em
6 pacientes (33%), 5 dos quais foram
tratados com lopinavir-ritonavir, com
resultados clínicos variáveis após o
tratamento.
-Nesse artigo os autores estudaram,
através de ferramentas de bioinformática,
possíveis epítopos de linfócitos T e B para
proteínas de superfície do 2019-nCoV.
-Foram encontrados 5 epítopos de
linfócitos TCD8 (CTL) que também
apresentam forte ligação ao MHC I e 3
epítopos de linfócito B.
-Os autores sugerem que esses epítopos
podem
ser
candidatos
para
desenvolvimento de possíveis vacinas.
- Mulher de 46 anos com múltiplas
opacidades em vidro fosco em áreas
subpleurais bilaterais na TC.
- O swab da orofaringe foi positivo por
RT-PCR.
- Recebeu tratamento sintomático e terapia
antimicrobiana, incluindo oseltamivir,
arbidol,
lopinavir/ritonavir
e
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The NEJM
28FEV2020

Clinical
Characteristics of
Coronavirus
Disease 2019 in
China

Guan W et al., China,
https://www.nejm.org/do
i/full/10.1056/NEJMoa2
002032

Quais são as
características
clínicas da
COVID-19?

The Lancet
27FEV2020

COVID-19:
combining
antiviral and
antiinflammatory
treatments

Stebbing et al., UK
https://www.thelancet.co
m/journals/laninf/article/
PIIS14733099(20)301328/fulltext

Há oportunidade
para o uso do
Baricitinib no
curso da COVID19?

Comentário

moxifloxacina - 6 testes de 28 de janeiro a
17 de fevereiro, quase todos os testes
negativos (apenas 1 positivo, de 2 de
fevereiro)
- O RNA do SARS-CoV-2 obtido de
amostra do trato respiratório pode ser
persistentemente ou recorrentemente
positivo durante o curso da doença.
- 1099 pacientes, 552 hospitais em 30
províncias na China
- Idade mediana: 47 anos; Mulher: 41,9%.
- Desfecho primário composto (admissão
na UTI, uso de ventilação mecânica e
óbito) em 6,1%, sendo 5,0% na UTI, 2,3%
com ventilação mecânica invasiva e 1,4%
que foram a óbito.
- História de contato direto com a vida
selvagem: 1,9%.
- Entre os não residentes de Wuhan,
72,3% tiveram contato com os moradores
de Wuhan, incluindo 31,3% que visitaram
a cidade.
- Sintomas mais comuns: febre (43,8% na
admissão
e
88,7%
durante
a
hospitalização) e tosse (67,8%).
- Diarréia foi incomum (3,8%).
- Período médio de incubação: 4 dias
(intervalo interquartil, 2 a 7).
- TC: opacidade em vidro fosco foi a
alteração radiológica mais comum: 56,4%.
- Nenhuma anormalidade radiográfica ou
na TC: 17,9% com doença não grave e
2,9% com doença grave.
- Linfocitopenia: 83,2%.
- COVID-19 é caracterizada por uma
resposta inflamatória muito exuberante.
- SARS: a carga viral não está
correlacionada com a piora dos sintomas.
- A inibição da família numb-associated
quinase (NAK) pode reduzir a infecção
viral in vitro (inibição da endocitose
mediada por clatrina e desta forma inibe a
infecção viral das células).
- Inibidores da sinalização JAK-STAT,
podem ser eficazes para tratamento da
tempestade de citocinas (incluindo
interferon) normalmente observada em
pessoas com quadros críticos pela
COVID-19.
- O baricitinibe é um inibidor da NAK
(antiviral).
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J Med Virol
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Development and
Clinical
Application of A
Rapid IgM-IgG
Combined
Antibody Test
for SARS-CoV-2
Infection
Diagnosis

Li Z et al. China.
https://onlinelibrary.wile
y.com/doi/abs/10.1002/j
mv.25727

Teste rápido para
IgG e IgM na
COVID-19

The Lancet
27FEV2020

Convalescent
plasma as a
potential therapy
for COVID-19

Chen et al., China
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pubmed/32113510

Plasma de
indivíduos
convalescentes
como terapia na
COVID-19?

Wu Z & McGoogan JM.
China.
https://jamanetwork.com
/journals/jama/articleabstract/2762130

Como os
indivíduos são
afetados pela
COVID-19?

Comentário

JAMA
24FEV2020

Characteristics of
and Important
Lessons From the
Coronavirus
Disease 2019
(COVID-19)
Outbreak in
China
Summary of a Report of
72 314 Cases From the
Chinese Center for
Disease Control and
Prevention
















- Baricitinibe, fedratinibe e ruxolitinibe
são
inibidores
de
JAK
(antiinflamatórios).
-N=397 pacientes com RT-PCR positivo e
128 pacientes com RT-PCR negativo.
-Imunoensaio rápido e simples para
detecção de anticorpos IgM e IgG
simultaneamente
contra
o
vírus
SARS‐CoV‐2 no sangue humano em 15
minutos, que podem detectar pacientes em
diferentes estágios de infecção.
- Antígeno utilizado: domínio RBP da
proteína S (spike) do SARS-CoV-2.
- Sensibilidade: 88.6%.
- Especificidade: 90,63%.
- Em 2014, a OMS recomendou o uso de
plasma de indivíduos convalescentes no
cenário da doença pelo vírus Ebola como
tratamento empírico durante surtos.
- Um protocolo para o uso de plasma de
indivíduos convalescentes no tratamento
do coronavírus MERS foi estabelecido em
2015.
- H1N1: redução significativa do risco
relativo de mortalidade/nenhum evento
adverso.
- Anticorpos do plasma de indivíduos
convalescentes podem suprimir a viremia.
- 72314 Casos (em 11/02/2020)
- Casos confirmados: 44672 (62%)
- Casos suspeitos: 16186 (22%)
- Casos diagnosticados: 10567 (15%)
- Casos assintomáticos: 889 (1%)
-Distribuição etária (N = 44672)
≥80 anos: 3% (1408 casos)
30-79 anos: 87% (38680 casos)
20-29 anos: 8% (3619 casos)
10-19 anos: 1% (549 casos)
<10 anos: 1% (416 casos)
- Espectro da doença (N = 44415)
Leve: 81% (36160 casos)
Grave: 14% (6168 casos)
Crítico: 5% (2087 casos)
- Taxa de letalidade
2,3% (1023 de 44672 casos confirmados)
14,8% em pacientes com idade ≥80 anos
(208 de 1408)
8,0% em pacientes com idade entre 70 e
79 anos (312 de 3918)
49,0% em casos críticos (1023 de 2087)
- Profissionais da saúde infectado
3,8% (1716 de 44672)
63% em Wuhan (1080 de 1716)
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The Lancet
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Viral load of
SARS-CoV-2 in
clinical samples

Pan et al., China
https://www.thelancet.co
m/journals/laninf/article/
P IIS14733099(20)301134/fulltext

The Lancet
24FEV2020

COVID-19
pneumonia: what
has CT taught
us?

Lee et al., China
https://www.thelancet.co
m/journals/laninf/article/
P IIS14733099(20)301341/fulltext

Radiology
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Chest CT
Findings in
Coronavirus
Disease-19
(COVID-19):
Relationship to
Duration of
Infection.

Bernheim et al., China
https://pubs.rsna.org/doi/
10.1148/radiol.20202004
63

14,8% dos casos classificados como
graves ou críticos (247 de 1668)
 5 mortes
Qual é a
- As cargas virais nas amostras de swab da
dinâmica viral no orofaringe e escarro atingiram o pico cerca
escarro e no swab de 5 a 6 dias após o início dos sintomas,
orofaringe em 82 variando de 104 a 107 cópias por mL
indivíduos
durante esse período
infectados?
- As amostras do escarro e da orofaringe
tem correlação quando avaliadas em 1-3
dias, 5-7 dias e 7-14 dias
- As amostras de escarro geralmente
apresentaram cargas virais mais altas
do que as amostras do swab da
orofaringe.
- Considerar, no entanto, que o escarro
induzido pode aumentar a transmissão
viral.
O que as
- Os achados predominantes na TC tórax
tomografias de
incluíram opacificação em vidro fosco,
consolidação, envolvimento bilateral e
tórax nos
distribuição periférica e difusa.
ensinaram?
- Mais pesquisas são necessárias para
correlacionar os achados da TC com a
gravidade e progressão clínica, o valor
preditivo da TC basal ou alterações
temporais para o desfecho da doença e as
sequelas da lesão pulmonar aguda
induzida pelo COVID-19, principalmente
a fibrose.
Achados na TC - Achados tomográficos comuns em
em relação ao
relação ao tempo entre o início dos
tempo entre o
sintomas e a tomografia inicial: precoce,
início dos
0-2 dias (36 pacientes), intermediária 3-5
sintomas e a TC dias (33 pacientes), final 6-12 dias (25
inicial
pacientes).
- As características da infecção por
COVID-19 na imagem foram vidro fosco
bilateral e periférico e opacidades
pulmonares consolidadas.
- Notavelmente, 20/36 (56%) dos
pacientes no grupo precoce tinham uma
TC normal.
- Com um tempo mais longo após o início
dos sintomas, os achados da TC foram
mais frequentes, incluindo consolidação,
doença bilateral e periférica, maior
envolvimento pulmonar total, opacidades
lineares, padrão de pavimentação e sinal
de halo reverso.
- O envolvimento pulmonar bilateral foi
observado em 10/36 pacientes precoces
iniciais
(28%),
25/33
pacientes
intermediários (76%) e 22/25 pacientes
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Lancet
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Enteric
involvement of
coronaviruses: is
faecal– oral
transmission of
SARS-CoV-2
possible?

Yeo C et al., Singapore
https://www.thelancet.co
m/journals/langas/article
/ PIIS24681253(20)300480/fulltext

Comentário
Ver também:
Chan, KH et al,
Hong Kong
https://www.hinda
wi.com/journals/a
v/2011/734690/
The Effects of
Temperature and
Relative Humidity
on the Viability of
the SARS
Coronavirus

THE NEJM,
19FEV2020

SARS-CoV-2
Viral Load in
Upper
Respiratory
Specimens of
Infected Patients

Zou et al, Chinq
https://www.nejm.org/do
i
/full/10.1056/NEJMc200
17 37

tardios (88%).
- A frequência dos achados da TC está
relacionada ao curso do tempo de
infecção.
Existe
- SARS-CoV: 16-73% dos pacientes com
transmissão oral- sintomas gastro-intestinais (diarréia).
fecal pelo SARS- Detecção do RNA nas fezes a partir do 5°
CoV-2?
dia da doença e a proporção de amostras
de fezes positivas para o RNA viral
aumentou progressivamente e atingiu o
pico no dia 11° da doença, com o RNA
viral ainda presente nas fezes de uma
pequena proporção de pacientes, mesmo
após 30 dias da doença
- MERS-CoV: presente nas fezes de
14.6% dos pacientes infectados.
- SARS-CoV-2: 2-10% dos pacientes com
COVID-19, em Wuhan. Diarréia, dor
abdominal e vômitos 1-2 dias após o
início da febre e dos sintomas
respiratórios.
- Quando o SARS-CoV foi semeado na
água de esgoto obtida dos hospitais em um
experimento separado, verificou-se que o
vírus permaneceu detectável por 14 dias a
4°C, mas por apenas 2 dias a 20°C.
- O SARS-CoV pode permanecer viável
por até 5 dias a temperaturas de 22-25°C e
40-50% de umidade relativa (reflete
ambientes típicos com ar-condicionado),
com um declínio gradual.
- A viabilidade do vírus SARS-CoV
diminuiu após 24 horas a 38°C e 80-90%
de umidade relativa.
- MERS-CoV é detectado em condições
de baixa temperatura e baixa umidade. O
vírus foi detectado em diferentes
superfícies por 48 horas a 20°C e 40% de
umidade relativa, embora a viabilidade
tenha diminuído para 8 horas a 30°C e
80% de umidade relativa.
- Assim, devido à capacidade do SARSCoV e do MERS-CoV permanecerem
viáveis em condições que facilitam a
transmissão fecal-oral, é possível que o
SARS-CoV-2 também possa ser
transmitido por essa via.
Cargas virais em
diferentes
espécimes? E em
pacientes
assintomáticos?

- n=18 pacientes (9 homens e 9 mulheres;
média de idade 59 anos).
- As maiores cargas virais foram
detectadas logo após o início dos
sintomas.
- Cargas virais mais altas detectadas no
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The spike glycop
rotein of
the new coronavi
rus 2019nCoV contains a
furinlike cleavage site
absent in CoV of
the same clade

Coutard B et al. France
& Canada.
https://www.ncbi.nlm.ni
h.gov/pmc/articles/PMC
7114094/

swab nasofaríngeo do que no
orofaríngeo.
- Sugere-se que o padrão de excreção do
RNA viral em pacientes infectados com
SARS-CoV-2 se assemelha ao dos
pacientes com influenza e parece diferente
daquele
observado
em
pacientes
infectados com SARS-CoV.
- A carga viral detectada em pacientes
assintomáticos foi semelhante à dos
pacientes sintomáticos, o que sugere o
potencial de transmissão de pacientes
assintomáticos
ou
minimamente
sintomáticos.
Mecanismos de -Esse artigo mostra que o SARS-COV-2
entrada do
tem uma região tipo Furina, que não está
SARS-CoV-2 nas presente em outros tipos de coronavírus.
células como
-Isso poderia favorecer a entrada do vírus
alvos terapêuticos na célula, já que a furina é uma proteína
? BD
convertase que ativa algumas proteínas
por clivagem e é altamente presente em
células do pulmão.
-Isso também poderia ser usado como um
alvo para medicamentos antivirais, porém
a via sistêmica deve ser usada com
cautela, pois a furina participa de vários
processos celulares, de modo que sua
inibição poderia levar à toxicidade
também.

