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APÊNDICE METODOLÓGICO 

Contexto 

A partir da formação de um grupo elaborador que 

compreendeu infectologistas, Diretoria Clínica, Diretoria de 

Pesquisa e metodologistas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 

foram levantadas dúvidas e formuladas questões de pesquisa para 

o subsídio à tomada de decisão clínica no hospital e a elaboração 

das Diretrizes para Diagnóstico e Tratamento da COVID-19 para o 

Ministério da Saúde. No tocante à busca e avaliação das 

evidências, essa Diretriz é uma ação conjunta entre o Ministério 

da Saúde, a Unidade de Avaliação de Tecnologias em Saúde do 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz (UATS/HAOC), Núcleo de Avaliação 

de Tecnologias em Saúde do Hospital Sírio Libanês (NATS/HSL) e 

Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital Moinhos 

de Vento (NATS/HMV).  

 

Métodos 

Conceito e perguntas de pesquisa 

Devido ao elevado potencial de inovação, o volume e a 

qualidade das evidências relacionadas a pandemia de COVID-19 

crescem diariamente. Dessa forma, esse documento segue o 

conceito de diretriz viva (living guidelines) (1,2), na qual as 

informações, das mais variadas fontes (artigos, documentos 

governamentais, recomendações de sociedades, protocolos 

[guidelines] já publicados, entre outros) serão buscadas de forma, 

rápida e sistemática semanalmente. No cenário recente de 

incertezas quanto à COVID-19, acreditamos que essa é uma 

maneira de produzir um documento robusto e atualizado.  

Essas Diretrizes foram atualizadas com base em 23 

perguntas de pesquisa a seguir estruturadas: 

 

1) Qual a eficácia e a segurança do uso de máscaras (qualquer 

material) pela população geral, profissionais da saúde e 

pessoas com COVID-19? 

2) Quais os fatores relacionados à transmissão, infecção e 

contágio no contexto de SARS-CoV-2 e COVID-19? 

3) Qual a eficácia e a segurança da vacina BCG para pacientes 

com COVID-19? Existe influência da vacinação prévia pela BCG 

e melhor prognóstico para COVID-19? 
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4) Quais as características ou fatores clínicos de agravamento que 

podem servir como indicadores de piora e consequente 

direcionamento do paciente com COVID-19 para a Unidade de 

Terapia Intensiva?  

5) Qual a eficácia e a segurança da oxigenação por membrana 

extracorpórea (ECMO) em pacientes com COVID-19? 

6) Quais os fatores relacionados à intubação ou quando intubar?  

7) Eficácia, segurança e informações do uso de ibuprofeno em 

pacientes com COVID-19?  

8) Eficácia, segurança e informações de uso dos antimaláricos 

(cloroquina e hidroxicloroquina) em pacientes com COVID-19? 

9) Qual a eficácia e a segurança do uso de azitromicina em 

pacientes com COVID-19?  

10)  Qual a eficácia da antibioticoterapia em pacientes com COVID-

19 sem infecção bacteriana? 

11)  Eficácia, segurança e informações de uso dos corticosteroides 

em pacientes com COVID-19?  

12)  Eficácia, segurança e informações de uso dos antivirais em 

pacientes com COVID-19? 

13)  Eficácia, segurança e informações de uso dos inibidores da 

enzima conversora de angiotensina (iECA) e dos bloqueadores 

do receptor de angiotensina (BRA) em pacientes com COVID-

19?  

14)  Qual a eficácia e a segurança do uso de tocilizumabe em 

pacientes com COVID-19? 

15)  Qual a eficácia e a segurança da utilização de ivermectina em 

pacientes com COVID-19? 

16) Qual a eficácia e a segurança dos antagonistas do receptor de 

endotelina em pacientes com COVID-19? 

17)  Qual a eficácia e a segurança da utilização de terapia com 

plasma de pacientes curados naqueles com COVID-19? 

18)  Qual a eficácia e a segurança do uso de atazanavir em 

pacientes com COVID-19? 

19)  Qual a eficácia e a segurança da utilização de inibidores de 

Janus Associated Kinase 1 e 2 em pacientes com COVID-19? 

20)  Qual a eficácia, segurança e informações de uso das heparinas 

em pacientes com COVID-19? 

21)  Qual a eficácia e a segurança da nitazoxanida em pacientes 

com COVID-19? 

22)  Quais as estratégias de manejo do paciente com doença 

cardiovascular com COVID-19? 
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23)  Quais as estratégias de manejo do paciente oncológico com 

COVID-19? 

 

O presente documento, enquanto living guidelines, será 

adicionado de novas perguntas durante o processo semanal de 

atualização.  

 

Evidência científica 

As questões formuladas foram respondidas por meio de 

revisões rápidas da literatura, nas quais as etapas de seleção, 

extração e avaliação da qualidade metodológica foram feitas por 

um revisor e checadas por outro.  

Neste momento, as bases de dados Medline (via Pubmed), 

Embase e clinicaltrials.gov foram pesquisadas.  

O risco de viés dos estudos foi avaliado por ferramenta 

adequada, conforme desenho de estudo: Cochrane Risk of Bias 

tool (3) para ensaios clínicos randomizados, Newcastle-Ottawa (4) 

para estudos observacionais comparativos e AMSTAR-2 (5) para 

revisões sistemáticas. Séries e relatos de casos foram 

considerados como sendo de alto risco de viés. Devido ao caráter 

incipiente do avanço científico em COVID-19, estudos in vitro, 

letters, correspondências e opiniões, desde que trouxessem 

discussões mecanísticas e clínicas importantes, seriam incluídos. 

Estes estudos também considerados como sendo de alto risco de 

viés.  

No caso de haver uma revisão sistemática com qualidade 

que compreendesse o todo da evidência, essa seria selecionada. 

Caso uma revisão esteja desatualizada e estudos novos existam 

fora dela, optou-se por conduzir nova revisão. No caso de haver 

mais de uma revisão sistemática elegível, a mais recente e 

completa seria selecionada, desde que metodologicamente 

correta. 

 

Qualidade da evidência 

Sempre que possível, a qualidade da evidência foi avaliada 

conforme Gradings of Recommendation, Assessment, 

Development and Evaluation (GRADE) e sumarizada em tabela SoF 

(Summary of Findings) (6). 
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Sumário das evidências avaliadas 

A seguir, apresentamos as estratégias de busca, o processo 

de seleção e a sumarização dos dados para cada uma das 

perguntas de pesquisa elencadas.  
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APÊNDICE 1 

Pergunta: Qual a eficácia, segurança e informações sobre o uso 

de máscara em pacientes, profissionais da saúde e população em 

geral, considerando o contexto de COVID-19? 

 

Estratégias de busca 

Bases Eletrônicas 

As buscas foram realizadas no dia 08 de abril de 2020 e 

atualizadas no dia 23 de abril de 2020. As estratégias de busca 

conduzidas estão detalhadas no Quadro 1 abaixo e foram 

extraídas de uma revisão sistemática rápida.  

 

Quadro 1: Bases de dados e estratégias de busca utilizadas. 

Base de 

dados 

Estratégia de busca Resultado

s 

Cochrane 

Library 

#1 MeSH descriptor: [SARS Virus] explode all 

trees  

#2 severe acute respiratory syndrome 

coronavirus OR severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 OR SARS-CoV-2 OR SARS CoV 2 OR 

SARS-CoV 2 OR coronavirus disease 2019 OR COVID 

19 OR COVID-19 OR nCoV 2019 (Word variations 

have been searched)  

#5 #1 OR #2 (Word variations have been 

searched)  

#15 MeSH descriptor: [Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus] explode all trees 1 

#16 #5 OR #15 (Word variations have been 

searched)  

#19 MeSH descriptor: [Masks] explode all trees

  

#20 #19 OR mask OR face mask OR N95 

Respirators OR Surgical Masks OR N95 mask OR 

Cloth Face Coverings OR cloth mask OR homemade 

mask OR handmade mask (Word variations have 

been searched)  

#21 #20 AND #16 (Word variations have been 

searched)  

156 
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Embase ('respiratory protection'/exp OR 'respiratory 

protection' OR 'gas mask'/exp OR 'gas mask' OR 

'mask'/exp OR 'mask' OR 'face mask'/exp OR 'face 

mask' OR 'n95 respirators' OR 'surgical masks'/exp 

OR 'surgical masks' OR 'n95 mask' OR 'cloth face 

coverings' OR 'cloth mask' OR 'homemade mask' OR 

'handmade mask' OR 'n95 respirator'/exp OR 'n95 

respirator' OR 'surgical mask'/exp OR 'surgical 

mask') AND [embase]/lim 

AND 

('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related 

coronavirus' OR 'severe acute respiratory syndrome 

coronavirus'/exp OR 'severe acute respiratory 

syndrome coronavirus' OR 'severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2'/exp OR 'severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2' OR 'sars-cov-2' 

OR 'sars cov 2' OR 'sars-cov2' OR 'coronavirus 

disease 2019'/exp OR 'coronavirus disease 2019' OR 

'covid-19' OR 'covid 19'/exp OR 'covid 19' OR 'sars 

coronavirus'/exp OR 'sars coronavirus' OR 'middle 

east respiratory syndrome coronavirus'/exp OR 

'middle east respiratory syndrome coronavirus' OR 

'severe acute respiratory syndrome coronavirus'/exp 

OR 'severe acute respiratory syndrome coronavirus' 

OR 'mers-cov'/exp OR 'mers-cov' OR 'mers cov'/exp 

OR 'mers cov' OR 'sars cov'/exp OR 'sars cov' OR 

'sars-cov'/exp OR 'sars-cov') AND [embase]/lim 

 

113 

Medrxiv (MERS CoV OR SARS CoV OR SARS CoV 2 OR 

COVID-19) AND (masks OR mask)  

196 

MEDLINE  

(via PubMed) 

(("Masks"[Mesh] OR "Respiratory Protective 

Devices"[Mesh] OR mask OR face mask OR N95 

Respirators OR Surgical Masks OR N95 mask OR 

Cloth Face Coverings OR cloth mask OR homemade 

mask OR handmade mask)) AND ("SARS 

Virus"[Mesh] OR Severe Acute Respiratory 

Syndrome Virus OR Severe Acute Respiratory 

Syndrome coronavirus 2 OR SARS-CoV-2 OR SARS-

Cov2 OR SARS CoV 2 OR coronavirus disease 2019 

OR COVID 19 OR COVID-19 OR nCoV 2019 OR 

"Middle East Respiratory Syndrome 

Coronavirus"[Mesh] OR middle east respiratory 

syndrome coronavirus OR "SARS Virus"[Mesh] OR 

SARS-CoV OR SARS CoV OR MERS-CoV OR MERS 

CoV) 

183 



9 

 

 

 

Opengrey mask AND (covid-19 OR SARS-CoV2 OR SARS-CoV 

OR MERS-CoV OR severe acute respiratory 

syndrome coronavirus OR middle east respiratory 

syndrome coronavirus) 

0 

ClinicalTrials.g

ov 

mask OR face mask OR N95 Respirators OR Surgical 

Masks OR N95 mask OR Cloth Face Coverings OR 

cloth mask OR homemade mask OR handmade 

mask | COVID 19 OR COVID-19 OR SARS-CoV 2 OR 

SARS-CoV-2 OR nCoV 2019 OR severe acute 

respiratorul y syndrome coronavirus 2 OR MERS-

CoV OR MERS CoV OR middle eats respiratory 

syndrome coronavirus 

18 

 

Resultados 

As estratégias de busca recuperaram 545 referências. Durante o processo 

de seleção, foram eliminadas 86 referências duplicadas (referências 

idênticas) e 418 referências que não estavam de acordo com o PICOS 

após a leitura de título e resumo (primeira etapa). A leitura do texto 

completo das 41 referências selecionadas confirmou a elegibilidade de 3 

e excluiu 36 referências (segunda etapa). A lista de estudos excluídos e 

as razões para exclusão estão apresentados no Quadro 2. O fluxograma 

do processo de seleção está apresentado na Figura 1.  
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Quadro 2: Estudos excluídos e motivos de exclusão. 

Estudo (Autor/ano) Motivo de exclusão 

Abd-Elsayed et al, 2020 (7) Estudo de opinião 

Al Tawfiq et al, 2018(8) Relato sobre treinamento hospitalar 

Amariles et al, 2020(9) Proposta de atendimento em farmácias comunitárias 

Basrur et al, 2020(16) Perspectiva da saúde pública em casos de SARS 

Bartoszko et al.,2020 (10) Revisão sistemática para prevenir o vírus influenza  
(atualizada pelo grupo) 

Chang et L., 2020 (11) Estudo de opinião 

Cheung et al., 2020(18) Recomendações gerais sobre COVID-19 

Chiodini et al., 2020(19) Recomendações gerais sobre COVID-19 

Chughtai et al., 2020 (12) Estudo de opinião 

Cook et al., 2020(7) Recomendações gerais sobre COVID-19 

Elachola et al., 2019(19) Uso de máscara durante evento religioso em 2009 

Feng et al., 2020 (13) Estudo de opinião 

Greenhalgh et al., 2020 (14) Estudo de opinião 

Hernandez-Garcia et al., 2020 

(22) 

Avaliações sobre informações sobre COVID-19 na 

internet 

Javid et al., (15) Estudo de opinião 

Killingley et al.,2011(22) Máscaras para prevenir o vírus influenza 

Leung et al., 2020(16) Estudo de opinião 

Li et al., 2008 (24) Estudo experimental de máscaras 

Liu et al., 2020 (17) Carta ao editor 

Lu et al., 2020 (18) Estudo de opinião 

MacIntyre et al.,2009(29) Máscaras para prevenir o vírus influenza 

MacIntyre et al.,2014 (34) Foi avaliada a colonização bacteriana 

Mahase et al.,2020(19) Facial mask: 

Wang et al., 2015(20) Protocolo para um ensaio clínico 

Smereka et al., 2020 (21) Carta ao editor 

Stone et al, 2020  Editorial 

Szarpak et al., 2020(22) Carta ao editor 

Tellier et al., 2019(23) Informações sobre transmissão de agentes infecciosos 

Wang et al., 2020(24) Questões relativas à escassez de máscaras/lixo na China 

Wang et al., (25) Estudo de opinião 
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Wong et al., 2005(26) Survey 

Wiboonchutikul 2016(38) Recomendações gerais sobre COVID-19 

Yen et al., 2020(40) Recomendações sobre controle de trafego 

Zhai et al., 2020 (27) Estudo de opinião 

Zhou et al., 2020(44) Produção de máscaras para prevenção do COVID-19 

Zumla et al, 2019(41) Recomendações gerais sobre COVID-19 
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Figura 1: Fluxograma do processo de seleção de estudos. 
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Foram incluídos 3 ensaios clínicos randomizados (20–22) que 

examinaram 5972 participantes, divididos aleatoriamente em dois 

grupos (máscara cirúrgica versus N95). Estes ensaios clínicos não 

avaliaram especificamente COVID-19 e foram publicados entre 2011 e 

2019. Contudo, um dos desfechos analisados foi infecção respiratória 

confirmada em laboratório e este desfecho fornece evidência indireta 

sobre eficácia e segurança no uso de máscaras faciais. Também foram 

analisadas aderência a intervenção e absenteísmo. Os resultados 

descritos nos ensaios clínicos indicam que não há diferença entre 

máscaras cirúrgicas e máscaras faciais N95. As características dos 

ensaios clínicos randomizados incluídos e seus respectivos resultados 

estão descritos na Tabela 1 e na Figura 2.  O rigor 

metodológico/risco de viés está exibido no Quadro 3. A avaliação da 

qualidade geral da evidência está exibida no Quadro 4. 

 

Figura 2: Meta-análise da eficácia dos respiradores N95 versus 

máscaras cirúrgicas contra infecções virais respiratórias confirmadas 

em laboratório 
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Tabela 1: Sumarização dos estudos avaliados 

Estudo/ ano Desenho População Teste Viral Intervenção Comparador Desfecho Financiamento Resultados 

MacIntyre et 
al., 2011 (31) 

ECR 

1441 profissionais 
da saúde durante o 
inverno (dezembro 
de 2008 a janeiro de 
2009); 

•Adenovírus,  
•Metapneumovírus humano,  
•Coronavírus 229E ⁄ NL63,  
•Vírus parainfluenza 1, 2 e 3, 
•Influenza A e B,  
•Vírus sincicial respiratório A e B,  
•Rinovírus A⁄ B  
•Coronavírus OC43⁄HKU1 

N95 
(n=492) 

Máscara 
cirúrgica 
(n=461) 

• Infecção respiratória 
clínica (IRC) 
•Infecção respiratória 
confirmada em 
laboratório 

NR 

• Taxas de IRC (%) 
Máscaras cirúrgicas: 3-9%  
N95: 6-7% 
•Vírus respiratório confirmado em 
laboratório  
Máscaras cirúrgicas: 1-4%  
N95:  2-6% 

MacIntyre et 
al., 2013 (29) 

ECR 

1669 profissionais 
da saúde durante o 
inverno (dezembro 
de 2009 a fevereiro 
de 2010) 

•Adenovírus; 
• Metapneumovírus humano; 
•Coronavírus 229E / NL63 e 
OC43 / HKU1;  
•Vírus parainfluenza 1, 2 e 3; 
•Influenza A e B; 
• Vírus sincicial respiratório A e 
B;  
•Rinovírus A / B 

N95 
(n=572) 

N95 (UI) 
(n=516) 
Máscara 
cirúrgica 
(n=581) 

•Infecção respiratória 
clínica (IRC) 
•Infecção respiratória 
confirmada em 
laboratório 

NR 

• Taxas de IRC (No. (%)) 
Máscara médica 98 de 572; 17% 
 N95 uso intermintende: 61 de 516; 
11,8% 
 N95: 2 de 581; 7,2% (P <0,05).  
*. 

Radonovich 
2019 (30) 

ECR 
 

2862 profissionais 
de saúde durante 4 
estações 
respiratórias virais 
(2011/12 a 2014/15) 

•Coxsackie / echovírus; 
•Coronavírus HKU1, NL63, OC43 
e 229E; 
•Metapneumovírus humano; 
•Rinovírus humano; 
•Influenza A e B; 
•Vírus parainfluenza tipos 1, 2, 3 
e 4; 
•Vírus sincicial respiratório tipos 
A e B 

N95 
(n=1993) 

Máscara 
cirúrgica 
(n=2058) 

•Infecção respiratória 
confirmada em 
laboratório 
• Aderência a 
intervenção 

NR •Infecções respiratórias confirmadas 
em laboratório (número de eventos) 
 1. grupo respirador: 371 eventos 
2.  grupo da máscara: 417 eventos  
diferença: -8,6 por 1.000 estações do 
HCP (95% IC, -28,2 a 10,9]; P = 0,39) 
•Aderência a intervenção ("sempre" 
ou "às vezes" usando dispositivos 
atribuídos) 
1. grupo respirador: 89,4%  
2. grupo de máscaras: 90,2%  
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Quadro 3: Risco de viés dos ensaios clínicos randomizados incluídos, utilizando a tabela de Risco de Viés da 

Cochrane (32) 

Domínio/Estudo 
MacIntyre 

2011 
MacIntyre  

2013 
Radonovich 

2019 

Geração da sequência Baixo risco Baixo risco Baixo risco 

Sigilo de alocação Risco incerto Risco incerto Risco incerto 

Mascaramento de 
participantes/equipe 

Alto risco Risco incerto Alto risco 

Mascaramento do 

avaliador dos 
desfechos 

Risco incerto Risco incerto Alto risco 

Dados incompleto dos 

desfechos 
Alto risco Alto risco Alto risco 

Relato seletivo dos 
desfechos 

Alto risco Alto risco Alto risco 
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Quadro 4: Avaliação da qualidade geral da evidência 

Avaliação da qualidade 
№ de 

participantes 
Efeito 

Qualidade Importância 
№ 
de 

estudos 

Delineamento 
do estudo 

Risco 
de viés 

Inconsistência 
Evidência 
indireta 

Imprecisão 
Outras 

considerações 
Máscara 
cirurgica 

N95 
Relativo 
(95%IC) 

Absoluto 
(95%IC) 

Infecção viral respiratória confirmada em laboratório 

3 Ensaios clínicos 
randomizados 

Gravea Não grave Muito 
graveb 

Não Grave nenhuma 771/3741 
(20.6%) 

709/3977 
(17.8%) 

OR 1.05 
(0.93 para 
1.18) 

7 mais por 1.000 
(de 10 menos 
para 26 mais) 

⨁◯◯◯ 
MUITO 
BAIXA 

Crítico 

IC: intervalo de confiança 
OR: Odds ratio 
Explicações: 
a. Falta de cegamento dos participantes e avaliadores 
b. Os estudos não foram específicos para COVID-19. 
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APÊNDICE 2 

Pergunta: Há potencial transmissibilidade do SARS-COV-2 em casos 

assintomáticos, leves e moderados da COVID–19? 

 

Estratégias de busca 

As buscas foram realizadas nos dias 19, 21 e 23 de março de 

2020. As estratégias de busca conduzidas estão detalhadas no Quadro 

5 abaixo.  

 

Quadro 5: Bases de dados e estratégias de busca utilizadas. 

Base de dados Estratégia de busca Resultado 

Medline (via Pubmed) (("Infections"[Mesh] OR infections) AND 
(diagnosis OR documented OR undocumented OR 
contagiousness OR transmission OR detection OR 
dissemination))) AND ((novel coronavirus OR 

covid-19 OR covid 19 OR covid - 19 OR sars-cov-
2 OR sarscov 2)) 

867 

(undocumented infection OR asymptomatic 
infection OR subclinical infection OR 
presymptomatic infection or mildly symptomatic) 
AND (dissemination OR transmission OR 

transmissibility OR contagiousness) AND (novel 
coronavirus OR covid-19 OR covid 19 OR covid - 
19 OR sars-cov-2 OR sarscov 2) 

Embase ('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related 
coronavirus' OR 'covid 19' OR 'covid-19' OR 'novel 
coronavirus' OR 'sars-cov2' OR 'sars-ncov' OR 
'sars-cov- 2') AND [embase]/lim AND ('infections' 

OR 'infections'/exp OR infections) AND ('diagnosis' 
OR 'diagnosis'/exp OR diagnosis OR documented 
OR undocumented OR contagiousness OR 
'transmission' OR 'transmission'/exp OR 
transmission OR 'detection' OR 'detection'/exp OR 
detection OR 'dissemination' OR 
'dissemination'/exp OR dissemination) AND [2019-

2020]/py 

185 

 

 

Resultados 

Por meio das estratégias acima, foram recuperadas 1.098 

referências nas bases Medline (via Pubmed) e Embase. Após a remoção 

de duplicatas, 1.018 artigos foram avaliados por meio da leitura de 

títulos e resumos, e dentre esses, 983 foram excluídos. Quarenta e três 

relatos foram avaliados na íntegra, sendo 27 excluídos. Os motivos de 

exclusão de cada um desses estudos lidos em sua inteireza são 
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expostos no 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 abaixo. Sendo assim, 9 estudos foram considerados 

elegíveis, sendo uma modelagem (33), três cartas ao editor (34–36), 

quatro relatos de casos (37–40) e uma investigação epidemiológica 

(41). O fluxograma PRISMA de seleção dos estudos é exibido na Figura 
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Figura 3: Fluxograma Prisma com a seleção dos estudos elegíveis. 
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Quadro 6: Estudos excluídos e motivos de exclusão 

Estudo (Autor/ano) Motivo de exclusão 

Kakimoto K et al., 2020 (42) Estudo fora do escopo  

Xu Y, 2020 (43) Estudo fora do escopo 

Okada P et al, 2020 (44) Estudo fora do escopo 

Hu ZB, Ci C, 2020 (45) Idioma (Chinês)  

Gao WJ, Li LM, 2020 (46) Idioma (Chinês) 

Liu J et al, 2020 (47) Estudo fora do escopo 

Chen TM et al, 2020 (48) Estudo fora do escopo  

Jiang X et al, 2020 (49) Estudo fora do escopo  

Liu YC et al, 2020 (50) Estudo fora do escopo 

Chen J et al, 2020 (51) Estudo fora do escopo  

Li X et al, 2020 (52) Estudo fora do escopo  

Riou J et al, 2020 (53) Estudo fora do escopo  

Nishiura H et al, 2020 (54) Estudo fora do escopo 

Phan LT et al, 2020 (55) Estudo fora do escopo 

Xiao S Y et al, 2020 (56) Estudo fora do escopo 

Sookaromdee P et al, 2020 (57) Estudo fora do escopo 

Yu F et al, 2020 (58) Estudo fora do escopo 

Thompson R.N, 2020 (59) Estudo fora do escopo 

COVID-19 National Emergency Response Center, 

Epidemiology & Case Management Team, Korea 

Centers for Disease Control & Prevention, 2020 

(60) 

Estudo fora do escopo 

Tang B et al, 2020 (61) Estudo fora do escopo 

Gostic K et al, 2020 (62) Estudo fora do escopo 

Ralph R et al, 2020 (63) Estudo fora do escopo 

Backer JA et al, 2020 (64) Estudo fora do escopo 

Quilty BJ et al, 2020 (65) Estudo fora do escopo 

Mizumoto K et al, 2020 (66) Estudo fora do escopo 

Chan JF et al, 2020 (67) Estudo fora do escopo 

Lai CC et al, 2020 (68) Estudo fora do escopo 

 

Dentre os estudos selecionados, um (33) estimou a fração de 

infecções não documentadas pelo SARS-CoV-2 e sua contagiosidade, a 

partir de um modelo em rede e inferência bayesiana que simulou a 

dinâmica espaço-temporal das infecções entre 375 cidades chinesas 

em população dinâmica. 

O modelo considerou as taxas de transmissão de acordo com o 

tipo de infecção: i) as infecções observadas, presentes em indivíduos 

com sintomas graves o suficiente para serem confirmadas (cuja taxa 

de transmissão seria representada por β); e ii) aquelas presentes em 

indivíduos infectados, porém não documentadas (cuja taxa de 

transmissão seria representada por μβ).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32155431
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ci%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32145719
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mizumoto%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32183930
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A mobilidade da população foi considerada como estimativa da 

disseminação espacial do SARS-CoV-2 pelas 375 cidades chinesas. 

Estimou-se que antes das restrições de mobilidade no país, 86% de 

todas as infecções não foram documentadas (IC 95%: 82% – 90%). 

Por pessoa, 55% das infecções não documentadas eram tão 

contagiosas quanto as infecções documentadas (IC 95%: 46% – 

62%). Além disso, as infecções não documentadas foram a fonte de 

infecção de 79% dos casos documentados. Esses dados denotam, 

portanto, que a fração de infecções por coronavírus não documentada 

é uma característica epidemiológica crítica para a compreensão do 

potencial pandêmico da doença. 

A  

 

Tabela 2 a seguir, adaptada de Li et al. (2020), mostra os 

resultados do modelo com a aplicação de mobilidade, considerando a 

redução de 98% das viagens partindo e chegando em Wuhan, e com 

redução de 80% das viagens para outras cidades. 

 

Tabela 2: Estimativas do modelo de melhor ajuste dos 

principais parâmetros epidemiológicos para os períodos 
compreendidos entre 24 de janeiro a 3 de fevereiro (quando as 

viagens partindo e chegando em Wuhan foram reduzidas em 98%) 
e 24 de janeiro a 8 de fevereiro 

 

Parâmetro 
24 Jan–3 Fev 

média (IC 95%) 

24 Jan–8 Fev 

média (IC 95%) 

Taxa de transmissão (β, dias−1) 0,52 (0,39 - 0,71) 0,35 (0,27 - 0,50) 

Taxa de transmissão relativa (μ) 0,49 (0,37 - 0,69) 0,44 (0,29 - 0,66) 

Período de latência (Z, dias) 3,60 (3,41 - 3,91) 3,44 (3,26 - 4,06) 

Período infeccioso (D, dias) 3,13 (2,74 -; 3,76) 3,30 (2,81 - 4,36) 

Taxa de relato (α) 0,65 (0,60 - 0,69) 0,69 (0,62 - 0,73) 

Número reprodutivo básico (Re) 1,36 (1,14 - 1,63) 0,99 (0,76 - 1,33) 

 

Uma carta ao editor (34) estimou a distribuição de intervalos 

seriais (definidos como período de tempo transcorrido entre o caso 

primário [quem infecta] iniciar os sintomas e um caso secundário 

[infectado] iniciar os sintomas) para 468 casos confirmados de 

COVID-19 na China. Segundo o texto, 12,6% dos relatos de casos 

indicaram transmissão pré-sintomática. 
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Uma outra carta ao editor (35) relata um conjunto de casos 

COVID-19 associados a um shopping center em Wenzhou, na China, 

e levanta a possibilidade de transmissão do vírus pelos 

assintomáticos. Além da transmissão assintomática, o documento 

propõe outros possíveis modos de transmissão. 

Três estudos (37–39) consistem em relatos de casos de 

familiares com COVID-19 (em cluster) e apontam que as infecções 

resultaram de contatos com pacientes pré-sintomáticos. Sugerindo, 

portanto, a potencial transmissibilidade do assintomático durante o 

período de incubação. Uma terceira carta ao editor (36) segue na 

mesma linha e relata 5 casos em uma família com COVID-19 (em 

cluster) após contato com um paciente assintomático. 

Houve ainda mais um estudo (40) definido também como relato 

de caso de infecção por 2019-nCoV, porém fora da Ásia. Segundo os 

autores, a transmissão parece ter ocorrido durante o período de 

incubação do paciente-índice. 

O último estudo selecionado (41) foi uma investigação 

epidemiológica entre os contatos próximos de pacientes com COVID-

19 em Nanjing, na China, e identificou 24 pacientes assintomáticos 

para o vírus (confirmados em laboratório). O estudo teve por objetivo 

apresentar as características clínicas desses 24 casos e mostrar o 

potencial de transmissão de infecções assintomáticas. Nenhum dos 

24 casos apresentou sintomas óbvios durante a triagem, contudo, 

cinco (20,8%) desenvolveram sintomas (febre, tosse, fadiga etc.) 

durante a hospitalização. Além disso, nenhum caso teve pneumonia 

grave por COVID-19 ou morreu. Por meio de investigação 

epidemiológica, observou-se a presença de transmissão 

assintomática para os membros da família que coabitavam, o que 

chegou a causar pneumonia grave por COVID-19. Esses resultados 

destacaram a importância do rastreamento de contato próximo e da 

vigilância longitudinal através de testes.  

A lista dos estudos avaliados, bem como os seus principais 

resultados e a avaliação de sua qualidade metodológica, encontram-

se descritos no Quadro 7 a seguir.  
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Quadro 7: Estudos incluídos, principais desfechos e qualidade metodológica 

Autor/ano Tipo de 

estudo 

População Resultados Risco de 

viés 

Li et al., 

2020 

Modelagem 

bayesiana  

População 

chinesa com 

COVID-19 

Antes das restrições de mobilidade, apenas 14% (IC 95% 10% - 18%) do 

total de infecções na China foram relatados. Essa estimativa revela uma 

taxa muito alta de infecções não documentadas: 86%. Estima-se que essas 

infecções não documentadas tenham metade da contagiosidade por 

indivíduo do que as infecções relatadas (μ=0,55; IC 95% [0,46 - 0,62]). 

Usando o modelo de melhor ajuste, pôde-se afirmar que, antes das 

restrições de mobilidade, 86,2%, IC 95% (81,5% - 89,8%) de todas as 

infecções foram infectadas por casos não documentados. 

Assumindo a premissa de que infecções não documentadas não seriam 

contagiosas (μ=0), as infecções nesse período seriam reduzidas em 78,8% 

em toda a China. O resultado indica que infecções contagiosas e não 

documentadas facilitaram a disseminação geográfica do SARS-CoV-2 na 

China. 

Quando aplicadas as restrições de mobilidade, a taxa de transmissão de 

casos documentados, β, caiu para 0,52, IC 95% (0,39 – 0,71) num primeiro 

cenário (redução de deslocamento em 98% até Wuhan e em 80% entre as 

outras cidades chinesas) e 0,35, IC 95% (0,27 – 0,50) num segundo cenário 

(completa restrição de mobilidade entre as cidades chinesas), o que equivale 

a menos da metade da estimativa anterior às restrições de viagem. 

A fração de todas as infecções documentadas (α) foi estimada em 65%, IC 

95% (0,60 - 0,69) no período 1, acima dos 14% anteriores às restrições de 

viagem, e permaneceu praticamente o mesmo para o período 2.  

Embora a estimativa para a taxa de transmissão relativa, μ, seja menor do 

que antes de aplicadas as restrições de mobilidade, a contagiosidade de 

infecções não documentadas, representadas por μβ, foi substancialmente 

reduzida, possivelmente refletindo que apenas infecções muito leves e 

menos contagiosas permanecem indocumentadas. (Tabela 1) 

NA 
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Du Z et al., 

2020 

Carta ao editor Dados sobre 468 

eventos de 

transmissão da 

COVID-19 

relatados na 

China 

continental fora 

da província de 

Hubei durante 

21 de janeiro a 8 

de fevereiro de 

2020. 

Cinquenta e nove dos 468 relatos indicam que a transmissão pré-

sintomática pode estar ocorrendo. 

O intervalo serial médio é um pouco mais longo quando o caso índice é 

importado (4,06 [IC 95% 3,55 – 4,57] dias) do que quando este é infectado 

localmente (3,66 [IC 95% 2,84 – 4,47] dias), mas um pouco menor quando 

a transmissão secundária se dá dentro do domicílio (4,03 [IC 95% 3,12 – 

4,94] dias), em comparação com sua ocorrência fora do domicílio (4,56 [IC 

95% 3,85 – 5,27] dias). 

Apesar da literatura não indicar intervalos seriais negativos, ou seja, em que 

o infectado apresenta sintomas antes do infectador, 12,6% dos intervalos 

seriais da amostra foram negativos. 

Alto (carta 

ao editor) 

Quian et 

al., 2020 

Relato de caso  Família chinesa 

– 9 membros 

(amostra de 

conveniência)  

Dos 9 membros da família chinesa, 8 foram confirmados em laboratório com 

COVID-19, dentre os quais dois eram assintomáticos e um apresentou 

sintomas graves e precisou ser internado em UTI. Todos os casos foram 

infectados direta ou indiretamente pelos mesmos dois pacientes-índice. O 

cluster mostrou que a COVID-19 é transmissível durante o período de 

incubação, pois alguns membros da família (que residiam em casas 

separadas) pegaram a doença durante o período de incubação dos casos 

índices. 

O estudo sugere a potencial transmissibilidade do assintomático. 

Alto (relato 

de caso) 

Tong et al, 

2020 

Relato de caso  Família chinesa  

(amostra de 

conveniência)  

Analisa um grupo de duas famílias infectadas com COVID-19 na cidade de 

Zhoushan, China. 

As infecções resultaram do contato com um viajante infectado, mas 

potencialmente pré-sintomático, da cidade de Wuhan.  

O estudo relata dois casos confirmados de COVID-19 sintomático após a 

exposição a uma pessoa potencialmente pré-sintomática que 

posteriormente foi diagnosticada com COVID-19 (confirmado em 

laboratório). Essas duas pessoas transmitiram o vírus SARS-CoV-2 a 3 

membros da família, que não relataram sintomas no momento em que suas 

infecções foram detectadas. 

O estudo sugere a potencial transmissibilidade do assintomático. 

Alto (relato 

de caso) 
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Yu P et al., 

2020 

Relato de caso  

(Briefreport) 

Família de 

Xangai 

(amostra de 

conveniência)  

Relato das características epidemiológicas de um grupo familiar de 4 casos 

de 2019-nCoV em Xangai. Dois casos eram de Wuhan, mas os outros dois 

não haviam deixado Xangai recentemente. Um deles (o primeiro caso na 

família) era um homem de 88 anos em contato apenas com seus familiares, 

que na época eram assintomáticos, mas depois desenvolveram sintomas de 

2019-nCoV.  

O 2º, 3º e 4º caso não apresentavam sintomas nas 2 semanas anteriores 

ao início da doença no paciente 1. 

Os resultados indicam que uma pessoa com 2019-nCoV pode ser infecciosa 

durante o período de incubação. 

Alto (relato 

de caso) 

Cai et al., 

2020 

Carta ao editor População de um 

shopping da 

China 

O estudo relata 11 casos confirmados de COVID-19 em um shopping em 

Wenzhou, na China. Ao monitorar os casos e traçar os contatos próximos de 

cada paciente, foi identificada uma mulher de 30 anos, que esteve em 

Wuhan (a única paciente) em dezembro de 2019. Nesse período, a paciente 

apresentou febre autolimitada. Contudo, após os casos no shopping, em 

janeiro, foi confirmada a infecção por SARS-CoV-2.  

A partir dos achados, sugeriu-se que a paciente poderia ser o caso índice, 

infectada em Wuhan, com período de incubação de 28 dias. A paciente pode 

ter sido portadora assintomática com infecção persistente, mas que poderia 

estar espalhando o vírus. 

Alto (carta 

ao editor) 

Hu, Z et 

al., 2020 

Transversal  

Investigação 

epidemiológica 

População de 

Nanjing 

O estudo relatou que um portador assintomático de COVID-19 transmitiu o 

vírus a seus familiares que coabitavam na mesma casa, e 1 dos indivíduos 

infectados desenvolveu pneumonia grave por COVID-19 e foi internado em 

UTI. 

O estudo aponta transmissão assintomática de portador não sintomático 

para contatos próximos que desenvolveram pneumonia grave por COVID-

19. Portadores assintomáticos, assim, devem ser considerados como uma 

fonte de infecção de COVID-19. 

O estudo aponta a importância de monitorar estritamente e testar os 

contatos (rastreamento ativo) para a presença do vírus a fim de conter a 

epidemia. 
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Rothe C et 

al., 2020 

Relato de caso Alemães de 

Munique 

(amostra de 

conveniência)  

Relato de casos de infecção por 2019-nCoV, tendo sido o 

primeirodiagnosticado na Alemanha e transmitido para fora da Ásia.  

O primeiro caso trata-se de um empresário alemão de 33 anos de idade, 

saudável, que teve sintomas limitados. Antes do início dos sintomas, o 

empresário alemão (caso 1) havia participado de reuniões de negócios com 

um parceiro chinês em Munique. Este é morador de Xangai, e durante a 

estadia na Alemanha estava bem, sem sinais ou sintomas de infecção, mas 

adoeceu em seu voo de volta para a China, quando testou positivo para 

2019-nCoV (caso índice). 

Posteriormente, três funcionários da empresa também testaram positivo 

para 2019-nCoV. Desses, apenas um paciente teve contato com o caso 

índice; os outros dois tiveram contato apenas com o caso 1 alemão.  

A infecção parece ter sido transmitida durante o período de incubação do 

caso índice (chinês), em quem a doença foi breve e inespecífica. O fato de 

pessoas assintomáticas serem fontes potenciais de infecção por 2019-nCoV 

pode justificar a dinâmica de transmissão da doença. 

Ademais, no momento da detecção (dias seguintes à manifestação), o caso 

alemão tinha carga viral de 108 cópias por mililitro em seu escarro. Tal fato 

denota a alta carga viral de 2019-nCoV mesmo após a recuperação. 

Alto (relato 

de caso) 

Bai Y et al, 

2020 

Carta ao editor Família chinesa 

(proveniente de 

Anyang) 

Relata um grupo familiar de cinco pacientes com pneumonia por COVID-19 

em Anyang, China. Os pacientes tiveram contato, antes do início dos 

sintomas, com um membro da família assintomático que havia viajado ao 

centro epidêmico de Wuhan.  

A sequência de eventos sugere que o vírus pode ter sido transmitido pelo 

portador assintomático.  

O período de incubação do paciente índice foi de 19 dias - longo, mas dentro 

do intervalo relatado de 0 a 24 dias. Seu primeiro resultado diagnóstico foi 

negativo para COVID-19 (após as manifestações clínicas dos familiares). Em 

contrapartida, o segundo resultado foi positivo e usado para definir a 

infecção e a plausibilidade biológica. 

Alto (relato 

de caso) 
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APÊNDICE 3 

Pergunta clínica 

A Vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin) é eficaz e segura para 

prevenção ou tratamento de COVID-19? 

 

Métodos 

Desenho de estudo 

Revisão rápida da literatura, na qual, as etapas de triagem, 

seleção, extração e avaliação da qualidade metodológica foram feitas 

por um revisor apenas, com checagem dos dados por outro revisor.  

 

Tipos de participante 

Pacientes (adultos e crianças) saudáveis, ou com suspeita ou 

diagnóstico confirmado de infecção por COVID-19. 

 

Tipo de intervenção 

Vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin) ou em associação com 

outras intervenções. 

 

Tipos de estudos  

Tendo em conta o número limitado de estudos que possa ter sido 

publicado até o momento e que o objetivo desta revisão é mapear o 

conhecimento, foram considerados os seguintes desenhos de estudo, 

seguindo a hierarquia das evidências e considerando a qualidade 

metodológica dos estudos primários identificados: ensaios clínicos 

randomizados, ensaios clínicos quasi-randomizados, ensaios clínicos 

não randomizados, estudos coorte, estudos caso-controle, estudos de 

coorte único experimental (fase 1 ou 2). Estudos experimentais pré-

clínicos ou estudos em animais foram considerados apenas na ausência 

de qualquer estudo clínico em humanos. 
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Desfechos 

Foram considerados nesta revisão rápida quaisquer desfechos 

clínicos e laboratoriais conforme relatados pelos estudos incluídos: 

Mortalidade, Incidência Número de casos e Segurança. 

 

Fontes de dados 

A busca na literatura científica foi conduzida nas bases de dados 

MEDLINE (via PubMed), Embase e Cochrane Library. Além de bases de 

literatura cinzenta: Opengrey e Medrxiv. Não houve restrição por data 

de publicação, idioma dos estudos, idade ou sexo do paciente. Mais 

detalhes sobre a estratégia de busca realizada estão apresentados no  

 

 

 

 

Quadro 8. Para avaliar os estudos que estão em 

desenvolvimento, foi realizada busca eletrônica de registros de ensaios 

clínicos no ClinicaTrials.gov. 

 

Avaliação da qualidade metodológica  

A avaliação da qualidade metodológica e/ou do risco de viés dos 

estudos incluídos foi realizada utilizando ferramentas apropriadas para 

cada desenho de estudo. Devido a presente revisão conter apenas 

estudos transversais, foi utilizada a ferramenta do Instituto Joanna 

Briggs para estudos transversais para avaliar a qualidade metodológica 

dos estudos (69). 
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Quadro 8: Estratégias utilizadas para as buscas eletrônicas. 

Base de dados Estratégia de busca Resultad

os 

Cochrane 

Library 

#1 MeSH descriptor: [SARS Virus] explode all trees 9 

#2 severe acute respiratory syndrome coronavirus OR severe 

acute respiratory syndrome coronavirus 2 OR SARS-CoV-2 OR 
SARS CoV 2 OR SARS-CoV 2 OR coronavirus disease 2019 OR 
COVID 19 OR COVID-19 OR nCoV 2019 (Word variations have 
been searched)  444 
#3 #1 OR #2 (Word variations have been searched) 450 
#4 MeSH descriptor: [Middle East Respiratory Syndrome 

Coronavirus] explode all trees 1 
#5 #3 OR #4 (Word variations have been searched) 450 
#6 MeSH descriptor: [BCG Vaccine] explode all trees 822 
#7 BCG vaccination OR BCG vaccine OR Vaccine, BCG OR 
Bacillus Calmette Guerin Vaccine OR Calmette Guerin Bacillus 
Vaccine OR Calmette's Vaccine OR Calmette Vaccine OR 

Calmettes Vaccine OR Vaccine, Calmette's OR Mycobacterium 
bovis BCG vaccine OR Tuberculosis BCG vaccination (Word 

variations have been searched) 1522 
#8 #6 OR #7 (Word variations have been searched) 1522 
#9 #5 AND #8 (Word variations have been searched) 3 

 
Data da Busca: 15/04/2020 

 

3 

Embase ('bcg vaccination'/exp OR 'bcg vaccination' OR 'bcg 

vaccine'/exp OR 'bcg vaccine' OR 'vaccine, bcg' OR 'bacillus 
calmette guerin vaccine'/exp OR 'bacillus calmette guerin 
vaccine' OR 'calmette guerin bacillus vaccine' OR 'calmette 
vaccine'/exp OR 'calmette vaccine' OR 'calmettes vaccine' OR 
'vaccine, calmettes' OR 'mycobacterium bovis bcg vaccine' OR 
'tuberculosis bcg vaccination') AND [embase]/lim 
 

AND 
 

('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related 
coronavirus' OR 'covid 19'/exp OR 'covid 19' OR 'covid-
19' OR 'novel coronavirus' OR 'sars-cov2' OR 'sars-
ncov' OR 'sars-cov-2' OR 'Middle East respiratory syndrome 
coronavirus'/exp OR 'SARS coronavirus'/exp OR 'SARS-

15 
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related coronavirus'/exp OR 'severe acute respiratory 
syndrome coronavirus' OR 'SARS-CoV' OR 'MERS-CoV') AND 
[embase]/lim 

 
Data da Busca: 15/04/2020 

Medrxiv (BCG vaccine) AND COVID 19  
Data da Busca: 16/04/2020 

374 

MEDLINE  
(via PubMed) 

(((novel coronavirus OR covid-19 OR coronavirus disease 
2019 OR covid 19 OR covid - 19 OR sars-cov-2 OR sars cov 2 
OR "COVID-19" [Supplementary Concept] OR "SARS 

Virus"[Mesh] OR "Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus"[Mesh] OR severe acute respiratory syndrome 

coronavirus OR SARS-CoV OR MERS-CoV)) AND ("BCG 
Vaccine"[Mesh] OR BCG vaccine OR Vaccine, BCG OR Bacillus 
Calmette Guerin Vaccine OR Calmette Guerin Bacillus Vaccine 
OR Calmette's Vaccine OR Calmette Vaccine OR Calmettes 
Vaccine OR Vaccine, Calmette's OR Mycobacterium bovis BCG 

vaccine OR Tuberculosis BCG vaccination)) 
Data da Busca: 15/04/2020 

1 

Opengrey (BCG vaccine) AND COVID 19 
Data da Busca: 15/04/2020 

0 

ClinicalTrials.gov bcg vaccine | Covid-19 OR SARS-CoV-2 OR severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2 OR coronavirus disease 
2019 

Data da Busca: 28/04/2020 

6 

 

Resultados da busca  

As estratégias de busca recuperaram 406 referências. Durante o 

processo de seleção, não havia referências duplicadas (referências 

idênticas) mas foram eliminadas 386 referências que não estavam de 

acordo com o PICO após a leitura de título e resumo. A leitura do texto 

completo das 20 referências selecionadas confirmou a elegibilidade de 

17 e excluiu 3 referências (70–72). Após o processo de seleção, 17 

estudos foram incluídos, sendo 11 estudos com resultados e 6 estudos 

em andamento. O fluxograma do processo de seleção está apresentado 

na Figura 4. 
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Figura 4: Fluxograma de seleção da evidência 
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Lista de estudos excluídos e as razões para exclusão estão 

apresentados no Quadro 9.  

 

Quadro 9: Estudos excluídos e razões para exclusão 

Estudo Motivo de exclusão 

Franklin R. et al., 

2020 

Proteção da vacina MMR (sarampo, caxumba e 

rubéola) para COVID-19. 

Kaufmann SH et al., 

2005 Não há dados sobre associação de BCG e SARS. 

Yu Y. et al., 2007 Estudo em camundongos. 

 

 

Descrição dos estudos 

A descrição da amostra, características dos estudos, a descrição 

dos resultados preliminares e do rigor metodológico/risco de viés estão 

apresentados no Quadro 10. Os resultados sobre os estudos em 

andamento estão apresentados no Quadro 11. A avaliação da 

qualidade metodológica dos estudos está apresentada no Quadro 12. 

Por fim, a avaliação da qualidade geral da evidência foi avaliada de 

forma qualitativa segundo a Ferramenta Grade e está exibida no 

Quadro 13.  
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Quadro 10: Aspectos metodológicos e principais achados dos estudos incluídos. 

Autor, ano 
Desenho de 

estudo 
Amostra Intervenção Comparador Resultados Risco de viés Financiamento 

Berg, MK. et 
al., 2020 
(73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo 
transversal, com 
grupo 
comparador. 

Casos 
diagnosticados 
com COVID-19 
em todos os 
países que 
tinham no 
mínimo 15 dias 
do primeiro 
caso da doença, 
pelo menos 100 
casos 
confirmados e 
uma morte 

(Total: 
54 países 
incluídos), no 
dia 01 abril de 
2020. 

 

Países com a 
política de 
vacinação de 
BCG 
obrigatória. 

1. Países que nunca 
tiveram 
obrigatoriedade da 
vacina BCG. 

 

2. Países que 
adotaram a política 
obrigatória de vacina 
BCG na população, 
somente até o ano de 
2000. 

Ajustes das análises: 

O estudo construiu um modelo linear 
misto do número de mortalidade por 
COVID-19 transformada em log 
(ajustado para covariáveis). Todas as 
análises foram ajustadas para:  idade, 
produto interno bruto per capita, 
densidade populacional, tamanho da 
população, região geográfica, taxa 
líquida de migração e várias dimensões 
culturais, por exemplo, rigidez ou não 
do distanciamento social. 

Desfecho: Número de casos 
confirmados 

a) Países com política atual de 
vacina BCG obrigatória 
apresentam 0,027 menos casos 
de COVID-19 ao dia, comparado 
com países sem política 
obrigatória de BCG (beta= - 
0.027; valor p <0,001).  

b) Não houve associação entre 
países com política atual e os 
países que já adotaram tais 
políticas de vacinação de BCG, 
mas as finalizaram antes de 
2000, beta = -0,006, p = 0,440. 
(nem para os novos casos 
quanto para morte) 

 

2/8 itens negativos na 
escala (Dados 
retrospectivos, que 
relata apenas os 
primeiros 30 dias do 
início da doença em 
cada país, não se sabe 
se a curva mantém-se 
diferente ao longo da 
pandemia). 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

Não foi detalhado 
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Desfecho: Mortalidade  

c) Países com política atual de 
vacina BCG obrigatória 
apresentam 0,38 menos mortes 
de COVID-19 ao dia, comparado 
com países sem política 
obrigatória de BCG (beta= - 
0.380; valor p <0,001). 

d) Não houve associação entre 
países com política atual e os 
países que já adotaram tais 
políticas de vacinação de BCG, 
mas as finalizaram antes de 
2000, beta = -0,003, p = 0,829.  
 

Desfecho: achatamento da curva 

Países com política de vacinação 
obrigatória de BCG conseguiram 
achatar a curva de novos casos e de 
mortalidade durante os primeiros 30 
dias do início do surto em cada país. 

 

*As covariáveis: Idades avançadas, 
populações com maior número de 
pessoas predizeram crescimento mais 
rápido do número de casos e da 
mortalidade, nenhuma outra covariável 
teve associação. 

Dayal D. et 
al., 2020 
(74) 

 

 

Estudo 
Transversal, 
com grupo 
comparador 

Números de 
casos positivos 
para COVID-19 e 
taxa de 
mortalidade, 
segundo a OMS, 
no dia 29 de 
março de 2020. 

12 países que 
apresentavam 
os maiores 
impactos da 
COVID-19 

12 países que têm 
ou tiveram 
recentemente uma 
política de 
vacinação de BGC 
na população. 

Desfecho: Taxa de mortalidade por 
casos (CFR) 

Esse desfecho foi calculado pelo 
número total de mortes conhecidas 
por COVID-19 no grupo, dividido pelo 
número de casos confirmados do 
grupo.  

 

6/8 itens negativos na 
escala (Estudo 
retrospectivo, 
amostra pequena, 
não explica porque 
selecionou apenas 12 
países como grupo 
comparador. O 
estudo não descreve 

Não foi detalhado. 
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a) Grupo 1 (CRF dos 12 países mais 
acometidos por COVID-19):            

   28.302   = 0,053 = 5,3 % 

  534.221 

b) Grupo 2 (CRF 12 países 
com política de BCG):  

    65     = 0,006 = 0,6 % 

 1.0510 

 

Houve uma diferença acentuada na 
CFR média entre os dois grupos de 
países (valor de p <0,001). 

qual análise foi 
realizada, não ajusta a 
análise para possíveis 
variáveis que 
influenciam os 
desfechos). 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

Dolgikh, S. 
et al., 2020 
(75). 

 

Estudo 
Transversal 
epidemiológico 

Impacto 
mundial da 
COVID-19 
estratificado 
por jurisdição, 
no dia 07 de 
abril de 2020. 

- 

Há três categorias de 
comparação nesse 
estudo, relacionada 
ao impacto da 
mortalidade per 
capita de COVID-19, 
que são: 

a) Impacto Muito 
Baixo (VL), 
quando 
mortalidade per 
capita é até 1. 

b) Impacto Baixo 
(L), quando 
mortalidade per 
capita é maior 
que 2 e até 10. 

c) Impacto Alto (H), 
quando 
mortalidade per 
capita é próximo 
ou maior que 
100. 

Desfecho: Nível de vacinação de cada 
categoria 

a) Impacto Muito Baixo (VL): Todos 
os países classificados nessa 
categoria têm a lei obrigatória de 
BCG e a vacina ainda cobria a 
maioria das faixas etárias (EX: 
Taiwan, Japão, Singapura, 
Eslováquia e Ucrânia). 

b) Impacto Baixo (L): A maioria dos 
países dessa categoria têm a lei 
obrigatória de BCG ou possui a 
vacina apenas em grupos alvos, 
por exemplo o Canadá e a 
Noruega. Porém, nenhum país 
que nunca teve a lei obrigatória 
de BCG ficou nessa categoria. 

c) Impacto Alto (H): A maioria dos 
países dessa categoria nunca teve 
a obrigatoriedade da vacina BCG 
na população, sendo que nenhum 
país que têm a lei obrigatória de 
BCG ficou nessa categoria. (Itália, 

4/8 itens negativos na 
escala (Estudo 
retrospectivo 
argumentativo, que 
usou apenas análises 
de correlação e não 
controlou nenhum 
fator confundidor das 
análises) 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

Não foi detalhado. 
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A mortalidade per 
capita (m.p.c.) foi 
calculada dividindo o 
número de mortes por 
COVID-19 pela 
população total (em 
milhões) da jurisdição. 

Espanha, França, Nova Iorque, 
Bélgica) 

 

Desfecho: idade de administração da 
vacina BCG e eficácia 

A imunização em idade precoce pode 
oferecer proteção mais eficaz contra o 
Covid-19 ao longo da vida. Esse 
resultado foi encontrado devido ao fato 
de os países que administraram a 
vacina em pessoas mais velhas, que são 
o Reino Unido e a França, 
apresentarem maior mortalidade per 
capita quando comparados a países 
que administra a vacina ao nascimento. 

 

Goswami 
RP. et al., 
2020 (76) 

Estudo 
Transversal com 
grupo 
comparador 

Número de 
casos positivos e 
mortalidade de 
COVID-19 em 
148 países, 
segundo o 
“European 
Centre for 
Disease 
Prevention and 
Control” 

 

Países com 
cobertura da 
vacina BCG 
maior que 
95% da 
população. 
(53 países) 

Países com cobertura 
da vacina BCG menor 
que 95% da 
população. 

A cobertura vacinal de BCG> 95% estava 
presente em 40,3% dos países europeus 
ou americanos (29/72), 25% dos países 
africanos (11/44) e 40,6% dos países 
asiáticos / da Oceania (13/32) 

Desfecho: Número de casos de COVID-
19 

1- Cobertura de BCG > 95% = 2500 
(DP 11673) 
 

2- Cobertura de BCG ≤ 95% = 2495 
(DP 9782) 

Não houve diferença entre os grupos, p 
= 0,25. (Mann Whitney U test) 

 

Desfecho: Número de casos positivos 
de COVID-19 (por mil pessoas) 

6/8 itens negativos na 
escala (Estudo 
retrospectivo, não 
apresenta a data que 
extraiu os dados dos 
desfechos principais, 
que são, número de 
casos positivos e 
mortalidade por 
COVID-19. Estudo que 
não apresenta um 
critério baseado na 
literatura para 
estratificas a 
cobertura de vacina 
ou não da BCG se 95% 
da população fosse 
imunizada e que não 
controlou nenhum 
fator confundidor das 
análises). 

Não foi detalhado. 
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1- Cobertura de BCG > 95% = 0,72 
(DP 4,08)  

2- Cobertura de BCG ≤ 95% = 0,13 
(DP 0,37) 

O grupo cobertura de BCG > 95% 
apresentou maior número de casos de 
COVID-19, p = 0,01. (Mann Whitney U 
test) 

 

Desfecho: Mortalidade de COVID-19 
(por mil pessoas) 

1- Cobertura de BCG > 95% = 0,05 
(DP 0,35) 

2- Cobertura de BCG ≤ 95% = 0,049 
(DP 0,02) 

Não houve diferença entre os grupos, p 
= 0,25. (Mann Whitney U test) 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

 

Green CM. 
et al., 2020 
(77) 

Estudo 
Transversal, 
com grupo 
comparador. 

100 países 
ranqueados por 
dados de 
mortalidade per 
capita, devido à 
COVID-19, 
normalizada por 
0,1 a cada 1 
milhão de 
pessoas. 

Países que 
vacinam BCG 

Países que não 
vacinam BCG na 
população 

Todos os dados de mortalidade foram 
normalizados. Foi contado como 
primeiro dia de avaliação, em cada país, 
quando houve 0,1 mortes a cada um 
milhão de habitantes. 

a) Mortalidade após 21 dias  

Segundo os autores a 
vacinação com BCG está correlacionada 
com a proteção contra a morte por 
COVID-19 após, porém eles não relatam 
a força dessa correlação.Os autores 
ainda afirmam que os mecanismos 
convergem para a "imunidade 
treinada", sugerindo que o 
aprimoramento terapêutico da 
imunidade treinada pode ser um 

3/8 itens negativos na 
escala (os dados são 
apresentados apenas 
de forma descritiva e 
os autores afirmam 
associação entre 
proteção de 
mortalidade por 
COVID-19 em países 
com política de vacina 
BCG) 

 

*Material 
sem revisão por pares 
e necessita de cautela 
na confiança dos 
resultados. 

Não foi detalhado 
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mecanismo importante em indivíduos 
que demonstram proteção contra os 
efeitos letais do COVID-19.  

 

Hensel J. et 
al., 2020 
(78) 

Estudo 
Transversal, 
com grupo 
comparador 

78 países que 
tinham mais de 
500 casos 
confirmados 
para COVID-19 
no dia 07 de 
abril de 2020 

 

 

Países com a 
política 
universal de 
vacinação de 
BCG 
obrigatória. 

1. Países que nunca 
tiveram 
obrigatoriedade da 
vacina BCG. 

 

2. Países que 
adotaram a política 
obrigatória de vacina 
BCG na população, 
anteriormente, mas 
não adotam hoje. 

(Resultados da regressão múltipla) 

a) Desfecho: Número de casos 
positivos de COVID-19 (por 1 milhão de 
habitantes) 

O número de casos de COVID-19 foi 
significativamente menor nos países 
com política universal de BCG atual 
quando comparado aos países que 
nunca tiveram política universal de BCG 
ou que tiveram a política apenas no 
passado. 

2/8 itens negativos na 
escala (Estudo 
retrospectivo) 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

 

Não foi detalhado 

     

b)  Desfecho: Mortalidade de COVID-
19 (por 1 milhão de habitantes) 

A porcentagem de mortalidade por 
total de casos de COVID-19 foi 
significativamente menor em países 
com política universal e atual de BCG 
universal, quando comparada a países 
que nunca tiveram política universal de 
BCG. 

 

No entanto, essas análises de regressão 
múltipla (a e b) indicaram que outros 
fatores poderiam influenciar os 
desfechos. Os autores incluíram co-
variáveis nas análises: idade mediana da 
população, percentual de testes 
aplicados na população e percentual de 
população urbana e de migrantes. Após 
essas análises os autores descobriram 
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que a taxa de testagem era um 
confundidor. 

 

(Resultados das análises ajustadas por 
confundidores) 

1- Percentual de testes aplicados na 
população 

Houve correlação positiva e forte entre 
a taxa de teste e a política BCG (Pearson 
ρ = 0,82, p < 0,001).  

Houve correlação negativa e moderada 
entre a porcentagem de mortalidade e 
as taxas de teste (Pearson ρ = -0,42 p < 
0,001). 

Ao limitar a análise apenas aos países 
com altas taxas de teste de CoV-2 
(definidas como maiores que 2.500 
testes por milhão de habitantes), não 
houve mais uma associação significativa 
entre o número de casos de COVID-19 
por milhão de habitantes e a política de 
vacinação do BCG. 

Kirov S. et 
al., 2020 
(79) 

Estudo 
Transversal 

Impacto da 
COVID-19 entre 
os países, 
estratificados 
por idade média 
da população, 
renda e política 
de BGG. 

Países com a 
política 
universal de 
vacinação de 
BCG 
obrigatória. 

1. Países que nunca 
tiveram 
obrigatoriedade da 
vacina BCG. 

 

2. Países que 
adotaram a política 
obrigatória de vacina 
BCG na população, 
anteriormente, mas 
não adotam hoje. 

Modelo de Regressão Linear Múltiplo: 

Desfecho: Número de infectados por 
COVID-19 

Países de alta renda têm, em média, 
3,15 casos infectados a mais, em 
relação aos países a baixa renda (beta= 
3.1474, p<0,001) 

A cada ano (em média) que a população 
é mais velha, aumenta 0,08 o número 

1/8 itens negativos na 
escala (Estudo 
transversal 
exploratório) 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

 

Não foi detalhado 
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de casos da população (beta= 0.0798, 
p<0,001.)  

Países com política obrigatória de BCG 
têm 1,48 casos infectados a mais, em 
relação aos países que nunca tiveram 
política de BCG) (beta= 1.4804, p = 0,01) 

Países com política obrigatória de BCG 
têm1,06  a países que já tiveram a 
política obrigatória, mas atualmente 
não adotam) beta= 1.0641, p = 0,01 

Taxas de imunização com BCG 
(percentual de pessoas imunes a 
tuberculose, que foram vacinadas com 
BCG) não teve associação (p = 0,088).  

 

Análises de correlação entre: 

Idade e taxas de infecção por COVID-19: 
R = 0,774 

Política BCG e taxas de infecção por 
COVID-19: R = 0,521 
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Miller A. et 
al., 2020 
(80) 

\Estudo 
Transversal 

Morbidade e 
mortalidade da 
COVID-19 no dia 
21 de março de 
2020, em países 
de média a alta 
renda com mais 
de 1 milhão de 
habitantes. 

Países com a 
política 
universal de 
vacinação de 
BCG 
obrigatória  

1. Países que nunca 
tiveram 
obrigatoriedade da 
vacina BCG (Itália, 
EUA, Líbano, Holanda 
e Bélgica). 

 

2. Países que 
adotaram a política 
obrigatória de vacina 
BCG na população, 
anteriormente, mas 
não adotam hoje. 

Desfecho: Mortalidade de COVID-19 
(por 1 milhão de habitantes) 

Política universal de BCG atual (55 
países):média 0,78 (DP 0,40) de mortes  

Nunca tiveram uma política universal de 
BCG (5 países) média 16,39 (DP 7,33) de 
mortes  

Essa diferença entre os países foi 
significativa (p <0,001, teste de 
Wilcoxon). 

Correlação entre a taxa de mortalidade 
e o ano do estabelecimento da 
vacinação universal com BCG: houve 
uma correlação positiva (r = 0,44, p = 
0,02, correlação linear), ideia de que 
quanto mais cedo a política foi 
estabelecida, maior a fração de a 
população idosa estaria protegida. 

Desfecho: Número de infectados por 
COVID-19 (por 1 milhão de habitantes) 

Política universal de BCG atual (55 
países):média 59,54 (DP 23,29) de casos  

Nunca tiveram uma política universal de 
BCG (5 países) média 264,90 (DP 
134,88) de casos  

Essa diferença entre os países foi 
significativa (p = 0,006, teste de 
Wilcoxon). 

Correlação entre a taxa de mortalidade 
e o ano do estabelecimento da 
vacinação universal com BCG: não 
houve correlação (r = 0,21, p = 0,27), 
sugerindo que a vacinação precoce da 

4/8 itens negativos na 
escala (Estudo 
transversal 
retrospectivo que não 
ajustou a análises 
para possíveis 
variáveis que 
influenciam os 
desfechos). 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

 

Não foi detalhado 
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população idosa não foi fator de 
redução do número de casos 

Sala G. et al., 
2020 (81) 

Estudo 
Transversal 

Prevalência e 
mortalidade 
pelo COVID-19, 
usando dados 
publicamente 
disponíveis de 
136 países, no 
dia 28 de março 
de 2020.  

 

Os países 
precisavam ter 
dados relativos 
ao total de 
mortes por 
milhão de 
habitantes. 

 

Países com a 
política 
universal de 
vacinação de 
BCG 
obrigatória  

1. Países que nunca 
tiveram 
obrigatoriedade da 
vacina BCG (Itália, 
EUA, Líbano, Holanda 
e Bélgica). 

 

2. Países que 
adotaram a política 
obrigatória de vacina 
BCG na população, 
anteriormente, mas 
não adotam hoje. 

Foram construídos 2 modelos de 
regressão linear para testar a 
associação entre política de BCG e 
impacto do COVID-19. Todos os 
modelos foram ajustados pela 
temperatura média dos países em 
fevereiro e março e pela expectativa de 
vida da população. 

 

Modelo 1- Desfecho: Total de casos por 
1 milhão de habitantes 

Países que nunca tiveram 
obrigatoriedade da vacina BCG têm 0,87 
casos a mais de COVID-19 (por 1 milhão 
de habitantes) em relação aos países 
com política obrigatória atual. 

Beta (b = 0,8666, p = 0,0025) 

 

1/8 itens negativos na 
escala (Estudo 
transversal) 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

 

Não foi detalhado 
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Países que tiveram política no passado, 
mas não adotam BCG hoje têm 0,65 
casos a mais de COVID-19 (por 1 milhão 
de habitantes) em relação aos países 
com política obrigatória atual. 

Beta (b = 0,6483, p = 0,0002) 

 

*Esse modelo teve co-variáveis:  

Expectativa de vida: b = 0,5544, p 
<0,001 

Temperatura: b = –0,1232, p = 0,0424 

 

A variabilidade explicada do modelo 
inteiro é de 64%.  

 

Modelo 2 – Desfecho: Mortalidade por 
1 milhão de habitantes 

Países que nunca tiveram 
obrigatoriedade da vacina BCG têm 1,50 
mortes a mais de COVID-19 (por 1 
milhão de habitantes) em relação aos 
países com política obrigatória atual.  

Beta (b = 1,495, p < 0,001) 

 

Países que tiveram política no passado, 
mas não adotam BCG hoje têm 0,73 
casos a mais de COVID-19 (por 1 milhão 
de habitantes) em relação aos países 
com política obrigatória atual. 

Beta (b = 0,7262, p = 0,0007) 

 

*Esse modelo teve co-variáveis:  

Expectativa de vida: b = 0,5544, p 
<0,001 
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Temperatura: b = –0,1232, p = 0,0424 

A variabilidade explicada do modelo 
inteiro é de 57,7%.  

 

*Devido a variável expectativa de vida 
se confirmar como forte confundidora 
nos modelos apresentados, foram 
realizadas análises de sensibilidade, em 
ambos os modelos, utilizando apenas os 
países classificados como alta 
expectativa de vida. Ambos os modelos 
continuam com associação entre a 
cobertura de vacina BCG e número de 
casos e mortalidade.  

Shet, A. et 
al., 2020 
(82) 

 

Estudo 
Transversal 
epidemiológico 

50 países que 
reportavam o 
maior número 
de casos para 
COVID-19, no 
dia 29 de março 
de 2020, dados 
normalizados 
pelo total de 
mortes por 
milhão de 
habitantes. 

Países que 
vacinam BCG 

Países que não 
vacinam BCG na 
população 

*Foi construído um modelo de 
regressão log-linear ajustado pelo PIB 
per capita, idade da população e tempo 
de surto no país. 

 

Desfecho: Mortalidade por 1 milhão de 
habitantes 

Países que não vacinam BCG têm 5,8 
mortes (por 1 milhão de habitantes) a 
mais por COVID-19 em relação aos 
países que vacinam 

Beta 5,8 [IC 95% 1,8 a 19,0; p = 0,006] 

4/8 itens negativos na 
escala (Estudo não 
levou em consideração 
a cobertura atual do 
BCG, nem o momento 
da introdução da vacina 
BCG nos cronogramas 
nacionais) 

*Material sem revisão 
por pares, precisa de 
cautela na 
interpretação. 

Não foi detalhado 

Szigeti R. et 
al., 2020 
(83) 

 
 

Estudo 
Transversal 
epidemiológico 

68 países que 
reportavam o 
maior número 
de casos para 
COVID-19, no 
dia 3 de abril de 
2020. 

Países que 
tinham vacina 
de BCG antes 
de 1980 (9 
países). 

Países que não tinham 
vacina de BCG antes 
de 1980 (59 países). 

Desfecho: Mortalidade calculada. A 
mortalidade foi calculada pelo número 
de mortes por caso de COVID-19 
dividido pelo número de dias de surto 
em cada país. 

 

A taxa de mortalidade calculada não foi 
diferente entre os países sem vacinação 
universal com BCG antes de 1980, em 

5/8 itens negativos na 
escala (Estudo 
transversal 
retrospectivo que não 
ajustou a análises 
para possíveis 
variáveis que 
influenciam os 
desfechos). 

 

Não foi detalhado. 
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comparação com os que tinham (p = 
0,258). 

 

Não houve correlação (r = -0,03136, p = 
0,852) entre o ano do estabelecimento 
da vacinação universal com BCG e a taxa 
de mortalidade calculada. 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

 

Berg, MK. et 
al., 2020 
(73) 

Coorte 
retrospectivo, 
com grupo 
comparador. 

Incidência e 
mortalidade de 
casos 
diagnosticados 
com COVID-19 
em 54 países.  

 

Países com a 
política de 
vacinação de 
BCG 
obrigatória. 

1. Países que nunca 
tiveram 
obrigatoriedade da 
vacina BCG. 

 

2. Países que 
adotaram a política 
obrigatória de vacina 
BCG na população, 
somente até o ano de 
2000. 

Ajustes das análises: 

O estudo construiu modelos de 
regressão linear (ajustado para 
variáveis confundidoras). Todas as 
análises foram ajustadas para idade, 
produto interno bruto per capita, 
densidade populacional, tamanho da 
população, região geográfica, taxa 
líquida de migração e várias dimensões 
culturais, por exemplo, rigidez ou não 
do distanciamento social. 

 

Desfecho: Mortalidade  

e) Países com política atual de 
vacina BCG obrigatória 
apresentam 0,35 menos casos de 
COVID-19 ao dia, comparado 
com países sem política 
obrigatória de BCG (beta= - 
0.350; valor p <0,001). 

f) Países com política de vacina 
BCG obrigatória atualmente 
apresentam 0,77 menos mortes 
de COVID-19 ao dia, comparado 
com países sem política 
obrigatória (beta= - 0.770; valor 
p <0,001). 

Alto (Dados 
retrospectivos com 
alto risco de viés e 
relata apenas os 
primeiros 30 dias do 
início da doença em 
cada país, não se sabe 
se a curva mantém 
diferente ao longo da 
pandemia). 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

Não há 
financiamento. 
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Quadro 11: Características e detalhes metodológicos dos três estudos em andamento. 

g) Não houve associação entre os 
países que já adotaram tais 
políticas de vacinação de BCG, 
mas as finalizaram antes de 
2000, beta = -0,019, p = 0,143. 
(nem para os novos casos 
quanto para morte) 

 

Desfecho: achatamento da curva 

Países com política de 
vacinação obrigatória de BCG 
conseguiram achatar a curva de novos 
casos e de mortalidade durante os 
primeiros 30 dias do início do surto em 
cada país. 

Dayal D. et 
al., 2020 
(74) 

 

 

Estudo 
Transversal, 
com grupo 
comparador 

Números de 
casos positivos 
para COVID-19 e 
taxa de 
mortalidade, 
segundo a OMS, 
no dia 29 de 
março de 2020. 

12 países que 
apresentavam 
os maiores 
impactos do 
COVID-19 

12 países que têm ou 
tiveram 
recentemente uma 
política de vacinação 
de BGC na população. 

Desfecho: Taxa de mortalidade por 
casos (CFR) 

Esse desfecho foi calculado pelo número 
total de mortes conhecidas por COVID-
19 no grupo, dividido pelo número de 
casos confirmados do grupo.  

 

a) Grupo 1 (CRF dos 12 países mais 
acometidos por COVID-19):            

   28.302   = 0,053 = 5,3 % 

  534.221 

b) Grupo 2 (CRF 12 países com política 
de BCG):  

    65     = 0,006 = 0,6 % 

 1.0510 

Houve uma diferença acentuada na 
CFR média entre os dois grupos de 
países (valor de p <0,001). 

Alto (Estudo 
transversal) 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

Não há 
financiamento. 
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Dolgikh, S. 
et al., 2020 
(75). 

 

Estudo 
Transversal 
epidemiológico 

Impacto 
mundial do 
COVID-19 
estratificado 
por jurisdição, 
no dia 07 de 
abril de 2020. 

- 

Há três categorias de 
comparação nesse 
estudo, relacionada 
ao impacto da 
mortalidade per capta 
de COVID-19, que são: 

d) Impacto Muito 
Baixo (VL), 
quando 
mortalidade per 
capta é até 1. 

e) Impacto Baixo 
(L), quando 
mortalidade per 
capta é maior 
que 2 e até 10. 

f) Impacto Alto (H), 
quando 
mortalidade per 
capta é próximo 
ou maior que 
100. 

A mortalidade per 
capta (m.p.c.) foi 
calculada dividindo o 
número de mortes por 
COVID-19 pela 
população total (em 
milhões) da jurisdição. 

Desfecho: Nível de vacinação de cada 
categoria 

d) Impacto Muito Baixo (VL): Todos 
os países classificados nessa 
categoria têm a lei obrigatória de 
BCG e a vacina ainda cobria a 
maioria das faixas etárias (EX: 
Taiwan, Japão, Singapura, 
Eslováquia e Ucrânia). 

e) Impacto Baixo (L): A maioria dos 
países dessa categoria têm a lei 
obrigatória de BCG ou possui a 
vacina apenas em grupos alvos, 
por exemplo o Canadá e a 
Noruega. Porém, nenhum país 
que nunca teve a lei obrigatória 
de BCG ficou nessa categoria. 

f) Impacto Alto (H): A maioria dos 
países dessa categoria nunca 
tiveram a obrigatoriedade da 
vacina BCG na população, sendo 
que nenhum país que têm a lei 
obrigatória de BCG ficou nessa 
categoria. (Itália, Espanha, França, 
Nova Iorque, Bélgica) 

 

Desfecho: idade de administração da 
vacina BCG e eficácia 

A imunização em idade precoce pode 
oferecer proteção mais eficaz contra o 
Covid-19 ao longo da vida.  

Alto (Estudo 
transversal que não 
controlou nenhum 
fator confundidor das 
análises) 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

Não há 
financiamento. 

Goswami 
RP. et al., 
2020 (76) 

Estudo 
Transversal com 
grupo 
comparador 

Incidência e 
mortalidade de 
COVID-19 em 
148 países, 
segundo o 
“European 

Países com 
cobertura da 
vacina BCG 
maior que 
95% da 

Países com cobertura 
da vacina BCG menor 
que 95% da 
população. 

A cobertura vacinal de BCG> 95% estava 
presente em 40,3% dos países europeus 
ou americanos (29/72), 25% dos países 
africanos (11/44) e 40,6% dos países 
asiáticos / australianos (13/32) 

Alto (Estudo 
transversal que não 
controlou nenhum 
fator confundidor das 
análises) 

Não há 
financiamento. 

Estudo Status 
Data Prevista 

Início/Término Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais desfechos de interesse Financiamento 

NCT04328441 (84) Recrutando 
31/03/2020 / 
25/12/2020 

Estudo 
controlado 
randomizado, 
multicêntrico 
– Fase 3. 

Profissionais de saúde 
com contato direto 
com pacientes 
infectados com Covid-
19 (n = 1.500) 

Vacina BCG Placebo 

Primário: número de dias de 
absenteísmo do profissional. 
Secundários: número de dias de 
absenteísmo devido à infecção por 
Covid-19 documentada e a incidência 
cumulativa de internação hospitalar, 
internação em terapia intensiva e 
óbito. 

Não informado 

NCT04347876 (85) Recrutando 
15/04/2020 / 
30/06/2020 

Caso controle 

Crianças, adultos ou 
idosos com teste 
positivo de COVID-19 
admitidos em 
hospitais no Alto Egito 
(n = 100) 

Pessoas com teste de 
COVID-19 positivo e 
teste tuberculínico 
positivo. 

Pessoas com teste de 
COVID-19 positivo e 
teste tuberculínico 
negativo. 

Primário: Índice de gravidade da 
pneumonia por COVID-19 e 
necessidade de admissão na UTI. 
Secundários: número de dias para 
curar a doença de COVID-19 e 
mortalidade. 

Não informado 

NCT04327206 (86) Recrutando 
30/03/2020 / 
30/03/2022 

Estudo 
controlado 
randomizado, 
multicêntrico 
– Fase 3. 

Profissionais de saúde 
com contatos diretos 
com pacientes 
infectados com Covid-
19 (n = 4.170) 

Dose única da vacina 
BCG (BCG-Dinamarca) 

Sem intervenção: Sem 
vacina BCG 

Primário: Incidência de infecção por 
COVID-19. Secundários: Incidência de 
infecção grave por COVID-19 que 
evolui para admissão no hospital ou 
morte. 

Não informado 

NCT04350931 (87) 
Ainda não 
está 
recrutando 

20/04/2020 / 
01/10/2020 

Estudo 
controlado 
randomizado, 
multicêntrico 
– Fase 3. 

Profissionais de saúde 
saudáveis que estão 
trabalhando nos 
hospitais de 
isolamento para casos 
COVID-19 (n = 900) 

Injeção intradérmica 
da vacina BCG 

Placebo 

Primário: incidência de COVID-19 
confirmado [prazo: 9 meses]. 
Secundários: eficácia da vacina BCG 
na proteção dos profissionais de 
saúde 

Não informado 
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Centre for 
Disease 
Prevention and 
Control” 

 

população. 
(53 países) 

Desfecho: Número de casos de COVID-
19 

Cobertura de BCG > 95% = 2500 (DP 
11673) 

Cobertura de BCG ≤ 95% = 2495 (DP 
9782) 

Não houve diferença entre os grupos, p 
= 0,25. 

 

Desfecho: Incidência de COVID-19 (por 
mil pessoas) 

Cobertura de BCG > 95% = 0 72 (DP 
4,08)  

Cobertura de BCG ≤ 95% = 0 13 (DP 0 
37) 

O grupo cobertura de BCG > 95% 
apresentou maior incidência dos casos 
de COVID-19, p = 0,01. 

Desfecho: Mortalidade de COVID-19 
(por mil pessoas) 

Cobertura de BCG > 95% = 0 05 (DP 0 
35) 

Cobertura de BCG ≤ 95% = 0 0049 (DP 
0 02) 

Não houve diferença entre os grupos, p 
= 0,25. 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

 

Green CM. 
et al., 2020 
(77) 

Estudo 
Transversal, 
com grupo 
comparador. 

100 países 
ranqueados por 
mortalidade per 
capta, devido ao 
COVID-19, 

Países que 
vacinam BCG 

Países que não 
vacinam BCG na 
população 

Todos os dados de mortalidade foram 
normalizados. Foi contado como 
primeiro dia, em cada país, quando 

Alto (os dados são 
apresentados apenas 
de forma descritiva e 
os autores afirmam 
associação entre 

Não há 
financiamento. 
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normalizada por 
0,1 a cada 1 
milhão de 
pessoas. 

atingiu 0,1 mortes a cada um milhão de 
habitantes. 

c) Mortalidade após 21 dias  

Segundo os autores a vacinação com 
BCG está correlacionada com a 
proteção contra a morte por COVID-19 
após, porém eles não relatam a força 
dessa correlação. 
Os autores ainda afirmam que os 
mecanismos convergem para a 
"imunidade treinada", sugerindo que o 
aprimoramento terapêutico da 
imunidade treinada pode ser um 
mecanismo importante em indivíduos 
que demonstram proteção contra os 
efeitos letais do COVID-19.  

proteção de 
mortalidade por 
COVID-19 em países 
com política de vacina 
BCG) 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

 

Hensel J. et 
al., 2020 
(78) 

Estudo 
Transversal, 
com grupo 
comparador 

78 países dos 
quais tinham 
mais de 500 
casos 
confirmados 
para COVID-19 
no dia 07 de 
abril de 2020 

 

 

Países com a 
política 
universal de 
vacinação de 
BCG 
obrigatória. 

1. Países que nunca 
tiveram 
obrigatoriedade da 
vacina BCG. 

 

2. Países que 
adotaram a política 
obrigatória de vacina 
BCG na população, 
anteriormente, mas 
não adotam hoje. 

(Resultados da regressão multivariada) 

Desfecho: Número de casos positivos 
de COVID-19 (por 1 milhão de 
habitantes) 

O número de casos de COVID-19 foi 
significativamente menor nos países 
com política universal de BCG atual 
quando comparado aos países que 
nunca tiveram política universal de BCG 
ou que tiveram a política apenas no 
passado. 

Alto (Estudo 
transversal 
exploratório) 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

 

Não há 
financiamento. 

     

Desfecho: Mortalidade de COVID-19 
(por 1 milhão de habitantes) 

A porcentagem de mortalidade por 
total de casos de COVID-19 foi 
significativamente menor em países 
com política universal e atual de BCG 
universal, quando comparada a países 
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que nunca tiveram política universal de 
BCG. 

 

No entanto, essas análises de regressão 
multivariada (a e b) indicaram que 
outros fatores podem confundir os 
resultados e incluíram idade mediana 
da população, percentual de testes 
aplicados na população e percentual de 
população urbana e de migrantes como 
confundidores das análises. 

 

(Resultados das análises ajustadas por 
confundidores) 

2- Percentual de testes aplicados na 
população 

Houve correlação positiva e forte entre 
a taxa de teste e a política BCG (Pearson 
ρ = 0,82, p < 0,001).  

Houve correlação negativa e moderada 
entre a porcentagem de mortalidade e 
as taxas de teste (Pearson ρ = -0,42 p < 
0,001). 

Ao limitar a análise apenas aos países 
com altas taxas de teste de CoV-2 
(definidas como maiores que 2.500 
testes por milhão de habitantes), não 
houve mais uma associação significativa 
entre o número de casos de COVID-19 
por milhão de habitantes e a política de 
vacinação do BCG. 
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Quadro 12: Risco de viés dos estudos transversais incluídos, utilizando a ferramenta The Joanna Briggs Institute 
Prevalence Critical 

  

Kirov S. et 
al., 2020 
(79) 

Estudo 
Transversal 

Impacto do 
COVID-19 entre 
os países, 
estratificados 
por idade média 
da população, 
renda e política 
de BGG. 

Países com a 
política 
universal de 
vacinação de 
BCG 
obrigatória. 

1. Países que nunca 
tiveram 
obrigatoriedade da 
vacina BCG. 

 

2. Países que 
adotaram a política 
obrigatória de vacina 
BCG na população, 
anteriormente, mas 
não adotam hoje. 

Modelo de Regressão Linear 
Multivariado: 

Desfecho: Número de infectados por 
COVID-19 

Nível de renda (países de alta renda 
comparados a baixa renda) beta= 
3.1474, p<0,001 

Idade mediana da população (em anos) 
beta= 0.0798, p<0,001.  

Política do BCG (países de política 
obrigatória de BCG comparados a países 
que nunca tiveram política de BCG) 
beta= 1.4804, p = 0,01; 

Política do BCG (países de política 
obrigatória de BCG comparados a países 
que já tiveram a política obrigatória, 
mas atualmente não adotam) beta= 
1.0641, p = 0,01 

Taxas de imunização com BCG 
(percentual de pessoas imunes a 
tuberculose, que foram vacinadas com 
BCG) não teve associação (p = 0,088).  
Análises de correlação entre: 

Idade e taxas de infecção por COVID-19: 
R = 0,774 

Política BCG e taxas de infecção por 
COVID-19: R = 0,521 

Alto (Estudo 
transversal 
exploratório) 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

 

Não há 
financiamento. 
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Miller A. et 
al., 2020 
(80) 

Estudo 
Transversal 

Morbidade e 
mortalidade do 
COVID-19 no dia 
21 de março de 
2020 em países 
de média a alta 
renda com mais 
de 1 milhão e 
habitantes. 

Países com a 
política 
universal de 
vacinação de 
BCG 
obrigatória  

1. Países que nunca 
tiveram 
obrigatoriedade da 
vacina BCG (Itália, 
EUA, Líbano, Holanda 
e Bélgica). 

 

2. Países que 
adotaram a política 
obrigatória de vacina 
BCG na população, 
anteriormente, mas 
não adotam hoje. 

Desfecho: Mortalidade de COVID-19 
(por 1 milhão de habitantes) 

Política universal de BCG atual (55 
países):média 0,78 (DP 0,40) de mortes  

Nunca tiveram uma política universal de 
BCG (5 países) média 16,39 (DP 7,33) de 
mortes  

Essa diferença entre os países foi 
altamente significativa (p <0,001, teste 
de Wilcoxon). 

Correlação entre a taxa de mortalidade 
e o ano do estabelecimento da 
vacinação universal com BCG: houve 
uma correlação positiva (r = 0,44, p = 
0,02, correlação linear), ideia de que 
quanto mais cedo a política foi 
estabelecida, maior a fração de a 
população idosa estaria protegida. 

Alto (Estudo 
transversal 
exploratório) 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

 

Não há 
financiamento. 

    
 

 

Desfecho: Número de infectados por 
COVID-19 

Política universal de BCG atual (55 
países):média 59,54 (DP 23,29) de casos  

Nunca tiveram uma política universal de 
BCG (5 países) média 264,90 (DP 
134,88) de casos  

Essa diferença entre os países foi 
altamente significativa (p = 0,006, teste 
de Wilcoxon). 

Correlação entre a taxa de mortalidade 
e o ano do estabelecimento da 
vacinação universal com BCG: não 
houve correlação (r = 0,21, p = 0,27), 
sugerindo que a vacinação precoce da 

  

Domínio/Estudo Berg MK. et 
al., 2020 

Dayal D et 
al., 2020 

Dolgikh, S 
et al., 2020 

Goswami RP 
et al., 2020 

Green CM. 
et al., 2020 

Hensel J. et 
al., 2020 

Kirov S. et 
al., 2020 

Miller A.et 
al., 2020 

Sala G et 
al., 2020 

Shet, A et 
al., 2020 

Szigeti R. et 
al., 2020 

Os critérios de inclusão da 
amostra foram claramente 
definidos?  

SIM SIM 
 

SIM 
 

SIM 
 

SIM 
 

SIM 
 
 

SIM 
 
 

SIM 
 
 

SIM 
 
 

NÃO 
 

SIM 
 
 

Os assuntos e cenários do 
estudo foram descritos em 
detalhes? 

SIM 
 
 

NÃO SIM 
 
 

NÃO SIM 
 
 

SIM 
 

SIM 
 
 

SIM 
 

SIM 
 

NÃO NÃO  

A medida de exposição foi 
mensurada de maneira 
válida e confiável? 

NÃO 
 
 

NÃO 
 

NÃO 
 
 

NÃO 
 

NÃO 
 
 

NÃO 
 

NÃO 
 
 

NÃO 
 

NÃO 
 

NÃO 
 

NÃO 
  

Critérios objetivos e padrão 
foram utilizados para 
mensurar a condição? 

NÃO 
 
 

NÃO 
 

NÃO 
 
 

NÃO 
 

NÃO 
 

NÃO 
 

SIM NÃO 
 

SIM NÃO 
 

NÃO 
 

Foram identificados fatores 
de confusão? 

SIM NÃO SIM 
 

NÃO SIM SIM 
 

SIM NÃO SIM SIM 
 

NÃO 

As estratégias para lidar 
com os fatores de confusão 
foram declaradas? 

SIM NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 
 
 

SIM 
 

SIM 
 

SIM 
 
 

SIM 
 

NÃO 

Os desfechos foram 
mensurados de forma válida 
e confiável? 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Foi utilizada a análise 
estatística adequada? 

SIM NÃO NÃO NÃO SIM SIM 
 

SIM NÃO SIM SIM 
 

SIM 

Total de itens negativos  2/8 6/8 4/8 6/8 3/8 2/8 1/8 4/8 1/8 4/8 5/8 



53 

 

 

população idosa não foi fator de 
redução do número de casos 

Sala G. et al., 
2020 (81) 

Estudo 
Transversal 

Prevalência e 
mortalidade 
pelo COVID-19, 
usando dados 
publicamente 
disponíveis de 
136 países, no 
dia 28 de março 
de 2020.  

 

Os 
países 
precisavam ter 
dados relativos 
ao total de 
mortes por 
milhão de 
habitantes. 

 

Países com a 
política 
universal de 
vacinação de 
BCG 
obrigatória  

1. Países que nunca 
tiveram 
obrigatoriedade da 
vacina BCG (Itália, 
EUA, Líbano, Holanda 
e Bélgica). 

 

2. Países que 
adotaram a política 
obrigatória de vacina 
BCG na população, 
anteriormente, mas 
não adotam hoje. 

Foram construídos 2 modelos de 
regressão linear para testar a 
associação entre política de BCG e 
impacto do COVID-19. Todos os 
modelos foram ajustados pela 
temperatura média dos países em 
fevereiro e março e pela expectativa de 
vida da população. 

 

Modelo 1- Desfecho: Total de casos por 
1 milhão de habitantes 

Países que nunca tiveram 
obrigatoriedade da vacina BCG em 
relação aos países com política 
obrigatória atual 

Beta (b = 0,8666, p = 0,0025) 

 

Países que tiveram política no passado, 
mas não adotam BCG hoje em relação 
com os países com política obrigatória 
atual 

Beta (b = 0,6483, p = 0,0002) 

 

Ajustes do modelo:  

Expectativa de vida: b = 0,5544, p 
<0,001 

Alto (Estudo 
transversal 
exploratório) 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

 

Não há 
financiamento. 
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Temperatura: b = –0,1232, p = 0,0424 

A variabilidade explicada de todo o 
modelo é de 64%.  

 

Modelo 2 – Desfecho: Mortalidade por 
1 milhão de habitantes 

Países que nunca tiveram 
obrigatoriedade da vacina BCG em 
relação aos países com política 
obrigatória atual 

Beta (b = 1,495, p < 0,001) 

Países que tiveram política no passado, 
mas não adotam BCG hoje em relação 
com os países com política obrigatória 
atual 

Beta (b = 0,7262, p = 0,0007) 

 

Ajustes do modelo:  

Expectativa de vida: b = 0,5544, p 
<0,001 

Temperatura: b = –0,1232, p = 0,0424 

A variabilidade explicada de todo o 
modelo é de 57,7%.  

 

*Devido a variável expectativa de vida 
se confirmar como forte confundidora 
nos modelos apresentados, foram 
realizadas análises de sensibilidade, em 
ambos os modelos, utilizando apenas os 
países classificados como alta 
expectativa de vida. Ambos os modelos 
continuam com associação entre a 
cobertura de vacina BCG e número de 
casos e mortalidade.  
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Shet, A. et 
al., 2020 
(82) 

 

Estudo 
Transversal 
epidemiológico 

50 países que 
reportaram o 
maior número 
de casos para 
COVID-19, no 
dia 29 de março 
de 2020, dados 
normalizados 
pelo total de 
mortes por 
milhão de 
habitantes. 

 

Países que 
vacinam BCG 

Países que não 
vacinam BCG na 
população 

*Foi construído um modelo de 
regressão log-linear ajustado pelo PIB 
per capta, idade da população e tempo 
de surto no país. 

 

Desfecho: Mortalidade por 1 milhão de 
habitantes 

Países que não vacinam BCG em relação 
aos países que vacinam: 

Beta 5,8 [IC 95% 1,8 a 19,0; p = 0,006] 

 

Países com vacina apresentaram 5,8 
vezes menos mortes comparado a 
países sem vacina.  

Alto (Estudo não levou 
em consideração a 
cobertura atual do BCG, 
nem o momento da 
introdução da vacina 
BCG nos cronogramas 
nacionais) 

*Material sem revisão 
por pares, precisa de 
cautela na 
interpretação. 

Não há 
financiamento. 

Szigeti R. et 
al., 2020 
(83) 

 
 

Estudo 
Transversal 
epidemiológico 

68 países que 
reportaram o 
maior número 
de casos para 
COVID-19, no 
dia 3 de abril de 
2020. 

Países que 
tinham vacina 
de BCG antes 
de 1980 (9 
países). 

Países que não tinham 
vacina de BCG antes 
de 1980 (59 países). 

Desfecho: Mortalidade calculada. A 
mortalidade foi calculada pelo número 
de mortes por caso de COVID-19 
dividido pelo número de dias de surto 
em cada país. 

 

A taxa de mortalidade calculada não foi 
diferente entre os países sem vacinação 
universal com BCG antes de 1980, em 
comparação com os que tinham (p = 
0,258). 

 

Não houve correlação (r = -0,03136, p = 
0,852) entre o ano do estabelecimento 
da vacinação universal com BCG e a taxa 
de mortalidade calculada. 

Alto (Estudo 
transversal 
exploratório) 

 

*Material sem revisão 
por pares e necessita 
de cautela na 
confiança dos 
resultados. 

 

Não há 
financiamento. 
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Quadro 13: Tabela com sumário dos resultados e certeza no conjunto de evidências 

Países com atual política universal de BGC comparado com países que nunca tiveram política universal de BCG no impacto 

do COVID-19 

Paciente ou população: COVID-19  

Cenário: Impacto do COVID-19 em países com atual política universal de BGC comparado com países que nunca tiveram política universal de BCG. 

Avaliação da Certeza da Evidência 

Impacto Avaliação Global Importância 
№ dos 

estudos 
Delineamento 

do estudo 
Risco de 

viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão 
Outras 

considerações 

Mortalidade por COVID-19 

9 Estudos 
observacionais 
epidemiológicos 

grave a grave b não grave  não grave Não grave  Recomendações: A 
maioria dos estudos 
mostram 
associação entre os 
países com política 
universal 
obrigatória de BCG 
e menor 
mortalidade de 
COVID-19. Porém, 
ainda não é possível 
recomendar essa 
intervenção, uma 
vez que, ainda não 
há resultados de 
estudos clínicos que 
avaliaram a eficácia 
e segurança da 
vacina BCG para 
pacientes 
diagnosticados com 
COVID-19. 

⨁◯◯◯ 

MUITO BAIXA  
CRÍTICO  

Número de casos positivos para COVID-19 
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Países com atual política universal de BGC comparado com países que nunca tiveram política universal de BCG no impacto 

do COVID-19 

Paciente ou população: COVID-19  
Cenário: Impacto do COVID-19 em países com atual política universal de BGC comparado com países que nunca tiveram política universal de BCG. 

Avaliação da Certeza da Evidência 

Impacto Avaliação Global Importância 
№ dos 

estudos 
Delineamento 

do estudo 
Risco de 

viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão 
Outras 

considerações 

5  Estudos 
observacionais 
epidemiológicos 

grave a  grave b não grave não grave Não grave  Recomendações: A 
maioria dos estudos 
mostram associação 
entre os países com 
política universal 
obrigatória de BCG e 
menor número de casos 
confirmados para 
COVID-19. Porém, ainda 
não é possível 
recomendar essa 
intervenção uma vez 
que ainda não há 
resultados de estudos 
clínicos que avaliaram a 
eficácia e segurança da 
vacina BCG para 
pacientes 
diagnosticados com 
COVID-19. 

⨁◯◯◯ 
MUITO BAIXA  

CRÍTICO  

Explicações 
a. São estudos observacionais, exploratórios, a maioria deles não ajustados para confundidores, sem metodologia adequada. 
b. Alta heterogeneidade nos resultados de cada estudo; Alta heterogeneidade no tamanho dos grupos avaliados para cada estudo, não há um critério padrão para 

seleção dos países entre os estudos ou da política de BCG. 

 



58 

 

 

Considerações finais  

O principal objetivo desta revisão sistemática rápida foi sumarizar os 

dados sobre eficácia e segurança da vacina BCG para infecção por COVID-19. 

No entanto, até o presente momento, não há evidência clínica, de qualidade, 

para esta pergunta. Há seis estudos clínicos, em andamento, que irão 

comparar os efeitos da vacina BGC versus placebo na prevenção de infecção 

por COVID-19 ou agravamento dos sintomas de profissionais da saúde, na 

linha de frente em hospitais, os quais, apresentam alto risco de se infectar por 

COVID-19 (84–89). Estes estudos serão capazes de responder a pergunta 

proposta nesta revisão, porém resultados primários sobre a eficácia e 

segurança da BCG estão previstos para conclusão em outubro de 2020 (86).  

A hipótese levantada sobre os possíveis efeitos benéficos da vacina BCG 

para infecção por COVID-19 foi baseada nos chamados efeitos não específicos 

da vacina (90). Segundo estudos prévios, a vacina BCG oferece um efeito 

protetor duradouro, não apenas contra a tuberculose, que é o principal foco 

de prevenção de doença pela vacina BGC, mas também contra várias outras 

doenças infecciosas (91,92). A BCG, que normalmente é administrada no 

nascimento e / ou durante a infância, já mostrou ser capaz de reduzir 

mortalidade com proteção contra infecções respiratórias, bem como à sepse 

neonatal (93,94), além de proporcionar proteção contra a influenza A (H1N1) 

e o vírus da herpes (90). No entanto, esses resultados ainda não foram 

confirmados contra o vírus SARS-CoV-2 ou nenhum coronavírus humano e, 

portanto, há necessidade de cautela na interpretação dos benefícios da vacina 

BCG (83). 

Atualmente, a evidência disponível sobre a relação da BCG e a COVID-

19 se baseia em estudos epidemiológicos e exploratórios que utilizaram dados 

públicos disponibilizados para investigar se há associação entre os países que 

apresentam cobertura universal obrigatória da vacina BCG e o percentual de 

incidência ou mortalidade por COVID-19 (73,75,76,80). Dos 11 estudos 

incluídos nessa revisão, sete deles encontraram que países com política atual 

de BCG estão associados a menor número de casos positivos, menor 

mortalidade por COVID-19 e em alguns casos, esses países apresentaram o 

achatamento da curva.  
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Porém outros quatro estudos, mais recentes, não encontraram essas 

associações (76,78,79,83). Esses estudos afirmam que há outros fatores que 

podem influenciar no impacto do COVID-19 em cada país, como por exemplo, 

idade da população, percentual de testes aplicados, o número de dias do surto 

em cada país, entre outros. Hensel e colaboradores ajustaram suas análises 

para o percentual de testes aplicados em cada país, e então, a associação 

entre a cobertura da vacina BCG e menor impacto do COVID-19 nos países, 

desapareceu (78). Já Goswami e colaboradores classificaram como países com 

cobertura da vacina BCG apenas quando mais de 95% da população era 

vacinada, neste caso a associação também desapareceu (76). Portanto, há 

necessidade de cautela na interpretação dos resultados positivos ou negativos 

sobre a BCG, isto porque as conclusões até agora apresentadas não foram 

avaliadas por desenho de estudo ideal e, portanto, há grande incerteza nos 

resultados.  

Recomendação: 

Até o presente momento não há dados clínicos, de alta qualidade que 

nos dê respaldo para recomendação de BCG na prevenção ou tratamento de 

pacientes diagnosticados com COVID-19. A maioria dos estudos incluídos 

nessa revisão mostraram associação entre os países com política universal 

obrigatória de BCG e menor mortalidade de COVID-19. Porém, também há 

estudos que não mostraram essa associação. Todos os estudos incluídos nessa 

revisão são de delineamento transversal e estão pré publicados, online na 

internet, no entanto, esses estudos não foram revisados por pares nas 

revistas, e portanto, há necessidade de cautela na interpretação desses 

resultados. Com base nos achados destes estudos, dados sobre a eficácia e a 

segurança da vacina BCG em pacientes com COVID-19 ainda são escassos na 

literatura e o uso de BCG para esta situação não é recomendado. 
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APÊNDICE 4 

Pergunta: Quais as características ou fatores clínicos de agravamento que 

podem servir como indicadores de piora e consequente direcionamento do 

paciente com COVID-19 para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI)? 

 

Estratégias de busca 

Medline 

Em uma estratégia de busca preliminar, realizamos buscas estruturadas 

na base de dados Medline (via Pubmed). Em um segundo momento, 

incluiremos os resultados da base Embase.  

As buscas foram realizadas no dia 17 de março de 2020. A estratégia 

de busca conduzida está detalhada no Quadro 14 abaixo.  

 

Quadro 14: Estratégias de busca conduzidas na base de dados Medline 

Questão de pesquisa Estratégia 

Resultado 

(N), 

referências 

Quando (considerando sinais 

e sintomas; período de 

doença, etc) deve-se 

internar o doente com 

COVID-19 em UTI vs. quarto 

(ala comum) vs. atenção 

domiciliar? 

(((("Inpatients"[Mesh] OR inpatient 

OR in-patient OR hospitalization)) OR 

("Intensive Care Units"[Mesh] OR 

Intensive Care Unit OR ICU))) AND 

((novel coronavirus OR covid-19 OR 

covid 19 OR covid - 19 OR sars-cov-

2 OR sarscov 2)) 

106 

 

Resultados 

Resultados relacionados à utilização de UTI 

Por meio da busca na base de dados Medline, 106 títulos foram 

identificados. Após a leitura de títulos e resumos, 94 referências foram 

excluídas. Duas referências foram identificadas por busca manual (95,96).e 

quatorze referências tiveram seus textos completos avaliados quanto à 

inclusão (95–108). Destas, três foram excluídas por não direcionarem o fluxo 
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de UTI ou não formularem recomendações acerca do tema (95,102,103). 

Dessa maneira, 11 estudos foram considerados elegíveis para a síntese 

narrativa (96–101,104–108). O fluxograma de seleção está exibido na Figura 

5. 

O CDC e ECDC não estabeleceram critérios específicos para a internação 

em UTI dos pacientes com COVID-19. Inicialmente orientam que os pacientes 

sejam avaliados quanto à necessidade clínica de hospitalização, que o 

isolamento em ambiente domiciliar seja priorizado caso a situação do 

indivíduo permita. A decisão de monitorar um paciente no ambiente hospitalar 

ou ambulatorial deve ser tomada caso a caso, a depender da apresentação 

clínica, da capacidade do paciente de ser monitorado e do risco de transmissão 

do paciente (CDC, 2020; ECDC, 2020). 
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Figura 5: Fluxograma de Seleção dos artigos recuperados na 
base de dados Medline 

 

 

Dos 14 estudos triados, três foram excluídos após leitura 

completa do texto. O motivo de exclusão dos estudos está registrado 

no Quadro 15 abaixo.  

 



63 

 

 

Quadro 15: Motivo de exclusão dos estudos avaliados por leitura 

completa. 

Estudo Motivo de exclusão 

Xu et al., 2020 
Não relata nenhum critério de direcionamento para 

UTI e nem fórmula recomendações acerca do tema. 
Yang et al., 2020  

Chen et al., 2019  

 

Dentre os estudos considerados elegíveis, cinco eram séries de 

casos (101,104–106,108), dois eram coortes retrospectivas (96,100), 

um se tratava de uma revisão sistemática (107) e três eram artigos de 

opinião/consenso (97–99). A descrição das principais características 

dos estudos, dos participantes, dos resultados preliminares e do rigor 

metodológico/risco de viés está exibida no Quadro 16 abaixo. A 

avaliação da qualidade geral da evidência está exibida no Quadro 17. 
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Quadro 16: Estudos elegíveis, participantes, resultados e rigor 

metodológico. 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados em UTI Risco de viés 

Bouadma 
et al., 

2020 

Revisão 
narrativa e 

relato de casos 

4 casos 
admitidos no 

Bichat-Claude 
Bernard hospital 
de referência 
em Paris, dos 
quais dois 
passaram por 
UTI 

A decisão de admissão e alta na UTI deve ser discutida diariamente em 
colaboração com médicos infectologistas. Se houver suspeita de COVID-

19, o paciente deve ser colocado em um quarto isolado e todos os 
princípios de prevenção e controle de infecção devem ser tomados como 
nos casos confirmados.  
 
A alta da UTI para uma sala de isolamento na enfermaria não tem 
especificidade em comparação com outro paciente internado na UTI. 
 

De acordo com o modelo apresentado, pacientes permanecem até 7 a 8 
dias em quarto isolado, antes de adentrarem a UTI. Nos dias 4 e 5, 
normalmente estão presentes febre, tosse, dispneia, pneumonia bilateral, 
linfopenia, trombocitopenia, redução do tempo de protrombina e aumento 

de enzimas hepáticas. Nos dias 6 e 7, há deterioração da capacidade 
respiratória. A partir do dia 8, é considerada a transição para UTI, com 

ventilação mecânica e os seguintes sintomas presentes: choque (indica 
superinfecção), falha renal, sintomas neurológicos e desordem 
hemostática (Figura 2).  

Alto (série de casos) 

Guan et 
al., 2020 

Série de casos 1.099/7.736 
(14,2%) 
pacientes que 

foram 
hospitalizados 

em 552 locais 
na china, em 
janeiro de 2020 

55 (5,0%) dos pacientes adentraram uma UTI. Desses, 22 eram casos 
não severos e 33 eram casos severos.  
 

O estudo não dá nenhuma recomendação específica sobre quando 
internar em UTI. No entanto, sintomas como choque séptico, síndrome 

respiratória aguda, dano renal agudo e pneumonia estiveram mais 
presentes nos casos graves (o estudo não estratifica a análise dos 
sintomas por UTI ou não). 

Alto (série de casos) 
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Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados em UTI Risco de viés 

Huang et 
al., 2020 

Série de casos 41 pacientes 
com COVID-19 

atendidos ente 
16 dez de 2019 
e 02 jan 2020 
em Wuhan, 
China.  

Estudo comparou desfechos clínicos e bioquímicos entre pacientes que 
adentraram UIT e não.  

 
No momento da admissão, comparados aos pacientes que não 
necessitaram de UTI, os pacientes de UTI: 
 
-apresentavam maior contagem de células brancas (p=0,011);  

-maior contagem de neutrófilos (p<0,001);  

-Llinfopenia (p=0,0041); 
-maior tempo de protrombina (p=0,012); 
-maior concentração de D-dímero (p=0,0042); 
-menor concentração de albumina sérica (p<0,001); 
-elevação de ALT e AST (p<0,05); 
-elevação de bilirrubina sérica (p=0,011); 
-elevação de Lactato hidrogenase (p=0,0044); e 

-elevação plasmática de IL2, IL7, IL10, GCSF, IP10, MCP1, MIP1A e TNFα.  
 
Complicações/características mais frequentes em pacientes de UTI vs. os 

que não adentraram UTI:  
-síndrome respiratória aguda (p<0,001); 
-dano cardíaco agudo (p=0,017); 
-dano renal agudo (p=0,027); 

-infecção secundária (p=0,0014); e 
-uso de corticoides (p=0,013). 

Alto (série de casos) 

Li et al., 
2020 

Revisão 
sistemática com 
meta-análise 

1.527 pacientes 
com COVID-19 
advindos de seis 

estudos 

observacionais, 
os quais 
relataram a 
frequência de 
complicações 
cardiovasculares 

em quem foi 
versus quem 
não foi para UTI 

OBS: é importante ressaltar que qualquer conclusão sobre os resultados 
deste estudo deve ser muito cautelosa. O estudo apresenta diversas 
inconsistências importantes que impactam nos resultados.  

 

De acordo com o estudo, pacientes com COVID-19 em UTI, em relação 
aos que não precisaram de UTI, apresentam:  
-maior prevalência de hipertensão: 28,8% versus 14,1% (RR=2,03; IC 
95% [1,54 - 2,68]) I2=41%; 
-maior prevalência de doença cardia-cerebrovascular: 16,7% versus 6,2% 
(OR=3,30; IC 95% [2,03 - 5,36]) I2=26%; e 

-maior incidência de dano cardíaco: (RR=13,48; IC 95% [3,60 - 50,47]).  
 
O estudo indica que a presença de doenças cardiovasculares é um 

Qualidade criticamente 
baixa (AMSTAR-2): não 
explicita a pergunta de 

pesquisa; não cita 

protocolo; nenhuma 
etapa em dupla 
independente; não cita a 
lista de estudos 
excluídos; não usa 
ferramenta adequada 

para avaliar viés e não 
interpreta o resultado. O 
método de combinação 
dos dados de prevalência 
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Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados em UTI Risco de viés 

indicador de direcionamento para UTI. No entanto, é preciso considerar as 
inadequações e inconsistências do presente estudo. 

na meta-análise é 
inadequado e é 

empregado o  funnelplot 
para menos de 10 
estudos (baixo poder 
estatístico) 

Liao et 
al., 2020 

Comunicação 
curto (relato de 

experiência) 

Experiência do 
West China 

Hospital (WCH) 
(hospital escola) 
com a 
manutenção e 
composição de 
leitos de UTI 

Utilização de leitos comuns: separação de 402 leitos em local separado da 
área ambulatorial. 

 
UTI: foram reservados apenas 50/206 leitos de UTI, com adaptação e 
remanejamento, caso necessário.  
 
Os pacientes foram divididos em quatro categorias de risco com base no 
escore: baixo, mediano, alto e excepcional. Um médico especialmente 

designado ou a equipe de cuidados intensivos especiais decidem quais 
pacientes precisam ser tratados na UTI, levando em consideração a 

gravidade da doença, a oportunidade de benefício e as fontes de apoio. 

Alto (série de casos) 

Wang et 
al., 2020 

Série de casos 138 pacientes 
hospitalizados 
no Zhongnan 

Hospital of 
Wuhan 
University, com 
confirmação de 
COVID-19.  
Mediana de 

idade de 56 

anos e 54,3% 
eram homens. 
102 não 
receberam 
cuidados 
intensivos e 36 

foram 
adentraram um 
UTI.  

Diferenças significantes de características basais entre pacientes de UTI 
versus não UTI:  
-idade, mediana (IQR): 66 (57-78) vs. 51 (37-62), p<0,001; 

-comorbidades gerais, n (%): 26 (72,2) vs. 38 (37,3), p<0,001; 
-hipertensão, n (%): 21 (58,3) vs. 22 (21,6), p<0,001; 
-doença cardiovascular, n (%): 9 (25,0) vs. 11 (10,8), p=0,04; 
-diabetes, n (%): 8 (22,2) vs. 6 (5,9), p=0,009; 
-doença cerebrovascular, n (%): 6 (16,7) vs. 1 (1,0), p=0,001; 
-anorexia, n (%): 24 (66,7) vs. 31 (30,4), p<0,001; 

-dispneia, n (%): 23 (63,9) vs. 20 (19,6), p<0,001; 

-faringalgia, n (%): 12 (33,3) vs. 12 (11,8), p=0,003; 
-tonteira, n (%): 8 (22,2) vs. 5 (4,9), p=0,007; e 
-dor abdominal, n (%): 3 (8,3) vs. 0 (0), p=0,02.  
 
Diferenças significantes em achados laboratoriais entre aqueles pacientes 
de UTI vs. não UTI (Mediana, IQR): 

-células brancas (×109/L): 6,6 (3,6-9,8) vs. 4,3 (3,3-5,4), p=0,003; 
-neutrófilos (×109/L): 4,6 (2,6-7,9) vs. 2,7 (1,9-3,9), p<0,001; 
-linfócitos (×109/L): 0,8 (0,5-0,9) vs. 0,9 (0,6-1,2), p=0,03; 

Alto (série de casos) 
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-D-dímero (mg/L): 414 (191-1.324) vs. 166 (101-285), p<0,001; 
-lactato-desidrogenase (U/L): 435 (302-596) vs. 212 (171-291), p 

<0,001; 
-ALT (U/L): 35 (19-57) vs. 23 (15-36), p=0,007; 
-AST (U/L): 52 (30-70) vs. 29 (21-38), p <0,001; 
-bilirrubina total (mmol/L): 11,5 (9,6-18,6) vs. 9,3 (8,2-12,8), p=0,02; 
-ureia sérica (mmol/L): 5,9 (4,3-9,6) vs. 4,0 (3,1-5,1), p<0,001; 

-creatinina sérica (µmol/L): 80 (66-106) vs 71 (58-84), p=0,04; 

-troponina I hipersensível (pg/mL): 11,0 (5,6-26,4) vs. 5,1 (2,1-9,8), 

p=0,004; e 

-procalcitonina ≥ 0,05 Nº (%): 27 (75,0) vs. 22 (21,6), p<0,001.  

 
Diferenças em complicações presentes entre aqueles que foram para UTI 
versus sem cuidados intensivos, n (%): 
-choque: 11 (30,6) vs. 1 (1,0), p<0,001; 
-dano cardíaco agudo: 8 (22,2) vs. 2 (2,0), p<0,001; 

-arritmia: 16 (44,4) vs. 7 (6,9), p<0,001; e 
-Síndrome respiratória aguda: 22 (61,1) vs. 5 (4,9), p<0,001. 

 
Diferenças significativas entre modalidades terapêuticas UTI vs. Não UTI, 
n (%): 
-glicocorticoide: 26 (72,2) vs. 36 (35,3), p<0,001; 
-inalação de oxigênio: 4 (11,11) vs. 102 (100), p<0,001; 
-ventilação não invasiva: 15 (41,7) vs. 0, p<0,001; 
-ventilação invasiva: 17 (47,22) vs. 0, p<0,001; e 

-ECMO: 4 (11,1) vs. 0, p=0,004. 
 

O estudo sugere que o aumento de enzimas e de células sanguíneas, 
atrelado à presença de comorbidades, é característico dos pacientes com 
COVID-19 em UTI, de forma que esses critérios possam ser adotados em 
uma eventual triagem.  
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Autor, 
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População Resultados em UTI Risco de viés 

Wang J. 
et al., 

2020 

Recomendações Recomendações 
do National 

Clinical 
Research Center 
for Child Health 
and Disorders e 
do Pediatric 

Committee of 

Medical 
Association of 
Chinese 
People’s 
Liberation Army 
sobre a 
contingência de 

COVID-19 
emneonatos 

Este estudo não mostra resultados em grupo de pacientes. No entanto, de 
acordo com as sociedades que o respaldam, todo neonato com caso 

confirmado de COVID-19 por teste laboratorial deve ser encaminhado 
para uma UTI neonatal.  
 
Adicionalmente, o estudo recomenda que os recém-nascidos de alto risco, 
avaliados pela história familiar, devem ser isolados em um quarto 

individual por pelo menos 14 dias. Se um neonato desenvolver 

manifestações semelhantes à infecção por 2019-nCoV durante o período 
de isolamento ou se houver alta suspeita de infecção por 2019-nCoV na 
admissão, o paciente deve ser imediatamente encaminhado para um 
hospital designado ou uma unidade designada para a lida com infecção 
2019-nCoV. 

Alto (Opinião) 

Wang L. 
et al., 
2020 

Consenso Recomendações 
do Working 
Committee on  
Perinatal and 

Neonatal 
Management for 
the Prevention 
and Control of 
the 2019 Novel 
Coronavirus 

Infection 

Este estudo não mostra resultados em grupo de pacientes e nem deixa 
clara uma recomendação quanto ao referenciamento para UTI. No 
entanto, de acordo com a sociedade que o respalda, todo neonato 
sintomático ou com caso confirmado de COVID-19 por teste laboratorial 

deve ser encaminhado para uma UTI neonatal.  

Alto (Opinião) 
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Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados em UTI Risco de viés 

Xie et al., 
2020 

Recomendação Recomendações 
gerais para 

COVID-19 com 
base em 
evidência 
produzida na 
China. 

Recomendações 

específicas 
quanto a 
indicação de 
direcionamento 
para UTI, as 
quais foram 
baseadas em 

dois estudos 
anteriores 
(Chen et al., 

2020 e Wang et 
al., 2020).  

Foram analisados os dados de 135 pacientes que morreram antes de 30 
de janeiro de 2019, na cidade de Wuhan. Idade avançada e sexo 

masculino eram comuns em pacientes não sobreviventes. Mais de 70% 
dos pacientes tiveram uma ou mais comorbidades. Hipertensão (48,2%) 
foi a comorbidade mais comum em pacientes não sobreviventes, seguida 
por diabetes (26,7%) e cardiopatia isquêmica (17,0%); resultado este 
que é semelhante aos dados relatados por outros (Chen et al., 2020; 

Wang et al., 2020). 

 
Recomendação: Deve haver um foco em pacientes de alto risco, por 
exemplo, do sexo masculino, com> 60 anos e pacientes com 
comorbidades. Além disso, um protocolo padrão para infecção por SARS-
CoV-2 recomendado pela Organização Mundial da Saúde deve ser 
amplamente implementado (Figura 4). 

Alto (Opinião) 

Zhou et 

al. 2020 

Coorte 

retrospectiva 

191 pacientes 

adultos com 
confirmação de 
COVID-19 (135 
do Jinyintan 
Hospital e 56 do 
Wuhan 

Pulmonary 

Hospital) 

Esta coorte não avaliou especificamente os critérios preditores de um 

direcionamento do paciente com COVID-19 para a UTI. No entanto, 
avaliou os fatores relacionados ao aumento da mortalidade, e, 
consequentemente, aos casos mais graves e à necessidade de cuidado 
intensivo.  
 
Na análise univariada, ter diabetes, hipertensão e doença coranariana 

está relacionado ao maior risco de morte por COVID-19. Além disso, 

idade avançada, linfopenia, leucocitose e elevados níveis séricos de ALT, 
lactato desidrogenase, troponina I cardíaca de alta sensibilidade, creatina 
quinase, dímero d, ferritina sérica, IL-6, tempo de protrombina, creatinina 
e procalcitonina também foram associados à morte.  
 
Na análise multivariada, apenas idade avançada OR=1,10 (1,03 – 1,17), 

p=0,0043; SOFA score OR=5,65 (2,61 – 12,23), p<0,0001; e D-dímero 
>1 µg/mL OR=18,42 (2,64 – 128,55), p=0,0033 estavam relacionados ao 
risco de morte por COVID-19. 

Baixo (Avaliado pela NOS 

scale. Único fator 
penalizado foi a 
representatividade dos 
casos). Modelo múltiplo 
ajustado por contagem 
de linfócitos, d-dímero, 

escore SOFA, doença 

coronariana e idade.  
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Wu et al., 
2020 

Coorte 
retrospectiva 

201 pacientes 
com pneumonia 

por COVID-19 
confirmada no 
Jinyintan 
Hospital in 
Wuhan, China 

Este estudo não relata fatores específicos quando compara aqueles 

pacientes que acessaram a UTI com aqueles que não acessaram. No 

entanto, apresenta comparações entre aqueles que tiveram síndrome 
respiratória aguda por estresse vs. os que não tiveram e, dentre os que 
tiveram, aqueles que morreram ou não morreram. São informações 

relevantes de agravamento que podem subsidiar a indicação de 

internação em UTI.  

 

Fatores independentes associados com o desenvolvimento de síndrome 
respiratória aguda (modelo bivariado de Cox - HR (IC 95%)):  
- idade (≥65 vs < 65): 3,26 (2,08 - 5,11), p <0,001; 
- alta temperatura na admissão (≥39°C vs < 39°C): 1,77 (1,11 - 2,84), 
p=0,02; 
- hipertensão (sim vs não): 1,82 (1,13 - 2,95), p=0,01; 
- diabetes (sim vs. não): 2,34 (1,35 - 4,05), p=0,002; 

- aumento de neutrófilos: 1,14 (1,09 - 1,19), p<0,001; 
- redução de linfócitos: 0,37 (0,21 - 0,63), p<0,001; 

- aumento de bilirrubina: 1,05 (1,02 - 1,08), p=0,001; 
- aumento de AST: 1,02 (1,01 - 1,03), p<0,001; 
- aumento de ureia: 1,13 (1,09 - 1,18), p<0,001; 
- aumento na glicose: 1,13 (1,08 - 1,19), p<0,001; 

- aumento na proteína C reativa ultra sensível: 4,81 (1,52 - 15,27), 
p=0,008; 
- aumento de protrombina: 1,56 (1,32 - 1,83), p<0,001; e 
- aumento de D-dímero: 1,03 (1,01 - 1,04), p<0,001. 

 

Resumo: fatores como a idade mais avançada, febre alta (≥39 ° C), 

comorbidades (por exemplo, hipertensão, diabetes), neutrofilia, 
linfocitopenia (além de contagens mais baixas de células CD3 e CD4 
Tcell), índices elevados de órgãos-alvo (por exemplo, AST, ureia, LDH), 
elevados índices relacionados à inflamação (proteína C reativa de alta 

sensibilidade e ferritina sérica) e elevados indicadores relacionados à 
função de coagulação (PT e D=dímero) foram significativamente 
associados a maiores riscos de desenvolvimento de síndrome respiratória 
aguda. Os pacientes que receberam tratamento com metilprednisolona 
parecem estar mais doentes do que os pacientes que não receberam. 

Moderado 
(representatividade da 

amostra e controle por 
confundidores - apenas 
análises univariadas e 
modelos de Cox 
bivariados) 
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Especificamente, uma proporção maior de pacientes que receberam 
metilprednisolona foi classificada em um grau mais elevados no Índice de  

Gravidade da Pneumonia em comparação com pacientes que não 
receberam metilprednisolona (p=0,01). 
 
Fatores associados com a progressão de síndrome respiratória aguda para 
morte - modelo bivariado de Cox HR (IC 95%), p-valor: 

-aumento de Idade (≥65 vs. <65): 6,17 (3,26 - 11,67), p<0,001; 

-baixa proporção de febre alta (≥39 vs. <39): 0,41 (0,21 - 0,82), 
p=0,01; 
-elevação de bilirrubina: 1,07 (1,02 - 1,12), p=0,003; 
-aumento de ureia: 1,13 (1,06 - 1,20), p<0,001; 
-aumento de PCR: 1,03 (1,01 - ,05), p=0,01; e 
-aumento de D-dímero: 1,02 (1,01 - 1,04), p=0,002. 
 

A administração de metilprednisolona parece ter reduzido o risco de 
morte em pacientes com síndrome respiratória aguda HR=0,38; IC 95% 
[0,20 - 0,72], p=0,003) 
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Quadro 17: Qualidade geral da evidência avaliada (GRADE) 

Avaliação da qualidade Efeito 

Qualidad
e 

Importânci
a 

№ dos 

estudos 

Delineament
o do estudo 

Risco 
de viés 

Inconsistênc
ia 

Evidênci
a 

indireta 

Imprecisã
o 

Outras 
consideraçõe

s 

Unidade de 
terapia 

intensiva 

Leito 
comum ou 

sem 
comparado

r 

Indicação de admissão em UTI 

10 estudo 
observacional  

grave a grave b não grave  grave c nenhum Recomendação geral: 
Considerar direcionamento 
para UTI em caso de 
paciente idoso, com 

comorbidades (hipertensão, 
diabetes, doenças 
cardiovasculares, DPOC), 
agravamentos (choque, 
síndrome respiratória aguda, 
necessidade de ventilação 

invasiva), com indicadores 
bioquímicos (Elevação de 
células brancas, linfopenia, 
alteração de enzimas 
hepática, elevação de 
marcadores inflamatórios 
(PCR e VHS) e D-dímero) e 

com elevação do escore 
SOFA (em média >2).  
Recomendação para 

neonatos: Todo neonato 
sintomático ou com 
confirmação laboratorial 
deve ser direcionado para 

UTI neonatal.  

⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXA 

Crítico 
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Explicações 

a. Os estudos tratam-se de séries de casos pequenas, sendo a maioria deles não comparativa. Alguns 

estudos são de opinião e não se baseiam em literatura extensiva.  

b. Além da positividade para COVID-19, os estudos não definem outros critérios de elegibilidade mais rígidos 

que permitam que a população seja mais homogênea. Ademais, também não empregam ferramentas como 

Propensity Score a posteriori.  

c. Apesar de todos os estudos terem sido conduzidos na China, o método de seleção, a gravidade, a forma 

de avaliação e os desfechos relatados variam. Nos estudos que apresentaram a relação univariada dos desfechos 

clínicos e bioquímicos com o agravamento da condição (COVID-19), percebe-se uma certa tendência, mas não se 

pode afirmar que seja precisa. 
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APÊNDICE 5 

Pergunta: Qual a eficácia e a segurança da ECMO para SARS? 

Com o objetivo de nortear a busca da literatura, foi formulada a 

pergunta estruturada, de acordo com o acrônimo PICO (População, 

Intervenção, Comparador e Outcomes [desfechos]), conforme Quadro 

18. 

Quadro 18: Pergunta estruturada para elaboração do relatório 

(PICO). 

População 

Pacientes com síndromes respiratórias agudas graves 

decorrentes de infecções virais, refratárias à ventilação 

mecânica convencional  

Intervenção 

(tecnologia) 

Oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) 

associada ou não à ventilação mecânica convencional (VM) 

Comparação 
Alternativas terapêuticas para o tratamento da ventilação 

mecânica convencional isolada 

Desfechos 

(Outcomes) 
Qualidade de vida, mortalidade, complicações 

Tipo de estudo 
Revisões sistemáticas com meta-análises e estudos 

clínicos randomizados (ECR), relato de casos 

 

Pergunta estruturada: O uso da oxigenação extracorpórea 

isolada ou associada à ventilação mecânica convencional para o 

tratamento de pacientes com síndromes respiratórias agudas graves 

decorrentes de infecções virais, refratárias à ventilação mecânica 

convencional, pode aumentar a sobrevida com qualidade? 

Foram realizadas buscas nas bases de dados Medline (via 

PubMed) e Embase, com acesso em 26 de março de 2019. As 

estratégias de busca estão descritas abaixo (Quadro 19). 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos artigos originais, sem restrição de data de 

publicação ou linguagem, que tivessem descrito a eficácia da 

oxigenação por membrana extracorpórea comparada à de qualquer 

outra alternativa terapêutica. Foram priorizados para inclusão nos 

resultados, as revisões sistemáticas com meta-análise e os estudos de 

mundo real. Foram excluídos os estudos envolvendo participantes não-

humanos e sem comparadores. 
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Quadro 19: Estratégia de buscas por evidências nas bases de 

dados. 

Base Estratégia Localizados Duplicados Incluídos 

Medline 

(via 

PubMed) 

("severe acute respiratory syndrome") OR 

"sars severe acute respiratory syndrome" OR 

"sars" OR "respiratory syndromes" OR 

"influenza" OR "h1n1" OR "acute lung injury" 

OR "ards" OR "acute respiratory distress 

syndrome" OR "acute respiratory failure" AND 

(((extracorporeal oxygenation/exp OR ecmo 

treatment OR extracorporeal life support/exp 

OR extracorporeal life support OR ecls 

treatment)) OR "ecmo") AND ((("mortality") 

OR "outcome")) 

1089 

134 9 

Embase 

('severe acute respiratory syndrome'/exp OR 

'acute lung injury'/exp OR 'adult respiratory 

distress syndrome'/exp OR 'ards' OR 'acute 

respiratory distress syndrome' OR 'respiratory 

distress syndrome, acute') AND 

('extracorporeal oxygenation'/exp OR 

'extracorporeal membrane oxygenation' OR 

'extracorporeal oxygenation' OR 'ecmo 

treatment' OR 'extracorporeal life support'/exp 

OR 'extracorporeal membrane oxygenation 

cannula'/exp OR 'ecmo cannula') AND 

('mortality'/exp OR 'mortality' OR 'treatment 

outcome'/exp OR 'patient outcome' OR 

'treatment outcome' OR outcome)AND 

'human'/de 

 

1864 

 

 

Apresentação das evidências 

Foram recuperados 1.878 títulos nas bases de dados 

pesquisadas. Após a exclusão de duplicatas e leitura de títulos e 

resumos, foram selecionados 51 artigos para leitura na íntegra, tendo 

sido nove incluídos na análise (Figura 6).  
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Referências selecionadas para 

análise do texto completo 
(n=51) 

Tr
ia

ge
m

 
Id

en
ti

fi
ca

çã
o

 

Referências excluídas 
(n=1.692) 

Referências identificadas por 

meio da pesquisa nas bases de 

dados 

(n=1.878) 

 

MEDLINE (n=1.089)   

Embase (n=789) 

Cochrane (n=719)  

Lilacs (n=1) 

Referências duplicadas 
(n=135) 

Referências triadas  

por título e resumo 
(n=1.743) 

Referências excluídas,  

com justificativas 

(n=42): 
 

- Resumo de congresso (n=1) 

- Estudos foram incluídos em 

metanálises mais recentes (n=17) 

- Metanálise desatualizada (n=10) 

- Não avaliou desfecho de interesse  

(n = 11) 

- Revisão não-sistemática (n=1) 
- Sem comparador: (n =4) 

Estudos incluídos 

(n=9) 

Figura 6: Fluxograma da seleção das evidências. 
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Evidência Clínica 

Dos sete estudos incluídos, um se tratava de uma revisão 

sistemática com meta-análise publicada em setembro de 2019 (109). 

Nela foram incluídos três ensaios clínicos randomizados (ECR) que 

avaliaram a eficácia da ECMO em pacientes com síndrome do 

desconforto respiratório aguda (SDRA) (110–112), dois quase-ECR, 

publicados com dados de pacientes durante a pandemia de influenza A 

(H1N1) (113,114), e quatro estudos observacionais prospectivos 

(115–118). Também foram incluídos outros quatro estudos 

observacionais retrospectivos (119–122). 

Outra revisão sistemática e meta-análise em que os autores 

avaliaram a qualidade de vida a longo prazo após a oxigenação por 

membrana extracorpórea também foi incluída na análise de evidências 

deste relatório. A referida revisão incluiu 457 pacientes oriundos de um 

ensaio clínico e cinco estudos observacionais (123). 

Foram incluídos também quatro estudos observacionais 

retrospectivos, sendo que dois deles compararam pacientes com ECMO 

ou sem ECMO (124,125) e dois compararam a ECMO com a ventilação 

mecânica convencional (126,127).  

O estudo CESAR (111) avaliou o suporte ventilatório 

convencional versus oxigenação por membrana extracorpórea para 

insuficiência respiratória aguda grave em 180 pacientes. Os critérios 

de exclusão importantes incluíram idade <18 anos ou >65 anos, 

intubação maior que sete dias e contraindicações à anticoagulação. No 

entanto, esse estudo foi criticado pelas estratégias heterogêneas de 

ventilação no grupo controle e pelo grande número de pacientes 

transferidos para a ECMO.  

O estudo EOLIA de 2018 (128) designou aleatoriamente 249 

pacientes com SRAG para receber ECMO venovenosa ou ventilação 

convencional. A ECMO resultou em melhor oxigenação, mais dias livres 

de insuficiência renal (46 versus 21 por cento) e menos pacientes com 

acidente vascular cerebral isquêmico (0 versus 5%). No que diz 

respeito aos efeitos adversos, a ECMO resultou em maiores taxas de 

sangramento que requerem transfusão (46 versus 28%) e 

trombocitopenia grave (27 versus 16%), em comparação com a terapia 

convencional.  

Foi realizada uma reanálise dos estudos incluídos na revisão 

sistemática, sendo excluídos os seguintes estudos: Kanji et al. (2016) 

(119), por incluir pacientes com síndromes respiratórias não virais, e 

o de Patroniti et al. (2011) (121), por não incluir os desfechos de 
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Figura 7: Mortalidade hospitalar. Gráfico de floresta mostrando a 
análise agrupada dos estudos que avaliaram a mortalidade intra-

hospitalar da oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) 

comparada à da ventilação mecânica convencional (VM). 

interesse. Os resultados dicotômicos relatados fundaram-se em razões 

de risco (RR) e nos seus intervalos de confiança de 95% (ICs).  

Para resultados contínuos, a diferença padronizada de médias foi 

avaliada. A heterogeneidade entre os estudos foi determinada pelo 

cálculo da estatística I2, com a alta heterogeneidade sendo classificada 

como superior a 75%, a moderada estando situada entre 50 e 74% e 

a baixa como inferior a 25%. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas usando Comprehensive Meta-Analysis v3 (Versão trial). Foi 

realizada também uma análise de sensibilidade restrita a estudos com 

boa qualidade metodológica (ou seja, ensaios clínicos randomizados e 

quase-ensaios clínicos randomizados). 

Em uma primeira análise, que abarcou os ensaios clínicos 

randomizados, os quase-ECR e os quatro estudos observacionais 

prospectivos incluídos na revisão sistemática de Aretha et al. 2019 

(109), foi avaliada a diferença de mortalidade hospitalar entre o uso 

da ECMO e o da ventilação mecânica convencional. Os resultados 

mostraram que não houve diferença na mortalidade hospitalar entre 

as duas intervenções (Risco Relativo-(RR)=0,95; Intervalo de 

Confiança de 95% (IC 95%) 0,86 - 1,35; I2=81,4%) (Figura 7).  
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Quando se restringiu a análise aos ECRs e quase-ECRs (843 

pacientes, 407 ECMO), houve diferença na mortalidade (RR=0,72; IC 

95%, [0,55 – 0,94]; I2=74%) a favor do grupo ECMO (Figura 8). 

 

Figura 8: Mortalidade hospitalar. Gráfico de floresta mostrando a 
análise agrupada de três ensaios clínicos randomizados e dois quase 

ensaios randomizados que avaliaram a mortalidade intra-hospitalar 
da oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) comparada à da 
ventilação mecânica convencional (VM). 

 

Se considerarmos apenas os dados dos três ensaios clínicos 

(110,111,128), não há diferença na mortalidade intra-hospitalar entre 

ECMO e VM (RR=0,85; IC 95% [0,67 - 1,08]; I2=52,2). 

Como para as formas mais refratárias de insuficiência 

respiratória, a oxigenação por membrana extracorpórea venosa (VV-

ECMO) é a configuração preferida no suporte à vida extracorpórea 

(129); na análise do uso de ECMO venosa entre os estudos que 

levaram em conta exclusivamente esta técnica, a mortalidade foi 

significativamente menor com ECMO (RR= 0,65; IC 95% [0,54 – 

0,78]; I2=0%). Afora isso, de acordo com a análise dos estudos que 

utilizaram ventilação protetora tanto no grupo submetido à ECMO 

quanto no controle, os resultados de mortalidade foram favoráveis ao 

uso de ECMO (RR=0,66; IC 95% [0,55 - 0,79]) (Figura 9). 
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Figura 9: Meta-análise de todos os estudos em adultos com 
pareamento adequado do uso de uma estratégia ventilatória 

protetora, com o uso da ECMO para suporte dos pacientes. 

 

Os eventos adversos relacionados à ECMO incluíram a incidência 

de sangramento maior (por exemplo, choque hemorrágico, 

sangramento gastrointestinal maior e hemorragia intracerebral), sepse 

e outras complicações, como isquemia do membro, coágulo de circuito 

e embolia aérea. Infelizmente, a notificação e as definições de eventos 

adversos frequentemente estavam ausentes ou, se presentes, 

mostraram-se heterogêneas entre os estudos. Em relação ao 

sangramento, as taxas de sangramento foram maiores nos grupos 

tratados com ECMO do que no grupo controle (RR=4,77; IC 95% [1,2 

- 18,4]; I2=48,1) (Figura 10). 

 

Figura 10: Análise agrupada do evento adverso sangramento. 
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Figura 11: Mortalidade hospitalar. Gráfico de floresta mostrando a 
análise agrupada de quatro estudos observacionais retrospectivos 

que avaliaram a mortalidade na oxigenação por membrana 

extracorpórea (ECMO) comparada à de um grupo controle. 

Em relação ao barotrauma/pneumotórax, houve diferenças 

significativas entre os grupos, tendo o grupo ECMO apresentado o 

maior risco (RR=1,45; IC 95% [1,19 - 1,76]; I2=0%). 

Foi realizada uma análise agrupada de estudos observacionais 

retrospectivos que avaliaram a mortalidade com a ECMO comparada à 

de um grupo controle e os resultados mostraram que não houve 

diferença significativa entre os grupos (RR=0,76; IC 95% [0,53 - 

1,08]; I2=60%) (Figura 11).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilcox e colaboradores (123) investigaram a qualidade de vida 

relacionada à saúde (QVRS) em pacientes que fizeram uso de ECMO. 

Seis estudos com 457 pacientes atenderam aos critérios de inclusão. 

Os dados agrupados de 3 estudos (245 pacientes, 116 no grupo ECMO) 

mostraram decréscimos maiores na QVRS para sobreviventes que 

usaram ECMO do que para os sobreviventes de ventilação mecânica 

convencional, conforme medido pelos escores do Short Form 36 (SF-

36) (diferença média ponderada=5,40; IC 95% [4,11 - 6,68]). Ao 

passo que, em comparação com os sobreviventes da ventilação 

mecânica convencional, aqueles que receberam ECMO 

experimentaram significativamente menos morbidade psicológica (2 

estudos; n=217: diferença média ponderada de -1,31; IC 95% [-1,98 

- -0,64] para depressão e diferença média ponderada de -1,60; IC 95% 

[-1,80 - -1,39], para ansiedade). 
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Conclusões 

A meta-análise de 11 estudos randomizados e observacionais 

não revelou diferenças significativas na mortalidade de pacientes com 

SRAG tratados com ECMO. No entanto, quando limitada a estudos 

clínicos, a ECMO obteve menor mortalidade hospitalar em relação às 

técnicas convencionais de ventilação mecânica. 

Os benefícios potenciais, como troca gasosa adequada e redução 

da lesão pulmonar induzida pela ventilação, devem ser equilibrados 

com os riscos associados a sangramento, barotrauma, hemólise, 

infecções relacionadas a cateter, trombose, embolia aérea e assim por 

diante. Verificou-se que o sangramento é o principal evento adverso 

associado à ECMO e que o barotrauma/pneumotórax também foi 

provavelmente maior nestes grupos. 

Os resultados devem ser interpretados com cautela, pois há uma 

alta heterogeneidade nos resultados. 

 

Qual a eficácia e a segurança de ECMO para SARS em 

pacientes com COVID-19? 

Com o objetivo de nortear a busca da literatura foi formulada a 

pergunta estruturada, de acordo com o acrônimo PICO, conforme o  

Quadro 20.  

Pergunta de pesquisa: A oxigenação por membrana extracorpórea 

(ECMO) é uma opção segura e eficaz para o tratamento da COVID-19? 

 

Quadro 20: Pergunta estruturada para elaboração do relatório 

(PICO). 

População Pacientes com COVID-19 

Intervenção 

(tecnologia) 
Oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) 

Comparação Qualquer um 

Desfechos(Outcomes) Qualquer um 

Tipo de estudo 
Revisões sistemáticas com meta-análises e estudos 

clínicos randomizados (ECR) e relato de casos 

 

Foram realizadas buscas nas bases de dados Medline (via 

PubMed) e Embase e no banco de dados de publicações sobre COVID-

19 da Organização Mundial de Saúde (OMS) com acesso em 27 de 
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abril de 2019. As estratégias de busca estão descritas abaixo 

(Quadro 21).  

 

Quadro 21: Estratégia de buscas por evidências nas bases de 

dados. 

Base Estratégia Localizados Duplicados Incluídos 

Medline 
(via PubMed) 

((((((((((((((((("severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 

2") OR "wuhan coronavirus") OR 
"covid 19 virus") OR "sars cov 2") 
OR "sars2") OR "2019 ncov") OR 

"2019 novel coronavirus") OR 
"covid 19"[Supplementary 
Concept]) OR "2019 novel 
coronavirus infection") OR "2019 
ncov infection") OR "covid 19 
patients") OR "coronavirus disease 
19") OR "covid19") OR "2019 

novel coronavirus disease") OR 
"coronavirus disease 2019")) AND 
((((("extracorporeal membrane 
oxygenation") OR "ecmo 
treatment") OR "ecmo 

treatments") OR "extracorporeal 

life support") OR "ecls 
treatment")) 

 
31 

23 8 

Embase 

('severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2'/exp OR 
'severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2' OR 

'covid-19 virus' OR 'wuhan 
coronavirus' OR 'sars cov 2' OR 
sars2 OR '2019 ncov' OR '2019 
novel coronavirus'/exp OR '2019 
novel coronavirus' OR 'covid 
19'/exp OR 'covid 19' OR '2019 
novel coronavirus infection' OR 

'2019-ncov infection' OR 'covid-19 

pandemic' OR 'coronavirus 
disease-19' OR '2019-ncov 
disease' OR covid19 OR '2019 
novel coronavirus disease' OR 
'coronavirus disease 2019'/exp OR 

'coronavirus disease 2019') AND 
('extracorporeal oxygenation'/exp 
OR 'ecmo treatment' OR 
'extracorporeal life support'/exp 
OR 'extracorporeal life support' 
OR 'ecls treatment') 

 

42 

WHO 
database of 
publications 

on 
coronavirus 
disease 
(COVID-19) 

ECMO OR extracorporeal 

oxygenation 
20 
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Também foram pesquisados ensaios clínicos no ClinicalTrial.gov 

utilizando os termos: SARS-CoV-2, 2019-nCoV, 2019 novel 

coronavirus e severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

juntamente com Extracorporeal Membrane Oxygenation. Foram 

encontrados seis estudos com o objetivo de avaliar a eficácia de ECMO 

em pacientes com COVID-19. Um destes ensaios clínicos resgatados 

pretende avaliar a ECMO para tratamento de infecção viral denominada 

coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) 

(NCT02627378). Um estudo conduzido na Alemanha irá comparar a 

introdução da terapia ECMO precoce com a tardia (NCT04341285) e 

outros dois estudos pretendem avaliar a terapia com ECMO em 

combinação com a adsorção extracorpórea de IL-6 e outras 

substâncias vasoativas em um adsorvedor CytoSorb® (CytoSorbents 

Corporation, Monmouth Junction, NJ, EUA) (NCT04324528 e 

NCT04344080). Um ensaio clínico foi registrado com o objetivo de 

coletar retrospectivamente dados dos pacientes com COVID-19 que 

recebem ECMO (NCT04343404) e outro tem como objetivo avaliar a 

segurança e a eficácia do uso de oxigenação por membrana 

extracorpórea de baixo fluxo (remoção de CO2) conduzida por máquina 

hemofiltração venosa venosa contínua (CVVH) em pacientes com 

pneumonia por corovírus grave (NCT04340414). Nenhum destes 

estudos apresentaram resultados até a presente data. 

Em base de dados de registros de ensaios clínicos chineses foram 

localizados quatro testes de avaliação do ECMO no tratamento da 

COVID-19 em andamento na China (ChiCTR20000307441, 

ChiCTR20000298042, ChiCTR20000309473 e ChiCTR20000299494). No 

banco Registro de Ensaios Clínicos da Austrália e Nova Zelândia 

(ANZCTR) foi encontrado um registro de estudo com status de 

recrutamento (ACTRN12620000421932) que irá comparar dados 

clínicos de pacientes com COVID-19 que necessitariam de internação 

em terapia intensiva e não necessitam de ventilação mecânica ou 

ECMO com aqueles que necessitariam5. Foi localizado também o estudo 

prospectivo/retrospectivo denominado ECMOCARD (do inglês 

ExtraCorporeal Membrane Oxygenation for 2019 novel Coronavirus 

                                                      

1 http://www.chictr.org.cn/historyversionpuben.aspx?regno=ChiCTR2000030744 
2 http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=49178 
3 http://www.chictr.org.cn/showproj.aspx?proj=51267 
4 http://www.chictr.org.cn/showproj.aspx?proj=49181 
5 https://anzctr.org.au/Trial/Registration/TrialReview.aspx?ACTRN=12620000421932 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02627378
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04341285?term=ECMO&cond=COVID+19&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04324528
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04344080?term=ECMO+AND+Extracorporeal+Membrane+Oxygenation&cond=COVID+19&draw=2&rank=3
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04343404?term=ECMO&cond=COVID+19&draw=2&rank=4
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04340414?term=ECMO&cond=COVID+19&draw=2&rank=3
http://www.chictr.org.cn/historyversionpuben.aspx?regno=ChiCTR2000030744
http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=49178
http://www.chictr.org.cn/showproj.aspx?proj=51267
http://www.chictr.org.cn/showproj.aspx?proj=49181
https://anzctr.org.au/Trial/Registration/TrialReview.aspx?ACTRN=12620000421932
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Acute Respiratory Disease), com número de registro UMIN000039686, 

que irá investigar o uso de ventilação mecânica e ECMO em pacientes 

com COVID-196. 

A busca nas bases de dados PubMed, Embase e no banco de 

dados do Covid-19 da OMS, resultou em 93 referências (21 no PubMed,  

42 no Embase e 20 no banco da OMS), sendo que 23 eram duplicadas. 

Foram lidos o título e resumo das 48 referências, sendo incluídas sete 

delas. Das referências incluídas, em duas delas,  os autores 

sintetizaram os dados de sete estudos disponíveis na literatura e 

estimaram a mortalidade de pacientes com COVID-19 que receberam 

suporte ECMO. As outras seis se tratavam de relatos de casos de 

pacientes com COVID-19 que incluíam pacientes tratados com ECMO. 

Abaixo estão descritas características e as análises desses estudos.   

Um total de nove pacientes, em três estudos, foram reportados 

fazendo uso de ECMO, no entanto, não estava disponível a evolução 

do quadro destes pacientes (130–132). No estudo de Yang e 

colaboradores, que compararam características clínicas e resultados 

em pacientes com COVID-19 grave, cinco (83%) dos seis pacientes 

que receberam ECMO morreram (133). Já no estudo de Zhou et al. 

2020, a oxigenação por membrana extracorpórea foi utilizada em três 

pacientes, nenhum dos quais sobreviveu. Neste mesmo estudo, 32 

pacientes necessitaram de ventilação mecânica invasiva (VMI), dos 

quais 31 (97%) morreram. A sepse foi a complicação mais 

frequentemente observada, seguida de insuficiência respiratória, SRAG 

, insuficiência cardíaca e choque séptico todos os pacientes em uso de 

ECMO morreram (n=3/3) (134). 

Guan et al. 2020 extraíram dados de 1099 paciente com COVID-19 na 

China. O desfecho final primário composto foi a admissão em uma 

unidade de terapia intensiva (UTI), o uso de ventilação mecânica ou 

morte. Na admissão, o grau de gravidade do Covid-19 foi classificado 

como não grave em 926 pacientes e grave em 173 pacientes. A 

oxigenação por membrana extracorpórea foi realizada em cinco 

pacientes (0,5%) com doença grave (135).  

Uma publicação disponível no banco de dados de publicações 

sobre COVID-19 da Organização Mundial de Saúde (OMS)7, sintetizou 

os dados de mortalidade de pacientes tratados com ECMO (136). De 

acordo com o autor, a prevalência de SRAG causada pelo COVID-19 é 

                                                      

6 https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000045268 
7 WHO database of publications on coronavirus disease (COVID 19). Disponível em: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000045268
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
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cerca de 8,2% (IC 95%, 7,07% a 9,47%). Dos 2087 pacientes críticos 

com COVID-19, 1023 (49%; IC95%, 46,1% a 52,1%) morreram na 

UTI. Os resultados dos estudos publicados até o momento mostram 

que a taxa de mortalidade de pacientes adultos com SRAG devido ao 

COVID-19 submetidos à ECMO é de 82,3% (14/17) (Tabela 3). No 

entanto, o risco relativo de morte durante o uso de ECMO, incluindo 

dados dos pacientes de todos os estudos apresentados, não foi 

estatisticamente significativo (RR 1,12 (IC95% 0,88-1,42; p=0,34)). 

 

Tabela 3. Dados dos estudos que relataram o uso de oxigenação por 

membrana extra corporal (ECMO) como terapia de resgate para 

pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG devido ao 

COVID-19 

 Huang 2020 
Nanshan Chen 

2020 
Wang 2020 Yang 2020 Guan 2020 Zhou 2020 

Tipo de 
estudo 

Transversal 
Retrospectivo, 
observacional 

Série de casos 
Retrospectivo, 
observacional 

Transversal 
Estudo de 

coorte 
retrospectivo 

n 41 99 138 710 1099 191 

Internação 
na UTI % 
(IC95%) 

31,7 (18,08–
48,08) 

17,17  
(10,33–26,06) 

26,08 
(18,98–34,24) 

7,32 (5,51–
9,49) 

5,0 (3,79–
6,46) 

26,17  
(20,09–33,01) 

SRAG, 
proporção 
% (IC95%) 

29,26 (16,13–
45,53) 

17,17  
(10,33–
260.89,06) 

19,56  
(13,3–27,17) 

4,93 (3,45–
6,78) 

3,36 (2,38–
4,6) 

30,89 (24,1–
37,96) 

Risco 
relativo de 
morte 
durante 
ECMO 
(IC95%) 

Dados não 
disponíveis para o 
cálculo 

0,46 (0,09–
2,39) 

Dados não 
disponíveis 
para o cálculo 

0,89 (0,61–
1,29) 

2,88 (1,65–
5,01) 

0,96 (0,66–
1,41) 

Taxa de 
mortalidade 
geral % 
(IC95%) 

14,63 (5,56–
29,17) 

11,11 (5,67–
19,01) 

4,34 (1,61–
9,22) 

4,50 (3,10–
6,30) 

1,36 (0,76–
2,24) 

28,27 (22,0–
35,22) 

Fonte: Ñamendys-Silva, S. A. (2020). ECMO for ARDS due to COVID-19. Heart & Lung: The Journal of 
Cardiopulmonary and Acute Care. 

 

 

Wu e colaboradores avaliaram dados clínicos de 201 pacientes 

com pneumonia por COVID-19, sendo 84 desses com SRAG. Dos 84 

pacientes com SDRA, 61 (72,6%) fizeram uso de ventilação mecânica 

não invasiva, 17 (20,2%) receberam cânula nasal, 5 (6,0%) foram 

submetidos a VMI e 1 (1,2%) a VMI com ECMO (137). O paciente em 

uso de ECMO veio a óbito de acordo com os dados do estudo. Outro 

estudo avaliou os preditores clínicos de mortalidade por COVID-19 com 

base em uma análise de dados de 150 pacientes de Wuhan, China. Dos 

150 pacientes, sete fizeram uso de ECMO e nenhum deles 

sobreviveram (138).  

Henry, MB., 2020 (139) realizou uma análise agrupada de quatro 

estudos com pacientes com COVID-19 tratados com ECMO, inluíndo 



87 

 

 

 

dados dos dois estudos apresentados acima (133,134,137,138). A taxa 

de mortalidade foi de 94,1% nos pacientes com ECMO e 70,9% nos 

pacientes em terapia convencional. Os resultados da análise agrupada 

são apresentados na Figura 12. As chances de mortalidade combinadas 

na ECMO comparada a terapia convencional não foram 

significativamente diferentes (OR: 2,00, IC 95%: 0,49–8,16). Não 

houve heterogeneidade observável (I2  = 0%, Q de Cochran, p-valor 

= 0,99). 

 

 
Figura 12. Florest plot para probabilidades de mortalidade em 
pacientes COVID-19 que recebem terapia ECMO versus terapia 
convencional. 

 

Outros dois estudos que descreveram pacientes com COVID-19 

em uso de ECMO foram resgatados a partir das referências destes 

trabalhos acima descritos. Em um hospital em Xangai, a ECMO foi 

necessária em oito dos 16 pacientes críticos com COVID-19 nos quais 

a hipóxia grave não pôde ser revertida com ventilação mecânica 

otimizada. Destes, quatro pacientes morreram (50% de mortalidade) 

e três foram retirados da ECMO (37,5%) após 22, 40 e 47 dias de 

suporte, respectivamente, mas permaneceram em ventilação 

mecânica, e um paciente ainda fazia uso de ECMO-VV com ventilação 

mecânica até a finalização do estudo (140). Em Wuhan, 221 pacientes 

com COVID-19 foram avaliados. Dos 48 pacientes graves com SRAG, 

10 (18,2%) foram tratados com ECMO adicionada a VMI. Dos 10 

pacientes graves que receberam suporte, dois tiveram benefícios 

clínicos e alta hospitalar e três deles não sobreviveram. Os demais 

cinco pacientes ainda estavam em tratamento no momento da coleta 

de dados (141). 

Dados preliminares de 12 pacientes em uso de ECMO foram coletados 

em dois centros médicos de Wuhan, China. Destes 12 pacientes, três 

melhoraram e não mais utilizavam ECMO, quatro ainda faziam uso do 

equipamento e cinco morreram (142).  



88 

 

 

 

 A Sociedade Japonesa de Medicina Intensiva, a Associação 

Japonesa de Medicina Aguda, a Sociedade Japonesa de Medicina 

Respiratória e a Sociedade Japonesa de Suporte Cardio Pulmonar 

Percutâneo / ECMO lançaram o “Japan ECMOnet for COVID ‐  19” para 

consultas por telefone, suporte ao tratamento e sistema nacional de 

registro e vigilância em tempo real com base na Web para discutir 

pacientes com COVID-19 de mais de 400 hospitais que poderiam ser 

candidatos à ECMO. Em 15 de março de 2020, 26 pacientes haviam 

sido submetidos à ECMO. Dos 26, 16 foram desmamados e seis foram 

extubados, enquanto o restante permanecia na ECMO. Alguns desses 

pacientes que foram desmamados da ECMO ainda precisam de 

tratamento para falência de outros órgãos. A idade média dos 

pacientes era de 71 anos e o número médio de dias entre a intubação 

e a ECMO foi de 3 dias (intervalo de 0 a 9 dias) (143).  

Nos Estados Unidos, Sultan e colaboladores avaliaram os dados 

clínicos de 10 pacientes com SRAG por COVID-19 em uso de ECMO. 

Esses pacientes tinham idade entre 31 a 62 anos, sendo a maioria 

(70%) homens. Todos os pacientes apresentaram infiltrados bilaterais 

nas radiografias de tórax sugestivas de pneumonia viral intersticial e 

foram canulados por ECMO venovenosa. Dois (20%) pacientes foram 

liberados com sucesso do suporte da ECMO após 7 e 10 dias, 

respectivamente, e um (10%) paciente ainda estava em curso de 

desmame. Um paciente (10%) morreu após 9 dias de ECMO (144). 

Outro estudo também relizado nos Estados Unidos, reuniu 32 pacientes 

com COVID-19 submetidos à ECMO em nove hospitais diferentes. No 

momento da análise, 17 permaneciam na ECMO, 10 morreram antes 

ou logo após a decanulação e cinco foram extubados e permanevciam 

vivos, sendo um deles  com alta do hospitalar (145). 

Os resultados destes estudos devem ser interpretados com 

cautela, pois nenhum deles teve como objetivo avaliar a eficácia da 

ECMO e, uma quantidade muito pequena de pacientes foram incluídos 

nas análises sendo necessários dados mais robustos para estimar o 

real benefício da tecnologia. Algumas limitações podem ser 

observadas. Os pacientes podem ter níveis variáveis de gravidade da 

SRAG, com aqueles que recebem ECMO sendo potencialmente mais 

críticos em alguns casos, o que pode ter impactado as taxas de 

mortalidade. Dados sobre características clínicas e evolução da doença 

não foram fornecidos para pacientes com ECMO. Poucos dados 

estavam disponíveis para realizar uma análise agrupada de todos os 

estudos.   
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A Organização Extracorpórea de Suporte à Vida (ELSO, Ann 

Arbor, MI, EUA, www.elso.org) é uma organização mundial sem fins 

lucrativos, com mais de 450 centros, com unidades que fornecem 

quase 130.000 ECMO por ano. A principal missão do ELSO é coletar o 

registro dos tratamentos com ECMO e fornecer diretrizes associadas 

ao tratamento extracorpóreo. De acordo com a ELSO a decisão de uso 

de ECMO irá depender do caso e deve ser reavaliada regularmente com 

base na carga geral do paciente, equipe e outros recursos apenas para 

pacientes com alto risco de mortalidade (146).  Em uma recomendação 

preliminar de uso de ECMO para COVID-19, a ELSO descreve as 

contraindicações do uso de ECMO: doença terminal, danos graves no 

sistema nervoso central, recursos limitados, pacientes com 

comorbidades significativas, idade avançada (deve ser considerada ao 

equilibrar a disponibilidade de recursos com o potencial de melhorar os 

resultados) e tempo em VMI; os pacientes em ventilação mecânica 

superior a 7 dias devem ser excluídos. Devido à utilização intensiva de 

recursos hospitalares, treinamento substancial da equipe e 

necessidades multidisciplinares associadas ao início de um programa 

de ECMO, a ELSO recomenda não iniciar novos centros de ECMO com 

o único objetivo de tratar pacientes com COVID-19.  

A OMS em seu guia de Tratamento clínico da infecção respiratória 

aguda grave quando houver suspeita de doença de COVID-19, 

recomenda que em ambientes com acesso a especialistas em ECMO, 

deve-se considerar o uso do equipamento em pacientes com 

hipoxemia refratária. A análise bayesiana post hoc dos dados de um 

ensaio clínico randomizado que avaliou a oxigenação extracorpórea 

precoce em comparação com a ventilação convencional entre pacientes 

com síndrome do desconforto respiratório agudo muito grave mostrou 

que é muito provável que a ECMO reduza a mortalidade nestes 

pacientes.  

Associação Americana de Cuidados Respiratórios (American 

Association for Respiratory Care (AARC)), recomenda o uso de ECMO 

apenas em adultos ventilados mecanicamente com COVID-19 e 

hipoxemia refratária, apesar da otimização da ventilação, uso de 

terapias de resgate e pronação. Segundo a associação, devido à 

natureza de ECMO que consome muitos recursos, e à necessidade de 

centros e profissionais de saúde e infraestrutura experientes, a ECMO 

deve ser considerada apenas em pacientes cuidadosamente 

selecionados com COVID-19 e SRAG  grave (147). A Sociedade Alemã 

de Pneumologia e Medicina Respiratória recomenda a ECMO em 
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pacientes nos quais a ventilação invasiva não é suficiente, levando em 

consideração indicação médica e a vontade do paciente (148). 

O National Institute for Health and Care Excellence (NICE), em 

sua diretriz rápida de cuidados intensivos em adultos com COVID-19,  

descreve que pacientes graves que apresentam insuficiência 

respiratória grave potencialmente reversível com falha da terapia 

intensiva convencional e escore de lesão pulmonar (LIS)> 3 ou pH 

arterial <7,20 devido à hipercapnéia, apesar do tratamento 

convencional ideal, atendem aos critérios de elegibilidade para o 

serviço de ECMO respiratória (149).  

Os primeiros relatórios da China sugerem que vários fatores 

estão associados à morte dos pacientes em ECMO, incluindo: idade 

avançada (>65 anos); presença de comorbidades; disfunção 

extrapulmonar de órgãos; estado hiperinflamatório (proteína C reativa 

elevada ou interleucina-6); distúrbios da coagulação (dímero D 

elevado); leucopoenia; e lesão miocárdica. Pacientes com um ou mais 

desses fatores de risco são provavelmente menos propensos a 

sobreviver à ECMO (150). O uso da ECMO durante surtos anteriores de 

coronavírus, incluindo síndrome respiratória aguda grave (SARS) e 

síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS), foi menor, 

principalmente durante a SARS. Pacientes que receberam ECMO para 

MERS pareciam ter melhor sobrevida do que controles que não 

receberam (151). 

O uso da ECMO vem sendo sugerida quando o tratamento 

respiratório convencional padrão (estratégia de ventilação mecânica de 

proteção pulmonar, com volume corrente (Vt) ≤ 6 ml / kg, mantendo 

a pressão do platô <30 cm H2O e pressão expiratória final positiva 

(PEEP) ≥ 10 cm H2O; uso de manobra de recrutamento pulmonar, 

posicionamento prono, bloqueio neuromuscular e sedação) falha na 

correção da insuficiência respiratória. As indicações para ECMO a 

serem seguidas de acordos com recomendações e estudos iniciais são: 

1) PaO2 / FiO2 <100 mm Hg, ou gradiente alveolar-arterial da pressão 

parcial de oxigênio [P (A-a) O2]> 600 mm Hg; 2) frequência do 

ventilador <35 respirações por minuto (bpm), pH <7,2 com pressão 

de platô >30 cm H2O; 3) idade <65 anos; 4) ventilação mecânica <7 

dias (150). 

Recentemente, Ramanathan e colaboradores, publicaram um 

estudo abordando o planejamento e prestação de serviços de ECMO 

para SRAG  grave durante a pandemia de COVID-19 e outros surtos 

de doenças infecciosas emergentes. Neste estudo eles destacaram os 

dez componentes principais de um plano de ação da ECMO com base 
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em quatro categorias: organização apropriada de pessoal, 

equipamento, instalações e sistemas; com recomendações práticas 

para os centros de saúde para garantir treinamento, capacidade e 

planejamento adequados, dependendo das prioridades locais e 

recursos (152). Os 10 componentes principais estão descritos abaixo: 

1. Planejamento e alocação de recursos da ECMO 

Incorporar a resposta da ECMO à ampla estratégia de resposta a 

epidemias; identificar e envolver todas as principais partes 

interessadas; manter um registro dos membros da equipe 

multidisciplinar treinados especificamente no atendimento de 

pacientes que recebem ECMO; manter um registro de máquinas ECMO 

atendidas e prontas para implantar; garantir o suprimento de 

descartáveis e desenvolver um mecanismo de rastreamento regional. 

2. Designação de pessoal 

Estabelecer uma cadeia de comando no nível central e regional da 

ECMO; formular requisitos mínimos e ideais de pessoal; alocar funções 

no processo da ECMO; desenvolver mecanismos urgentes para 

credenciais de ECMO entre instituições. 

3. Treinamento de pessoal e uso de ECMO 

Fornecer treinamento específico local e envolver membros da equipe 

multidisciplinar; garantir o uso correto dos equipamentos de proteção 

individual (EPIs) e o manuseio das secreções corporais infectadas; 

reforçar a necessidade de tratamento convencional ideal dos pacientes 

e revisar as indicações da ECMO; simule cenários de iniciação e solução 

de problemas do ECMO. 

 

4. Medidas de controle de infecção antes e durante o início da 

ECMO 

Agrupe os pacientes em coortes para terapia com ECMO e marque 

claramente todas as áreas de maior precaução; aplicar rigorosamente 

todos os protocolos de controle de infecção e o uso de EPIs nos 

processos de ECMO. 

5. Transporte de pacientes recebendo ECMO 

Elaborar critérios de elegibilidade para transferência inter-hospitalar e 

compartilhá-los com centros de referência; garantir comunicação e 

coordenação eficazes; identificar e abordar etapas de limitação e seguir 

rigorosamente os protocolos de controle de infecção em todo o 

transporte de pacientes. 

6. Desmame, decanulação e reabilitação da ECMO 

Realizar desmame, decanulação e reabilitação da ECMO, sob rigorosas 

medidas de controle de infecções e proteção individual; providenciar 
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acompanhamento de pacientes que foram desmamados da ECMO para 

garantir resultados a longo prazo. 

7. Cuidados post mortem 

Mapear a capacidade das instalações mortuárias nos centros da ECMO 

e revisar as diretrizes para atendimento post-mortem; realizar 

decanulação post mortem e transporte de mortos sob rigoroso controle 

de infecções e medidas de proteção individual; seguir diretrizes 

nacionais e internacionais sobre o descarte de materiais biológicos 

infecciosos. 

8. Apoio ao pessoal 

Monitorar rotineiramente a equipe quanto à sua saúde e bem-estar; 

estabelecer protocolos para rastreamento de contatos; garantir o 

fornecimento de uma equipe de psiquiatras, psicólogos e assistentes 

sociais para monitorar e tratar os efeitos psicológicos na equipe; 

garantir que o pessoal doente fique em quarentena por 2 semanas com 

um plano claro de acompanhamento e encaminhamento; fornecer 

protocolos para rastreamento de contatos de funcionários. 

9. Considerações éticas 

Use critérios de consenso predeterminados para o racionamento da 

ECMO, se indicado; reavaliar todos os aspectos do plano de tratamento 

de um paciente regularmente, incluindo a necessidade de continuar ou 

encerrar a ECMO; invocar justiça distributiva somente em 

circunstâncias em que o racionamento exclua a capacidade de cuidar 

de cada indivíduo de maneira ideal; buscar opiniões de comitês de ética 

hospitalar e médico-legais em cenários eticamente desafiadores. 

10. Garantia de qualidade e pesquisa colaborativa 

Manter estruturas de garantia de qualidade e governança clínica com 

análises frequentes da qualidade da ECMO; garantir a coleta e o 

compartilhamento de dados para informar a preparação e o 

atendimento ao paciente; objetivar a aprovação da ética em vigor ou 

desenvolver mecanismos para processos de revisão e aprovação da 

ética. 

 

Conclusões 

Ao todo, foram analisados 10 estudos que incluíram pacientes 

com COVID-19 em uso de ECMO. Uma taxa maior de mortalidade foi 

atribuída à ECMO, no entanto, análises agrupadas não mostraram 

diferença estatisticamente significativa na mortalidade entre pacientes 

tratados com ECMO e terapia padrão. Não há, todavia, evidências 

claras do benefício do uso do  ECMO em pacientes com COVID-19 até 

o momento. 
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 As diretrizes provisórias da OMS recomendam oferecer 

oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) a pacientes elegíveis 

com síndrome do desconforto respiratório agudo relacionado à doença 

por coronavírus 2019 (COVID-19). A utilização do equipamento é 

recomendada pela OMS em casos de hipoxemia refratária, apenas em 

centros especializados que conte uma equipe capacitada para a 

utilização do equipamento (112,153). A Organização Extracorpórea de 

Suporte à Vida (ELSO - The Extracorporeal Life Support Organization) 

orienta que uso de ECMO em pacientes com COVID-19 irá depender do 

caso e deve ser reavaliada regularmente com base na carga geral do 

paciente, na capacitação da equipe e na disponibilidade de outros 

recursos. A AARC também recomenda o uso de ECMO apenas em 

pacientes adultos cuidadosamente selecionados, portadores de COVID-

19 e SRAG  grave, ventilados mecanicamente e com hipoxemia 

refratária. 

A complexidade da ECMO exige uma equipe de UTI bem 

qualificada para prestar atendimento a pacientes graves, sendo seu 

uso limitado apenas aos centros especializados. 

As evidências disponíveis de populações semelhantes de 

pacientes sugerem que pacientes cuidadosamente selecionados com 

SRAG  grave que não se beneficiam do tratamento convencional podem 

ser bem-sucedidos com a ECMO venovenosa. 
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APÊNDICE 6 

Perguntas clínicas: 

1) Nos casos de manifestação de COVID-19 a intubação deve ser 

precoce?  

2) Qual o período ideal para a realização da intubação em pacientes 

com COVID-19? 

3) Como prevenir infecção cruzada durante a intubação ou 

extubação? 

 

Métodos 

Desenho de estudo 

Revisão rápida da literatura, na qual as etapas de triagem, 

seleção, extração e avaliação da qualidade metodológica foram feitas 

por um revisor apenas, com checagem dos dados por outro revisor.  

 

Critérios de elegibilidade 

● Tipo de estudo 

Por se tratar de um contexto extremamente recente, foram 

incluídos estudos científicos de qualquer delineamento clínico: estudos 

observacionais, série de casos, ensaios clínicos (randomizados ou não), 

revisões (sistemáticas ou não) e editoriais com informações 

importantes. Foram excluídos estudos in-vitro, farmacodinâmicos, em 

animais. Revisões com estado da arte da condição e todos aqueles que 

não estivessem necessariamente atrelados à divulgação de informação 

clínica relevante.  

● Participantes elegíveis 

Consideramos elegível qualquer estudo envolvendo pacientes 

com diagnóstico do novo coronavírus (SARS-COV-2), 

independentemente do país de origem, da idade, do sexo ou das 

comorbidades dos pacientes. 

● Desfechos 

Os desfechos avaliados foram proporção de intubação invasiva e 

não invasiva, características dos pacientes que evoluíram para 

intubação, tempo e risco de intubação, prevenção de infecção cruzada 

e taxa de mortalidade pós-intubação.  

 

Fontes de dados 
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A busca na literatura científica foi conduzida nas bases de dados 

MEDLINE (via PubMed) e Embase. Não houve restrição por data de 

publicação, idioma dos estudos, idade ou sexo do paciente. Mais 

detalhes sobre a estratégia de busca realizada estão apresentados no 

Quadro 22. 

Além disso, para mapear a literatura existente, as informações 

também foram buscadas nos registros de ensaios clínicos 

(clinicaltrials.gov) e sites de agências de vigilância epidemiológica 

como o Center for the Disease Control and Prevention (CDC) e 

European Centre for Disease, Prevention and Control (ECDC), além do 

site da Organização Mundial da Saúde. A intenção é compilar o maior 

volume de evidências possível, em tempo hábil.  

 

Quadro 22: Bases de dados pesquisadas, estratégias de busca 
realizadas e quantitativo de referências 

Base de 

dados 

Estratégia de busca Resultado 

Medline 

(via PubMed) 

 

 

((("Intubation"[Mesh]) OR "Intubation, 

Intratracheal"[Mesh] Tracheal intubation OR 

intubation OR endotracheal intubation)) AND 

((novel coronavirus OR covid-19 OR covid 19 OR 

covid - 19 OR sars-cov-2 OR sarscov 2)) 

 

Data da busca: (24/03/2020) 

14 referências 

Embase 

 

 

('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related 

coronavirus' OR 'covid 19' OR 'covid-19' OR 'novel 

coronavirus' OR 'sars-cov2' OR 'sars-ncov' OR 

'sars-cov-2') AND [embase]/lim 

AND 

('intubation'/exp OR 'intubation' OR 'respiratory 

tract intubation'/exp OR 'respiratory tract 

intubation' OR 'endotracheal intubation'/exp OR 

'endotracheal intubation') AND [embase]/lim 

 

Data da busca: (19/03/2020) 

 

32 referências 

Total 46 referências 

 

Resultados 

Por meio das estratégias de busca detalhadas acima foram 

encontradas 46 referências (14 na Medline e 32 na Embase). Após a 

exclusão das duplicatas, 44 referências foram triadas por meio da 

leitura de títulos e resumos. Nessa etapa, um total de 30 referências 

foi excluído por não se adequar aos critérios de inclusão, restando 14 

referências a serem avaliadas por meio da leitura completa. Por fim, 
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foram incluídos nessa revisão rápida de literatura 10 estudos, sendo 

duas revisões narrativas(154,155), um ensaio clínico 

randomizado(156), um estudo de coorte retrospectivo(157), três 

séries de caso retrospectivas (106,158,159) e quatro recomendações, 

editorias ou cartas(160–162). O processo de identificação e seleção 

dos estudos pode visualizado com mais detalhes no Fluxograma 

PRISMA a seguir (Figura 13). 
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Figura 13: Fluxograma de Seleção dos artigos recuperados na base 
de dados Medline. 
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Artigos identificados por meio 

de busca em bases de dados 

(n=46) 

 

(Medline=14) 

(Embase=32) 

Referências adicionais 
(n=2) 

Total de estudos selecionados após  

retirada de duplicatas 

(n=44) 

 

Referências triadas por 

título e resumo 
(n=44) 

Textos completos 

avaliados 

(n=14) 

 

10 estudos incluídos 

Referências excluídas 
(n=30) 

Excluídos após leitura de 

texto completo 

(n=4) 
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Motivo de exclusão dos estudos 

Foram excluídos quatro estudos após leitura completa do texto 

(163–166). O motivo de exclusão dos estudos está registrado no 

Quadro 23 abaixo.  

 

Quadro 23: Motivo de exclusão dos estudos avaliados por 

leitura completa. 

Estudo Motivo de exclusão 

Chen R et al., 2020 O desfecho é eficácia e segurança da anestesia geral ou 

peridural no parto cesariana em pacientes diagnosticados 

com COVID-19. 

Chen YH et al., 

2020  

A intubação é de forma enteral transnasal por sonda para 

pacientes com tumor. 

Jones RM et al., 

2020  

Prevenção de outras cepas do vírus que são a 

methicillinresistantStaphylococcus aureus (MRSA) e SARS-

CoV. 

 

Paules CI et al., 

2020 

Não apresenta dados sobre intubação traqueal. 

 

Descrição dos estudos 

No Quadro 24 foram apresentadas as principais características 

dos estudos incluídos. A descrição da amostra ou dos objetivos, a 

descrição dos resultados preliminares e do rigor metodológico/risco de 

viés também estão apresentadas no Quadro 24 abaixo. A avaliação 

da qualidade geral da evidência foi avaliada de forma qualitativa 

segundo a ferramenta GRADE e está exibida no Quadro 25 . 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32074786
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Quadro 24: Estudos elegíveis, participantes, resultados e rigor metodológico. 

Autor, 

ano 

Desenho de 

estudo 
Amostra Resultados Risco de viés 

Aminnejad 

R. 

et al., 2020 

Carta ao editor Recomendações 

sobre como evitar a 

tosse no momento de 

intubação ou 

extubação, com base 

na prática clínica 

iraniana 

Desfecho: Prevenção da equipe médica durante intubação. 

 

Recomendação: Deve-se considerar a administração de uma 

dose intravenosa única de lidocaína no início e no final de 

qualquer procedimento que exija intubação e / ou extubação em 

pacientes com COVID-19. 

 

Motivo: É necessário evitar tosse exacerbada em pacientes com 

COVID-19, visto que a tosse é uma das principais formas de 

disseminação viral entre as pessoas.  

 

Antes da indução da anestesia para a intubação de pacientes 

com COVID-19 é necessária a administração de um opioide, 

como o fentanil e a tosse pode ficar exacerbada.  

 

A tosse também é um evento predominante durante a 

extubação. A tosse de emergência é uma questão desafiadora e 

uma variedade de medicamentos foi proposta para evitá-

la. Novamente, a administração de lidocaína intravenosa (que 

está prontamente disponível) antes da extubação traqueal pode 

efetivamente reduzir a tosse de emergência sem quaisquer 

outros efeitos colaterais significativos.  

 

Alto (opinião 

da prática 

clínica) 

Cai SJ. et 

al., 2020 

 

*Artigo 

completo 

no idioma 

Chinês 

Série de casos 

retrospectiva 

9 profissionais de 

saúde que realizaram 

a intubação traqueal 

de 12 pacientes 

diagnosticados com 

COVID-19 

 

Desfecho: Prevenção da equipe médica durante intubação 

Nesse estudo, 9 profissionais da saúde foram protegidos por 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) com capuz protetor 

de pressão positiva para realizar intubação traqueal de pacientes 

diagnosticados com COVID-19. Diante dos procedimentos 

realizados no estudo todos os 9 profissionais foram 

Alto (série de 

casos) 
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Autor, 

ano 

Desenho de 

estudo 
Amostra Resultados Risco de viés 

 

 

acompanhados ao longo de 14 dias e nenhum deles foi infectado 

pelo vírus SARS-CoV-2. 

 

Equipamento utilizado:  

Os modelos de coifas de filtro de ar de suprimento de pressão 

positiva são S-805 e S-807 (3M Company nos Estados Unidos), 

e o modelo de broncoscópio portátil é o Insight iS3-C5.2 

(Olympus Corporation no Japão).  

 

Procedimento realizado para a intubação: 

Preparação: Antes da intubação traqueal, os pacientes 

receberam máscara não invasiva de ventilação com pressão 

positiva ou inalação nasal de oxigênio de alto fluxo para 

estabelecer canais de infusão venosa profunda ou 2 a 3 canais 

de infusão venosa periférica.  

Anestesia: Administrar aos pacientes sedação e analgesia 

básicas (midazolam 1,0 mg.kg -1h -1 em bolus, propofol 1,0 

mg.kg -1 .h -1Bolus); após o broncoscópio alcançar acima da 

glote, intensificar a anestesia e administrar bolus intravenoso 

com midazolam 1,0 mg / kg, propofol 1,0 mg / kg, morfina 3 ~ 

5 mg ou fentanil 50 ~ 75 mg (de acordo com o peso do paciente 

é ajustado adequadamente). 

Intubação traqueal: deve-se verificar a perviedade da 

cavidade nasal antes da intubação. Após a avaliação, o tubo 

traqueal pode ser passado. O tubo traqueal é pré-ajustado na 

extremidade proximal do broncoscópio. O broncoscópio entra na 

traqueia através da cavidade nasal. Uma vez colocado, o 

broncoscópio é retirado e a traquéia é intubada. Após a 

intubação traqueal bem-sucedida, o relaxante muscular 

atracuramida é administrado, se necessário, de acordo com a 

condição do paciente. 
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Autor, 

ano 

Desenho de 

estudo 
Amostra Resultados Risco de viés 

Greenland 

JR.et al., 

2020 

Revisão de 

literatura 

Recomendações 

práticas coletadas da 

literatura publicada 

para orientar 

anestesiologistas que 

cuidam de pacientes 

com COVID-19 

Desfecho: Prevenção da equipe médica durante a intubação 

Recomendações: 

(1) Não adie a intubação em pacientes com insuficiência 

respiratória agravada, evite situações emergentes em que o 

equipamento de proteção individual deva ser aplicado às 

pressas. 

(2) Para intubações na sala de operações ou na UTI, use pelo 

menos uma bata, máscara N95 ou superior, boné, máscara 

facial e luvas. Algumas fontes sugerem respiradores 

motorizados para purificação do ar, luvas duplas, botas e 

macacões. 

(3) Se estiver usando um respirador purificador de ar, deve-se 

considerar um N95 sob ele para minimizar o risco de 

contaminação ao remover o respirador purificador de ar.50 

(4) Pedir a um colega que verifique a aplicação adequada do 

equipamento de proteção pessoal antes de entrar no quarto do 

paciente ou sala de cirurgia. 

(5) Considerar escrever nomes de fornecedores em aventais 

ou capuzes (se usados) para facilitar a identificação. 

(6) Considerar a montagem de kits de intubação com todos os 

suprimentos necessários com antecedência, para evitar várias 

entradas / saídas em uma sala de isolamento e atrasos na 

obtenção dos suprimentos necessários. 

(7) Considerar revisar um plano de intubação com todos os 

profissionais antes de entrar no quarto do paciente. 

(8) Ter o número mínimo e o profissional mais experiente na 

sala sempre que possível. 

(9) Usar equipamento descartável sempre que possível. 

(10) Pré-oxigenar por 5 minutos com 100% de oxigênio para 

evitar ventilação manual, se possível. 

Alto (Revisão 

de literatura). 

Essa revisão 

não apresenta 

metodologia 

de estratégia 

de busca, 

quais bases de 

dados foram 

avaliadas ou 

como foi 

realizada a 

extração de 

dados. A 

revisão é uma 

sumarização 

de algumas 

informações 

que os autores 

determinaram 

como 

importantes. 
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Autor, 

ano 

Desenho de 

estudo 
Amostra Resultados Risco de viés 

(11) Quando possível, use uma sequência rápida ou indução 

de sequência rápida modificada para evitar a ventilação com 

máscara de bolsa do paciente. 

(12) Considerar inserir uma via aérea da máscara laríngea se 

houver necessidade prolongada de mascarar o paciente. 

(13) O rocurônio pode ser preferido como succinilcolina como 

paralítico na indução rápida de sequência para evitar o 

potencial de paralisia se desgastar e o paciente tossir se o 

procedimento de intubação for prolongado. 

(14) Conectar um filtro hidrofóbico de alta eficiência entre a 

máscara ou o tubo endotraqueal e a bolsa. 

(15) Evitar a intubação com fibra óptica acordada, se possível, 

para diminuir a tosse do paciente durante a intubação. 

(16) Usar videolaringoscopia, quando disponível, para 

aumentar a distância entre o paciente e o profissional de 

intubação. 

(17) Colocar o manguito imediatamente após a intubação da 

traqueia. 

(18) Monitorar o sucesso da intubação com capnografia - o uso 

de equipamentos de proteção individual pode dificultar ou 

impossibilitar a ausculta com um estetoscópio.  

(19) Considerar o uso de ultrassom ou radiografia de tórax 

para confirmar a intubação traqueal em vez de brônquica, pois 

a ausculta pode ser difícil ou impossível. 

(20) Etiquete claramente salas e zonas quentes com pacientes 

com COVID-19 para que os profissionais saibam usar 

equipamento de proteção individual adequado. 

(21) Pedir a um colega que verifique a remoção adequada do 

equipamento de proteção pessoal depois de sair do quarto do 

paciente. 
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Autor, 

ano 

Desenho de 

estudo 
Amostra Resultados Risco de viés 

Guan WJ. 

et al., 2020 

 

 

Série de casos 

retrospectiva 

Dados de prontuários 

eletrônicos de 1099 

pacientes com 

COVID-19, 

confirmados por 

laboratório, 

provenientes de 552 

hospitais em 30 

províncias, regiões e 

municípios da China 

continental até 29 de 

janeiro de 2020. 

Desfecho: Percentual e características de pacientes 

intubados. 

No estudo avaliado 173 (15,4%) pacientes foram classificados 

como graves e 926 (84,2%) classificados como não graves no 

momento da admissão no hospital. 

 

Ventilação mecânica não invasiva: 

-Pacientes GRAVES que utilizaram ventilação mecânica não 

invasiva: 32,4% 

-Pacientes NÃO GRAVES que utilizaram ventilação mecânica não 

invasiva: 0%. 

 

 

Ventilação mecânica invasiva: 

-Pacientes GRAVES que utilizaram ventilação mecânica invasiva: 

14,5%. 

-Pacientes NÃO GRAVES que utilizaram ventilação mecânica 

invasiva: 0%. 

Alto (série de 

casos) 

Huang C. 

et al., 2020 

Série de casos 

 

41 pacientes com 

pneumonia devido à 

COVID-19, 

confirmada em 

laboratório, admitidos 

no hospital designado 

em Wuhan, China, 

em 2 de janeiro de 

2020. 

Desfecho: Característica dos pacientes. 

-Dispneia: 22 pacientes (55%). 

- Tempo do início da doença à dispneia: mediana de 8,0 dias 

(IQR 0 a 13). 

- Tempo desde o início da doença até a primeira internação 

hospitalar: 7,0 dias (4 a 8). 

- Tempo desde o início da doença até a falta de ar: 8,0 dias (5 

a 13).  

- Tempo desde o início da doença até SRAG: 9 a 0 dias (8 a 14).  

- Tempo desde o início dos sintomas até a ventilação mecânica: 

10,5 dias (7 a 14). 

 

Alto (Série de 

casos, com 

dados de 

prontuário) 
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Respirator

y care 

committee 

of Chinese 

Thoracic 

Society., 

2020 

 

*Artigo 

completo 

no idioma 

Chinês 

Consenso de 

expert 

Recomendações de 

consenso sobre todos 

os tratamentos de 

alto risco, com base 

nas evidências atuais 

e na limitação de 

recursos em algumas 

áreas, com o objetivo 

de reduzir a 

transmissão 

hospitalar e otimizar 

o tratamento dos 

pacientes com 

pneumonia COVID-

19.  

Desfecho: Prevenção da equipe médica durante intubação 

As recomendações do consenso são: 

(1) Prevenção e proteção padrão e isolamento do paciente; 

(2) Paciente deve usar a máscara durante o tratamento da 

cânula nasal de alto fluxo (HFNC); 

(3) Utilizar ventilador de membro duplo com filtros colocados 

nas saídas do ventilador ou trocador de calor e umidade (HME), 

ao invés de utilizar ventilador de membro único com HME 

colocado entre a porta de expiração e a máscara; evite usar a 

máscara com porta de expiração;  

(4) Colocação de filtro entre o reanimador e a máscara ou via 

aérea artificial;  

(5) Para pacientes com respiração espontânea, colocar máscara 

durante o exame broncoscópico; já para pacientes recebendo 

ventilação não invasiva, usar uma máscara especial com porta 

para o broncoscópio para realizar a broncoscopia; 

(6) Usar sedação e paralíticos durante a intubação, a pressão do 

manguito deve ser mantida entre 25-30 cmH2O;  

(7) O cateter de sucção em linha é recomendado e pode ser 

usado por uma semana; 

(8) Recomenda-se o uso de circuitos com fio aquecido de dois 

membros e somente há necessidade de mudança se houver 

sujeira visível;  

(9) Para pacientes que precisam de suporte respiratório durante 

o transporte, coloque um trocador de calor e umidade (HME) 

entre o ventilador e o paciente;  

(10) É recomendado a implementação de um Teste de 

Respiração Espontânea (TRE), evite usar a peça em T. para fazer 

o teste TRE. Quando os pacientes com traqueotomia forem 

afastados ventilador, deve-se usar o HME, evitar o uso de peça 

em T. ou máscara de traqueostomia;  

(11) Evitar terapia de higiene brônquica desnecessária;  

Alto (opinião 

de expert) 
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(12) Para pacientes que necessitam de terapia com aerossol, 

recomenda-se inalador de pó seco com inalador de dose 

calibrada com espaçador para pacientes com respiração 

espontânea; 

 

Wax RS et 

al., 2020 

Revisão de 

literatura 

Principais 

recomendações para 

ajudar a fornecer um 

atendimento ideal aos 

pacientes graves 

infectados com o 

vírus SARS-CoV-2, 

maximizando a 

segurança da equipe 

de saúde, de outros 

pacientes e do 

público. 

 

Desfecho: Prevenção da equipe médica durante intubação 

Recomendações: 

 

Oxigênio suplementar: fornecer a pacientes com doença 

respiratória leve. Durante o surto da SARS de Toronto, o 

oxigênio umidificado foi evitado para reduzir a possível 

propagação viral, embora o isolamento aéreo apropriado possa 

evitar essa preocupação. 

 

Cânulas nasais de alto fluxo (HFNC): deve ser limitado a 

pacientes em isolamento aéreo apropriado porque pode causar 

um aumento no risco de propagação viral através da geração de 

aerossóis. 

 

Nebulização de medicamentos: deve ser evitada, 

principalmente fora do isolamento aéreo, devido ao risco de 

aerossolização e propagação viral. Os broncodilatadores devem 

ser administrados usando inaladores de dose calibrada. 

 

CPAP / BiPAP: deve ser evitado em pacientes com 2019-nCoV 

e nunca deve ser usado fora de um isolamento apropriado no 

ar/gotículas. Em teoria, as unidades de CPAP/BiPAP com filtro de 

expiração poderiam ser usadas para apoiar pacientes com 

COVID-19 com insuficiência respiratória em isolamento aéreo 

Alto (Revisão 

de literatura). 

Essa revisão 

não apresenta 

metodologia 

de estratégia 

de busca, 

bases de dados 

avaliadas ou 

nem extração 

de dados. É 

um resumo 

sobre algumas 

informações 

que os autores 

determinaram 

como 

importantes. 
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apropriado; no entanto, a alta incidência de vazamento de 

máscara de CPAP/BiPAP pode tornar a filtragem incompleta. O 

uso do CPAP/BiPAP pode aumentar o risco de deterioração 

tardia, levando à necessidade de intubação emergente e maior 

risco de erros na colocação de EPI devido às pressões do tempo 

para ressuscitar.  

 

Intubação: 1) Todo o pessoal da sala deve estar usando EPI 2) 

O procedimento deve usar uma técnica de intubação de 

sequência rápida, para otimizar o sucesso da primeira 

tentativa. 3) Todo o equipamento e medicamentos necessários 

devem estar disponíveis na sala no momento da tentativa de 

intubação. 4) O número de pessoas na sala no momento da 

intubação deve ser minimizado apenas para membros essenciais 

da equipe. 5) A videolaringoscopia deve ser usada, idealmente 

com uma tela separada da lâmina, para evitar colocar a face do 

intubador perto do paciente. 6) Se uma via aérea difícil for 

prevista, uma intubação broncoscópica flexível pode ser 

realizada usando um vídeo broncoscópio com a tela afastada do 

paciente. 7) Uma vez entubados todo o gás expirado no 

ventilador deve ser filtrado. 8) Os médicos devem considerar 

fortemente o pneumotórax em qualquer paciente ventilado com 

deterioração respiratória súbita.  

 

Wu CN et 

al., 2020 

Ensaio clínico 

aleatorizado 

Adultos com 

pneumonia por 

COVID-19 e 

hipoxemia confirmada 

clinicamente e 

requerendo intubação 

na UTI. 

 

Desfecho: eficácia e segurança da oxigenação nasal de alto 

fluxo (HFNO) durante a intubação broncoscópicafibreóptica em 

pacientes críticos com pneumonia por COVID-19 em 

comparação com a oxigenação por máscara padrão (SMO). 

Frequência ventilatória:  

HFNO=26,8 (DP=5,9)/SMO=27,7 (DP=5,3) 

Comorbidades:  

Hipertensão - HFNO=16 (57,1%)/SMO=19 (63,3%) 

Risco de viés 

incerto 

(Cochrane 

Riskof Bias) O 

estudo 

descreve ser 

aleatorizado, 

mas não 
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Diabetes mellitus - HFNO=3 (10,7%)/SMO= 2 (6,7%) 

Doença cardiovascular - HFNO=8(28,6%)/SMO= 10 (33,3%) 

PaO2/FiO2 antes da intubação:  

HFNO=139,5 (IQR=118,3; 162,3)/SMO= 128,5 (IQR=121,5; 

136,3); p=0,0225 

Tempo total para intubação (segundos): 

HFNO= 68,5 (IQR=62,2; 74,0)/SMO=76,0 (IQR=68,0; 90,5); 

p=0,005 

Menor Spo2 durante a intubação:  

HFNO= 94,0 (IQR=92,1; 95,8)/SMO=91,2 (IQR=86,3;93,0); 

p=0,001 

Máscara de ventilação para Spo2 <90%: 

HFNO= 1 (3,6%)/SMO= 8 (26,7%); p=0,015 

Mortalidade (7 dias): HFNO=0/SMO=0 

mostra o 

método de 

randomização 

nem se houve 

alocação 

secreta. Não 

há dados sobre 

cegamento de 

pacientes e 

avaliadores. 

Wu C. et 

al., 2020 

Estudo de 

coorte 

retrospectivo 

Dados de 201 

pacientes com 

pneumonia por 

COVID-19 na China 

entre 25 de dezembro 

de 2019 e 26 de 

janeiro de 2020. A 

data final do 

acompanhamento foi 

13 de fevereiro de 

2020. 

Desfecho: Percentual e características de pacientes 

intubados. 

Geral 

Cânula nasal: 98 (48,8%) 

Ventilação mecânica não invasiva: 61 (30,3%) 

Ventilação mecânica invasiva: 5 (2,5%) 

Oxigenação por membrana extracorpórea: 1 (0,5%) 

 

Pacientes com Síndrome do desconforto respiratório agudo 

Cânula nasal: 17 (20,2%) 

Ventilação mecânica não invasiva: 61 (72,6%) 

Ventilação mecânica invasiva: 5 (6,0%) 

Oxigenação por membrana extracorpórea: 1 (1,2%) 

 

Entre os 67 pacientes que receberam ventilação mecânica, 44 

(65,7%) morreram, 14 (20,9%) receberam alta do hospital e 9 

(13,4%) permaneceram internados. O tempo médio desde a 

admissão até o desenvolvimento de SRAG foi de 2 dias (IQR=1-

Moderado risco 

de viés – 

Estudo bem 

delineado, 

apresenta 

critérios e 

análises mais 

confiáveis, 

porém são 

dados 

retrospectivos 

que não houve 

um cuidado 

com coleta ou 

perda e dados. 
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4 dias). Todos os pacientes que morreram desenvolveram SRAG 

e receberam ventilação mecânica. 

 

Zuo MZ. et 

al., 2020 

Recomendaçõe

s 

Recomendações 

sobre a realização da 

intubação 

endotraqueal por 

anestesiologistas de 

linha de frente e 

médicos intensivistas 

de acordo com um 

grupo de especialistas 

do gerenciamento de 

vias aéreas da 

Sociedade Chinesa de 

Anestesiologia. 

Desfecho: Quando a intubação endotraqueal deve ser 

realizada em tempo hábil? 

1) Pacientes graves, sem alívio dos sintomas （desconforto 

respiratório persistente e / ou hipoxemia） após oxigenoterapia 

padrão; 

2) Os sintomas (dificuldade respiratória, frequência 

respiratória> 30 / min, índice de oxigenação <150 mmHg) 

persistem ou exacerbam após oxigenação nasal de alto fluxo 

(HFNO) ou ventilação não invasiva por 2 horas. 

 

Desfecho: Prevenção da equipe médica durante intubação. 

1) A intubação deve ser realizada em uma sala de isolamento 

aéreo.  

2) Todos os profissionais de saúde associados (HCWs) devem 

ser aplicados com equipamento de proteção pessoal (EPI) 

adequado para transporte aéreo / gotículas. 

3) A intubação deve ser realizada o mais rápido possível e de 

preferência na primeira tentativa para não aumentar as chances 

de contaminação do vírus na equipe. 

4) Recomenda-se a intubação transnasalbroncoscópica 

acordada com auto-respiração reservada com sedação 

adequada e anestesia tópica suficiente. 

5) Se disponível, a máscara endoscópica é altamente 

recomendada com vantagens de prevenção potencial de 

dessaturação e disseminação de gotículas e / ou aerossol.  

Alto (Opinião 

de 

especialista) 
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6) Se a intubação transnasal falhar, a intubação oral pode ser 

adotada. O EPI melhorado deve ser aplicado e devem ser 

tomadas medidas para inibir os reflexos da tosse. O spray de 

lidocaína pode ser usado para anestesia tópica com precauções, 

pois pode gerar aerossol e gotículas contagiosas. 

7) O videolaringoscópio com lâminas descartáveis é 

recomendado para intubação traqueal por via oral.  

8) Recomenda-se a sucção das vias aéreas fechadas para reduzir 

o aerossol viral. 

9) Se a intubação traqueal falhar, uma máscara laríngea de 

segunda geração deve ser colocada imediatamente. Se a 

máscara laríngea de segunda geração for colocada corretamente 

e for alcançada ventilação satisfatória, a intubação traqueal pode 

ser realizada através da máscara laríngea com a orientação do 

broncoscópiofibreóptico. 

10. Um filtro de ar particulado de alta eficiência (HEPA) deve ser 

instalado entre a máscara e o circuito respiratório ou a bolsa 

respiratória e um na extremidade expiratória do circuito 

respiratório. 

11. Todos os dispositivos das vias aéreas devem ser coletados 

em sacos com dupla vedação e implementar a desinfecção 

adequada durante o descarte. 

12. A limpeza e desinfecção apropriadas das superfícies dos 

equipamentos e do ambiente são obrigatórias para reduzir a 

transmissão pela rota de contato indireto. 
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Quadro 25: Avaliação geral da qualidade da evidência de acordo com a metodologia GRADE. 

Avaliação da Certeza da Evidência 

Impacto 
Avaliação 

Global 
Importância 

№ dos 
estudos 

Delineamento 
do estudo 

Risco 
de 

viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão 
Outras 

considerações 

Recomendação para intubação 

8  Estudos 

observacionais  

grave a grave b não grave  grave c nenhum  Recomendação geral: Há duas opiniões 
diferentes sobre quando intubar os 
pacientes com COVID-19. A primeira é 
baseada em um consenso da Sociedade 
Chinesa de Anestesiologia que recomenda 
considerar intubação em caso de pacientes 
graves, com desconforto respiratório 
persistente (dificuldade respiratória, 
frequência respiratória> 30 / min, índice de 
oxigenação <150 mmHg), e / ou 
hipoxemia, após oxigenoterapia padrão. 
Pacientes que persistem ou exacerbam 
após oxigenação nasal de alto fluxo 
(HFNO) ou ventilação não invasiva por 2 
horas. A segunda é baseada na inferência 
de estudos prognósticos e na opinião 
clínica de clínicos em Wuhan que uma 
intubação não deve ser prematura, porém 
oportuna para a tomada de decisão. Outros 
critérios como Spo2 menor que 93% no ar 
ambiente e uma relação Pao2 / Fio2 menor 
que 300 mmHg, para facilitar a preparação 
para a intubação com base na experiência 
de cuidar de pacientes críticos em Wuhan. 

⨁◯◯◯ 

MUITO 

BAIXA 

CRÍTICO  

Explicações 
a. Os estudos são baseados na opinião de especialistas, ou não tem metodologia adequada.  

b. As recomendações são provenientes de pequenos grupos de especialistas locais. 

c. Apesar da maioria dos estudos ser com pacientes graves ou críticos existem recomendações opostas entre os estudos sobre intubação. 

 



111 

 

 

 

Considerações finais e Recomendações 

 

Os desfechos de interesse desse estudo foram a proporção e 

características de pacientes que evoluíram para intubação invasiva 

e/ou não invasiva, o tempo e risco de intubação, bem como os índices 

de prevenção de infecção cruzada e a taxa de mortalidade pós-

intubação. 

 

Proporção e características de pacientes que evoluíram para intubação 

invasiva e/ou não invasiva 

 

A partir de dados retrospectivos coletados na China e envolvendo 

1099 pacientes diagnosticados com COVID-19 podemos observar que 

41% dos pacientes precisaram de oxigeno terapia, porém apenas 2,5% 

da amostra evoluíram para ventilação mecânica invasiva, sendo que 

5,1% da amostra utilizou ventilação mecânica não invasiva (158). 

Ainda nessa amostra 173 (15,4%) pacientes foram classificados como 

graves e 926 (84,2%) classificados como não graves. A ventilação 

mecânica foi iniciada em mais pacientes com doença grave do que 

naqueles com doença não grave (ventilação não invasiva, 32,4% vs. 

0%; ventilação invasiva, 14,5% vs. 0%). A taxa de mortalidade foi de 

8,1% nos pacientes graves e 0,1% nos pacientes não graves (158).  

A classificação quanto à gravidade da doença foi realizada 

segundo os critérios da American Thoracic Society Guidelines for 

Community-acquired Pneumonia (167), no momento da admissão no 

hospital. Para ser classificado como severo o paciente deve apresentar 

pelo menos um critério principal ou três ou mais critérios secundários. 

Encontram-se no quadro a seguir (traduzido do estudo de Metlay JP. e 

colaboradores) alguns critérios que podem auxiliar como fatores 

prognósticos quando o paciente é admitido no hospital (167). 

 
 

2007 Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society 

Criteria for Defining Severe Community-acquired Pneumonia16 

Validated definition includes either one major criterion or three or 

more minor criteria 

 Minor criteria 

  Respiratory rate  ≥  30 breaths/min 

  PaO2/FiO2 ratio  ≤  250 

  Multilobarinfiltrates 
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  Confusion/disorientation 

  Uremia (blood urea nitrogen level  ≥  20 mg/dl) 

  Leukopenia* (white blood cell count  <  4,000 cells/μl) 

  Thrombocytopenia (plateletcount  <  100,000/μl) 

  Hypothermia (core temperature  <  36°C) 

  Hypotension requiring aggressive fluid resuscitation 

 Major criteria 

  Septic shock with need for vasopressors 

  Respiratory failure requiring mechanical ventilation 

*Due to infection alone (i.e., not chemotherapy induced). 

 

Um estudo de coorte retrospectivo coletou dados de 201 pacientes 

com idades entre 21 e 83 anos com pneumonia confirmada por COVID-

19 hospitalizados na China (157). Entre todos os pacientes, 165 

(82,1%) necessitaram de oxigênio no hospital. Os tipos de suporte 

ventilatório utilizados forama a cânula nasal (n=98 [48,8%]), a 

ventilação mecânica não invasiva (n=61 [30,3%]), a ventilação 

mecânica invasiva (n=5 [2,5%]) ou a ventilação mecânica invasiva 

com oxigenação por membrana extracorpórea (n=1 [0,5%]). Do total 

da coorte, 84 (41,8%) pacientes desenvolveram SRAG, 53 (26,4%) 

foram internados em unidade de terapia intensiva, 67 (33,3%) 

receberam ventilação mecânica e 44 (21,9%) morreram. Entre os 67 

pacientes que receberam ventilação mecânica, 44 (65,7%) morreram, 

14 (20,9%) receberam alta do hospital e 9 (13,4%) permaneceram 

internados. O tempo médio desde a admissão até o desenvolvimento 

de SRAG foi de 2 dias (IQR=1-4 dias). Todos os pacientes que 

morreram desenvolveram SRAG e receberam ventilação mecânica 

(157). 

Um ensaio clínico avaliou a eficácia e a segurança da oxigenação 

nasal de alto fluxo (HFNO) durante a intubação 

broncoscópicafibreóptica em pacientes críticos com pneumonia por 

COVID-19 em comparação com a oxigenação por máscara padrão 

(SMO). Em pacientes críticos com pneumonia por COVID-19, o HFNO 

proporcionou um tempo de intubação mais curto e uma incidência 

menos frequente de dessaturação durante tentativas de intubação 

traqueal fibreóptica em comparação com pré-oxigenação por 

ventilação com máscara facial. A oxigenação nasal de alto fluxo é 

potencialmente útil durante a indução e a intubação de sequência 

rápida em pacientes críticos com pneumonia por COVID-19. Embora 

javascript:popRef('tblfn1','','2','')


113 

 

 

 

não tenhamos evidências de que a intubação traqueal fibreóptica possa 

impedir a transmissão viral pelo ar do paciente para o profissional de 

saúde, isso pode aumentar a distância entre o anestesista e as vias 

aéreas do paciente (156). 

 

Tempo de intubação e risco de intubação 

A decisão de intubar pode ser óbvia, por exemplo, em pacientes 

com parada cardiopulmonar ou via aérea perdida ou comprometida. 

Porém, em pacientes diagnosticados com COVID-19 o momento de 

intubação e as consequências desta, ainda são uma decisão que carece 

de evidências de qualidade para orientação (168).  

Segundo especialistas da Sociedade Chinesa de Anestesiologia a 

recomendação de prosseguir com a intubação endotraqueal é para 

pacientes que não apresentam melhora no desconforto respiratório e 

se mostraram com taquipnéia (frequência respiratória superior a 30 

por minuto) e oxigenação fraca (PaO2/FiO2 inferior a 150 mmHg) após 

2h de oxigenoterapia de alto fluxo ou ventilação não invasiva (161). 

No entanto, ainda não há evidências clínicas robustas que ratifiquem 

essa recomendação (168). Um estudo retrospectivo mostrou que a 

média de tempo para a intubação desde o início da doença foi de 10,5 

dias (Desvio padrão: 7 a 14 dias) (106). 

Médicos da linha de frente que cuidam de pacientes críticos em 

Wuhan sugerem que a intubação e a ventilação invasiva podem ter 

sido prejudicadas em alguns pacientes. Isso pelo fato de que, no 

tratamento clínico, o prognóstico de pacientes com intubação traqueal 

tardia em pacientes com COVID-19 grave é ruim. É digno de nota um 

estudo que avaliou esse prognóstico e que mostrou que 30 pacientes 

(81%) dos 37 pacientes que necessitaram de ventilação mecânica 

morreram em um intervalo de 28 dias (169). 

Em Wuhan, o processo de tomada de decisão para intubação se 

baseia na Figura 14 abaixo, retirada do estudo de Meng e 

colaboradores (168). Como síntese da interpretação da figura, é 

possível afirmar que uma intubação não prematura, porém oportuna, 

é a palavra-chave na tomada de decisão. Outros critérios, como o Spo2 

menor que 93% no ar ambiente e uma relação Pao2/Fio2 menor que 

300 mmHg, foram citados como facilitadores para a preparação da 

intubação, com base na experiência de cuidar de pacientes críticos em 

Wuhan. Essa proposta é justificada porque a intubação emergente 

despreparada acarreta mais riscos, incluindo o de infecção cruzada. 

Também é justificada pela observação de que alguns pacientes são 

relativamente assintomáticos, embora apresentem um bom grau de 
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Consideração para intubação

Parada 
Cardiopulmonar

via aérea 
perdida ou 

comprometida

Incapacidade 
respiratória 
RR>30 min

Hipoxemia SpO2< 93% no ar 
do quarto, 

PaO2:FiO2<300mmHg

A condição tem ficado 
progressivamente pior ou é 

esperado que piore?

A terapia com oxigênio alto 
fluxo 2h ou a ventilação não 

invasiva é efetiva?

Sim

Não

INTUBAÇÃO

hipoxemia por razões inexplicáveis (referida como "hipoxemia 

silenciosa" em Wuhan) (168). 

 

Figura 14: Proposta de critérios para intubação conforme Meng et al. 

(2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificamos na literatura estudos que não necessariamente 

foram realizados em pacientes infectados com o vírus SARS-CoV-2, 

porém tratam de pacientes que apresentam sintomas de desconforto 

respiratório, como pneumonia ou síndrome do desconforto respiratório 

agudo (SRAG), similarmente aos sintomas dos pacientes graves ou 

críticos diagnosticados com COVID-19 (170). Neste momento, 

acreditamos que essa evidência indireta pode auxiliar na tomada de 

decisão clínica. 

Em pacientes com oxigenoterapia nasal de alto fluxo, o índice 

ROX [SpO 2/(FiO 2 × RR)] pode ser usado como índice de avaliação da 

intubação traqueal, sendo recomendado o uso de oxigenoterapia nasal 

de alto fluxo por 12 horas. Pacientes com índice ROX <3,85 receberam 

intubação traqueal para ventilação mecânica invasiva (170). 

Um estudo prospectivo multicêntrico de ECR em pacientes com 

SRAG leve devido à pneumonia precoce mostrou que a ventilação com 

pressão positiva não invasiva não reduziu a taxa de intubação traqueal; 

48 horas com ventilação não invasiva e ventilação minuto >11 L/min 

foram fatores de risco independentes para falha do tratamento (171). 
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Recomenda-se que pacientes com COVID-19 com PaO 2/FiO 2 <150 

mmHg (1 mmHg = 0,133 kPa) sejam tratados com intubação traqueal 

o mais cedo possível após oxigenoterapia de alto fluxo nasal ou 

ventilação não invasiva por 2h (171). 

 

Prevenção de infecção cruzada 

Durante a intubação traqueal, uma grande quantidade de gotículas 

pode ser produzida pela tosse e respiração forçada do paciente que 

tem o vírus COVID-19. Nesse momento, a equipe médica e os 

pacientes estão em contato próximo e há necessidade de estratégias 

para que a equipe não seja infectada com o vírus. A intubação de 

pacientes críticos com SARS-CoV foi associada a episódios de 

transmissão de profissionais de saúde.As razões para isso são 

provavelmente multifatoriais, incluindo derramamento viral de alto 

nível devido à gravidade da doença do paciente, procedimentos 

associados à reanimação ou intubação que podem gerar aerossóis e o 

não uso de EPI pelos profissionais de saúde (paciente de alto risco + 

procedimento de alto risco = maior nível de precauções) (161,162).  

Como resultado, o manejo de pacientes que necessitam de 

intubação ou reanimação exige cuidado específico e deve ser realizado 

em uma sala de isolamento aéreo. Todo o pessoal da sala deve estar 

usando EPI transportado por via aérea/de gotículas, incluindo uma 

máscara N95 testada para ajuste ou um PAPR (Powered Air Purifying 

Respirator). É necessário um planejamento cuidadoso dessa 

intervenção. O procedimento deve ser tentado pela pessoa mais 

qualificada na intubação, por meio do uso de uma técnica de intubação 

de sequência rápida, para otimizar o sucesso da primeira tentativa. O 

tráfego recorrente de pessoas que trazem equipamentos para a sala 

pode aumentar o risco de transmissão viral. Todo o equipamento e 

medicamentos necessários devem estar disponíveis na sala no 

momento da tentativa de intubação. O número de pessoas na sala no 

momento da intubação deve ser minimizado apenas para membros 

essenciais da equipe (161,162). 

Uma estratégia de prevenção apresentada Aminnejade 

colaboradores (160) foi a administração de lidocaínano início e no final 

de qualquer procedimento que exija intubação e/ou extubação em 

pacientes com COVID-19. Isso porque essa substância promove o 

relaxamento muscular e inibe a tosse exacerbada dos pacientes (160). 

De acordo com Cai SJ e colaboradores (159), a equipe médica 

precisa de uma proteção em três níveis da cobertura do filtro de 
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pressão positiva e a intubação traqueal precisa ser guiada por 

broncoscópio, como apresentado na Figura 15. 

 

 

 

Uma das vantagens da intubação via broncoscópio é que o 

operador pode se posicionar a mais de 50 cm de distância da boca do 

paciente, evitando a proximidade extrema. Vale ressaltar que embora 

as medidas acima tenham mostrado minimizar o risco de infecção 

cruzada e nenhum dos 9 profissionais da saúde terem apresentado 

exame positivo para a COVID-19 durante o acompanhamento de 14 

dias, a concentração de bioaerossol na sala aumenta 

significativamente durante a intubação, portanto, o número de 

operadores deve ser minimizado. No estudo apresentado, geralmente, 

havia apenas um profissional médico e um enfermeiro na sala (159). 

Enfatizamos que todas as estratégias apresentadas são 

decorrentes de relatos clínicos ou, no máximo, de consenso clínico. 

Portanto, é preciso interpretar com cautela as recomendações. 

 

Recomendação geral 

Há duas opiniões diferentes sobre quando intubar os pacientes 

com COVID-19. A primeira é baseada em um consenso da Sociedade 

Chinesa de Anestesiologia que recomenda considerar intubação em 

Figura 15: Operadores usando equipamento de proteção de 
três níveis e tampa da cabeça do filtro de pressão positiva para 

operação. 
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caso de pacientes graves, com desconforto respiratório persistente 

(dificuldade respiratória, frequência respiratória >30/min, índice de 

oxigenação <150 mmHg), e/ou hipoxemia, após oxigenoterapia 

padrão ou no caso de pacientes que persistem ou exacerbam após 

oxigenação nasal de alto fluxo (HFNO) ou ventilação não invasiva por 

2 horas. A segunda é baseada na inferência de estudos prognósticos e 

na opinião clínica de clínicos em Wuhan de que uma intubação não 

deve ser prematura, porém oportunapara a tomada de decisão. Outros 

critérios, como Spo2 <93% no ar ambiente e uma relação Pao2/Fio2 

menor que 300 mmHg, podem colaborar para facilitar a preparação 

para a intubação com base na experiência de cuidar de pacientes 

críticos em Wuhan. 
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APÊNDICE 7 

Pergunta: Qual a eficácia e a segurança do ibuprofeno em pacientes 

com COVID-19 (utilizado como tratamento sintomático para COVID-19 

ou como anti-inflamatórios para comorbidades crônicas relacionadas)? 

 

Metodologia 

Desenho de estudo 

Revisão rápida da literatura, na qual as etapas de triagem, 

seleção, extração e avaliação da qualidade metodológica foram feitas 

por um revisor apenas, com checagem dos dados por outro revisor.  

 

Critérios de elegibilidade 

Estudos científicos de qualquer natureza (observacionais, 

randomizados e revisões [sistemáticas ou não]), avaliando os 

resultados de pesquisa relacionados ao novo coronavirus (SARS-COV-

2), que estejam em conformidade com as questões de pesquisa 

formuladas acima. Foram avaliados estudos nos idiomas inglês, 

português e espanhol. Não há restrição quanto à idade, sexo ou 

localidade dos participantes. 

  

Fontes de dados 

A busca por evidências científicas se deu nos sítios de revistas 

especializadas, em bases de dados primárias (Medline e Embase), 

registros de ensaios clínicos (clinicaltrials.gov) e sites de agências de 

vigilância epidemiológica como o Center for Disease Control and 

Prevention (CDC) e European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC), além do site da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

A intenção é angariar o maior volume de evidências possível em tempo 

hábil. 

  

Estratégias de busca 

Bases Primárias 

Em uma estratégia de busca preliminar, realizamos pesquisas 

estruturadas na base de dados Medline (via Pubmed) e Embase.  

As buscas foram realizadas no dia 19 de março de 2020, por 

questão de pesquisa. As estratégias de busca conduzidas estão 

detalhadas no Quadro 26 .  
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Quadro 26: Estratégias de busca conduzidas nas bases de 

dados. 

Base de dados 

(data da 

busca) 

Estratégia de busca 

Resultado 

(N), 

referências 

Medline 

(19/03/2020) 

("Ibuprofen"[Mesh] OR ibuprofen OR ibuprofen 

anvil OR alivium OR buscopan OR buscopan OR 

algiflex OR algireumatol OR nurofen OR spidlen OR 

ibuflex) AND ("novel coronavirus" OR covid-19 OR 

"covid 19" OR covid-19 OR sars-cov-2 OR "sarscov 

2") 

Resultado: 1 

2 

Embase 

(18/03/2020) 

 

('ibuprofen'/exp OR 'ibuprofen' OR 'ibuprophen') 

AND [embase]/lim 

AND 

('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related 

coronavirus' OR 'covid 19' OR 'covid-19' OR 'novel 

coronavirus' OR 'sars-cov2' OR 'sars-ncov' OR 

'sars-cov-2') AND [embase]/lim 

Resultado: 1 

 

Resultados 

Resultados relacionados à utilização de ibuprofeno em pacientes 

com COVID-19. 

Por meio da busca nas bases de dados Medline e Embase, dois 

títulos foram identificados. Outras duas referências foram identificadas 

por busca manual. Após a leitura dos textos completos, três estudos 

foram considerados elegíveis para a síntese narrativa (172–174). O 

fluxograma de seleção está exibido na Figura 16. 
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Figura 16: Fluxograma de seleção dos artigos.  

 
 

Os estudos incluídos foram duas cartas ao editor e um estudo 

pré-clínico. As principais características dos estudos são sumarizadas 

no Quadro 27.  

Veljkovic et al. (2020) realizaram um estudo por meio da 

metodologia de espectro informacional (Informational Spectrum 

Method - ISM), o qual consiste em um método virtual de 

espectroscopia para análise de proteínas. O estudo, publicado no dia 

27 de janeiro, objetivou entender a composição do vírus SARS-CoV-2 

e os possíveis alvos -terapêuticos para vacinas e medicamentos. O 

estudo identificou semelhanças com os outros vírus da mesma família 

(SARS-CoV e MERS-CoV). O SARS-CoV-2 está altamente relacionado 

ao SARS-CoV e, em menor grau, ao MERS-CoV e tem como receptor a 

enzima conversora da angiotensina 2 (ECA 2).  

Os autores também indicam que possivelmente a proteína 

humana actina participe na ligação do SARS-CoV-2às células. Com 

isso, os medicamentos que interagem com a proteína actina (como é 

o caso do ibuprofeno) devem ser investigados como possível terapia 
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para a Covid-19. No entanto, os autores reconhecem que são 

necessárias mais pesquisas sobre essas questões (174). 

Fang et al. (2020) escreveram uma carta ao editor da revista 

The Lancet Respiratory Medicine, com informações de pacientes com 

diabetes e hipertensão que foram infectados com o SARS-CoV-2. Os 

autores chamam a atenção para o fato de que as comorbidades mais 

frequentes relatadas em pacientes com COVID-19 são geralmente 

tratadas com inibidores da enzima de conversão da angiotensina 

(ECA). Sabe-se que o SARS-CoV-2 se liga às células-alvo através dessa 

enzima (ECA 2) e que a expressão da ECA 2 é substancialmente 

aumentada em pacientes com diabetes e hipertensão, que são tratados 

com inibidores da ECA e bloqueadores dos receptores da angiotensina 

(BRA).  

Dessa forma, os autores formularam a hipótese de que 

medicamentos anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, poderiam 

facilitar e piorar as infecções por SARS-CoV-2. Medicamentos como o 

ibuprofeno e as tiazolidinedionas (pioglitazona, rosiglitazona, 

troglitazona e ciglitazona) também aumentam a expressão da ECA 2 

(172). Todavia, os tratamentos com ibuprofeno e medicamentos 

inibidores da ECA não foram avaliados em nenhum dos estudos 

incluídos pelo autor. 

Outro pesquisador, Michael Day, escreveu uma carta aos 

editores da revista The BMJ, informando a opinião de cientistas e 

médicos que apoiam o uso de paracetamol (acetaminofeno) ao invés 

de ibuprofeno. Foi relatado que houve quatro casos de pacientes jovens 

com Covid-19 e sem problemas de saúde subjacentes, os quais 

desenvolveram sintomas graves após o uso de anti-inflamatórios não 

esteroidais (AINEs) no estágio inicial de seus sintomas. Os 

pesquisadores relatam que há evidências de que doenças prolongadas 

ou complicações de infecções respiratórias podem ser mais comuns 

quando os AINEs são usados – referindo-se mais precisamente às 

complicações respiratórias, sépticas e cardiovasculares. 

Mencionam ainda, que as propriedades anti-inflamatórias do 

ibuprofeno podem atenuar o sistema imunológico, o que pode retardar 

o processo de recuperação dos pacientes. Também acrescentam que é 

provável, com base nas semelhanças entre o novo coronavírus (SARS-

CoV-2) e o SARS-CoV, que o primeiro reduza uma enzima chave que 

regula parcialmente a concentração de água e sal no sangue, 

contribuindo para a pneumonia observada nos casos graves (173). 

O CDC e ECDC até o momento não emitiram opinião sobre a 

utilização do ibuprofeno nos pacientes infectados com Covid-19. 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) e algumas autoridades 

reguladoras, como a European Medicines Agency (EMA), o National 

Health Service (NHS) do Reino Unido, a Agência Espanhola de 

Medicamentos e Produtos Sanitários (AEMPS) e o Health Products 

Regulatory Authority (HPRA) da Irlanda declararam que atualmente 

não há evidências para confirmar agravamento da infecção por SARS-

CoV-2 com o uso do ibuprofeno ou de outros AINEs. A EMA recomenda 

ainda quenos casos de febre ou dor em pacientescom Covid-19, os 

profissionais considerem as opções disponíveis, incluindo paracetamol, 

dipirona e AINEs. O NHS não aconselha a suspensão do tratamento 

com ibuprofeno, mas em se tratando do início do tratamento, é 

preferível que priorizem o uso de paracetamol para tratar os sintomas 

da infecção (175). 
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Quadro 27: Características dos estudos selecionados e principais resultados. 

Autor, 

ano 

Desenho de 

estudo 

População Resultados Risco de viés 

Fang et 

al., 2020 

Carta ao 

editor 

Dados de três 

estudos 

(105,176,177). 

(4) 52 pacientes com Covid-19 em UTI e dentre estes houve 32 óbitos (22% 

tinham doenças cerebrovasculares e 22% tinham diabetes).  

(5) 1099 pacientes com Covid-19, dos quais 173 tinham doença grave com 

comorbidades de hipertensão (23,7%), diabetes mellitus (16,2%), doenças 

coronárias (5,8%) e doença cerebrovascular (3%).  

(6) Entre 140 pacientes internados com Covid-19, 30% tinham hipertensão e 

12% tinham diabetes. 

Aponta a possível relação entre o consumo de medicamentos inibidores da 

ECA 2 - os quais aumentam a expressão dessa enzima, como o ibuprofeno -  

e o aumento do risco de desenvolver Covid-19 grave e fatal.  

A hipótese não foi comprovada, pois não foi avaliada nos estudos. 

 

Alto (carta ao 

editor) 

Veljkovic 

et al., 

2020 

Pré-clínico 

(informational 

spectrum 

method – 

ISM) 

 

Sequências de 

proteínas de 

superfície S1 de 8 

humanos com 

Covid-19, 

depositadas no 

banco de dados 

GISAID disponível 

ao público 

(avaliado em 19 de 

janeiro de 2020). 

 

 

As proteínas S1 dos vírus SARS-CoV-2, SARS-CoV e MERS-CoV codificam 

informações comum. 

O SARS-CoV-2 tem como receptor a enzima conversora da angiotensina 2 

(ECA 2).  

É provável que a proteína humana actina participe na ligação do SARS-CoV-2 

nas células dos hospedeiros. 

Medicamentos que interagem com a proteína actina (como o ibuprofeno) 

devem ser investigados como possível terapia para o tratamento de Covid-19. 

Alto (estudo 

pré-clínico 

descritivo) 
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Autor, 

ano 

Desenho de 

estudo 

População Resultados Risco de viés 

Day et 

al., 2020 

Carta ao 

editor 

Opinião de 

especialista. 

Relato de caso de 4 jovens com Covid-19 sem comorbidades que 

desenvolveram sintomas graves após o uso de AINEs no início do tratamento 

da infecção.  

Complicações respiratórias, sépticas e cardiovasculares podem ser mais 

comuns quando os AINEs são usados. 

As propriedades anti-inflamatórias do ibuprofeno podem atenuar o sistema 

imunológico e retardar o processo de recuperação dos pacientes.  

É provável, com base nas semelhanças entre o novo coronavírus (SARS-CoV-

2) e o SARS-CoV, que o SARS-CoV-2 reduza uma enzima-chave que regula 

parcialmente a concentração de água e sal no sangue, contribuindo para a 

pneumonia observada nos casos graves. 

Alto (carta ao 

editor) 

AINEs: anti-inflamatórios não esteroidais. 
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Considerações finais e Recomendações 

São conhecidos os efeitos dos medicamentos AINEs na ocultação 

dos sintomas de uma piora de infecção, como relatado na maioria das 

bulas desses medicamentos. Uma pesquisa da Agência Nacional 

Francesa de Segurança de Medicamentos e Produtos de Saúde (ANSM) 

indicou que a varicela e algumas infecções bacterianas podem ser 

agravadas com uso de AINEs, como o ibuprofeno e cetoprofeno. Desde 

então o comitê de segurança da EMA (PRAC) iniciou uma revisão de 

todos os dados disponíveis sobre esses medicamentos para verificar se 

é necessária alguma medida adicional (178). Este estudo ainda não foi 

concluído e até o momento orientam que esses medicamentos sejam 

usados na menor dose eficaz pelo menor período possível e que cada 

caso seja avaliado separadamente, considerando os benefícios e riscos 

dos medicamentos. 

A base para a suspeita do efeito prejudicial do ibuprofeno nos 

pacientes com Covid-19 surgiu da publicação de Fang et al. (2020) 

(172), uma carta ao editor que menciona que o uso de inibidores da 

ECA, bloqueadores dos receptores da angiotensina, tiazolidinedionas e 

ibuprofeno poderiam exacerbar o processo da COVID-19. No entanto, 

os autores explicitamente formularam isso como uma hipótese ainda 

não comprovada por estudo científico. 

Portanto, até o momento, não há evidência científica que 

estabeleça uma relação entre o ibuprofeno e a piora dos pacientes com 

Covid-19. Os estudos mencionados neste documento são de muito 

baixa qualidade: tratam-se de opiniões de especialistas e hipóteses não 

confirmadas em estudos científicos. Dito de outro modo, há muita 

incerteza na relação risco-benefício do uso de ibuprofeno nos pacientes 

com Covid-19. Entretanto, por se tratar de doença desconhecida e 

causadora de uma pandemia, a maioria dos pesquisadores, médicos e 

autoridades reguladoras de medicamentos têm orientado que o 

tratamento desses pacientes priorize o paracetamol. Além disso, não 

recomendam a suspensão do tratamento com ibuprofeno naqueles que 

já fazem uso dele para outras condições, até que surjam novas 

evidências sobre os efeitos nocivos do ibuprofeno nas infecções por 

SARS-CoV-2. 

Nos casos de Covid-19, deve-se priorizar o uso de paracetamol 

ou dipirona para tratamento sintomático. Aqueles que atualmente 

usam AINEs (como ibuprofeno e naproxeno) para tratar suas doenças 

crônicas não devem interromper o tratamento e devem falar com 

profissional de saúde se tiverem alguma dúvida sobre a troca de 

medicamentos.  
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APÊNDICE 8 

Pergunta: Qual a eficácia, segurança e informações de uso de uso dos 

antimaláricos (cloroquina e hidroxicloroquina) em pacientes com 

COVID-19? 

 

Estratégias de busca 

Bases Eletrônicas  

As buscas foram realizadas no dia 24/04/2020. As estratégias de 

busca conduzidas estão detalhadas no Quadro 28 e foram extraídas 

de uma revisão sistemática rápida (179).  

 

Quadro 28: Estratégias utilizadas para as buscas eletrônicas 

Base de dados Estratégia de busca Resultad

os 

Cochrane 

Library 

#1 MeSH descriptor: [Coronavirus] explode all trees 

#2 "COVID-19" OR (COVID) OR (Coronavirus) OR (SARS-

CoV-2) OR (Coronaviruses) OR (Deltacoronavirus) OR 

(Deltacoronaviruses) OR "Munia coronavirus HKU13" OR 

(Coronavirus HKU15) OR (Coronavirus, Rabbit) OR (Rabbit 

Coronavirus) OR (Coronaviruses, Rabbit) OR (Rabbit 

Coronaviruses) OR "Bulbul coronavirus HKU11" OR "Thrush 

coronavirus HKU12" 

#3 #1 OR #2  

#4 MeSH descriptor: [Hydroxychloroquine] explode all trees 

#5 MeSH descriptor: [Chloroquine] explode all trees 

#6 MeSH descriptor: [Antimalarials] explode all trees 

#7 (Hydroxychloroquine) OR (Oxychlorochin) OR 

(Oxychloroquine) OR (Hydroxychlorochin) OR (Plaquenil) OR 

(Hydroxychloroquine Sulfate) OR "Hydroxychloroquine 

Sulfate (1:1) Salt" OR (Hidroxicloroquina) OR 

(Hydroxychloroquine) OR (Hydroxychloroquinum) OR 

(Oxichlorochine) OR (Oxichloroquine) OR Chlorochin OR 

Cloroquina OR Cloroquine OR Chloroquine OR (Antimalarials) 

OR (Antimalarial Agents) OR (Agents, Antimalarial) OR 

(Antimalarial Drugs) OR (Drugs, Antimalarial) OR (Anti-

Malarials) OR (Anti Malarials) OR "(N4-(7-Chloro-4-

quinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine)" OR 

Hydroquin OR Axemal OR Dolquine OR Quensyl OR Quinoric 

OR Plaquenil 

#8 #4 OR #5 OR #6 OR #7 

#9 #3 AND #8 

9 

Embase #1 'coronavirinae' OR 'coronavirinae'/exp OR coronavirinae 

OR 'corona virus'/exp OR 'corona virus' OR 'coronavirus'/exp 

OR coronavirus OR 'covid-19' OR covid OR 'sars-cov-2' OR 

coronaviruses OR deltacoronavirus OR deltacoronaviruses 

65 
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Base de dados Estratégia de busca Resultad

os 

OR 'munia coronavirus hku13' OR 'coronavirus hku15' OR 

'coronavirus, rabbit' OR 'rabbit coronavirus' OR 

'coronaviruses, rabbit' OR 'rabbit coronaviruses' OR 'bulbul 

coronavirus hku11' OR 'thrush coronavirus hku12' 

 

#2 'hydroxychloroquine' OR 'hydroxychloroquine'/exp OR 

hydroxychloroquine OR '7 chloro 4 [4 [ethyl (2 

hydroxyethyl) amino] 1 methylbutylamino] quinoline'/exp 

OR '7 chloro 4 [4 [ethyl (2 hydroxyethyl) amino] 1 

methylbutylamino] quinoline' OR '7 chloro 4 [4 [ethyl (2 

hydroxyethyl) amino] 1 methylbutylamino] quinoline 

diphosphate'/exp OR '7 chloro 4 [4 [ethyl (2 hydroxyethyl) 

amino] 1 methylbutylamino] quinoline diphosphate' OR 

'chloroquinol'/exp OR chloroquinol OR 'ercoquin'/exp OR 

ercoquin OR 'hydrochloroquine'/exp OR hydrochloroquine OR 

'hydrocloroquine'/exp OR hydrocloroquine OR 

'oxychloroquine'/exp OR oxychloroquine OR 'quensyl'/exp 

OR quensyl OR 'sn 8137'/exp OR 'sn 8137' OR oxychlorochin 

OR hydroxychlorochin OR plaquenil OR 'hydroxychloroquine 

sulfate' OR 'hydroxychloroquine sulfate (1:1) salt' OR 

hidroxicloroquina OR hydroxychloroquinum OR 

oxichlorochine OR oxichloroquine OR 'chloroquine' OR 

'chloroquine'/exp OR chloroquine OR '4 (4 diethylamino 1 

methylbutylamino) 7 chlorchinolin diphosphate' OR '4 (4 

diethylamino 1 methylbutylamino) 7 chlorchinolin sulfate' 

OR '4 (4 diethylamino 1 methylbutylamino) 7 chlorchinolin 

sulfate' OR '4 (4 diethylamino 1 methylbutylamino) 7 

chloroquinoline' OR '7 chloro 4 (4 diethylamino 1 

methylbutylamino) quinoline' OR '7 chloro 4 (4 diethylamino 

1 methylbutylamino) quinoline diphosphate' OR '7 chloro 4 

(4 diethylamino 1 methylbutylamino) quinoline' OR 'a-cq' OR 

amokin OR amokine OR anoclor OR aralan OR aralen OR 

'aralen hydrochloride' OR 'aralen phosphate' OR aralene OR 

arechin OR arechine OR arequine OR arthrochin OR 

arthrochine OR arthroquine OR artrichin OR artrichine OR 

artriquine OR avloclor OR avoclor OR bemaphata OR 

bemaphate OR bemasulph OR bipiquin OR cadiquin OR 

chemochin OR chemochine OR chingamine OR chingaminum 

OR chloraquine OR chlorochin OR chlorochine OR chlorofoz 

OR chloroquin OR 'chloroquin phosphate' OR 'chloroquine 

diphosphate' OR 'chloroquine disulfate' OR 'chloroquine 

disulphate' OR 'chloroquine hydrochloride' OR 'chloroquine 

phosphate' OR 'chloroquine streuli' OR 'chloroquine sulfate' 

OR 'chloroquine sulphate' OR chloroquinesulphate OR 

'chloroquini diphosphas' OR 'chloroquinum diphosphoricum' 

OR chlorquin OR chlorquine OR choloquine OR 'choroquine 

sulfate' OR 'choroquine sulphate' OR cidanchin OR 'clo-kit 

junior' OR clorichina OR clorichine OR cloriquine OR 

clorochina OR delagil OR delagyl OR dichinalex OR diclokin 

OR diquinalex OR diroquine OR emquin OR genocin OR 
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Base de dados Estratégia de busca Resultad

os 

gontochin OR gontochine OR gontoquine OR heliopar OR 

imagon OR iroquine OR klorokin OR klorokine OR 

klorokinfosfat OR lagaquin OR malaquin OR malarex OR 

malarivon OR malaviron OR maliaquine OR maquine OR 

mesylith OR mexaquin OR mirquin OR nivachine OR nivaquin 

OR nivaquine OR 'nivaquine (b)' OR 'nivaquine b' OR 

'nivaquine dp' OR 'nivaquine forte' OR 'p roquine' OR 

quinachlor OR quingamine OR repal OR resochen OR 

resochene OR resochin OR 'resochin junior' OR resochina OR 

resochine OR resochinon OR resoquina OR resoquine OR 

reumachlor OR roquine OR 'rp 3377' OR rp3377 OR 

sanoquin OR sanoquine OR silbesan OR siragan OR sirajan 

OR 'sn 7618' OR sn7618 OR solprina OR solprine OR 

tresochin OR tresochine OR tresoquine OR trochin OR 

trochine OR troquine OR 'w 7618' OR w7618 OR 'win 244' 

OR win244 OR 'antimalarial agent'/exp OR 'antimalarial 

agent' OR 'anti malaria drug'/exp OR 'anti malaria drug' OR 

'antimalaria agent'/exp OR 'antimalaria agent' OR 

'antimalaria drug'/exp OR 'antimalaria drug' OR 'antimalaria 

drug, synthetic'/exp OR 'antimalaria drug, synthetic' OR 

'antimalarial'/exp OR antimalarial OR 'antimalarial drug'/exp 

OR 'antimalarial drug' OR 'antimalarials'/exp OR 

antimalarials OR 'antipaludean agent'/exp OR 'antipaludean 

agent' OR 'antiplasmodic agent'/exp OR 'antiplasmodic 

agent' OR 'synthetic antimalaria agent'/exp OR 'synthetic 

antimalaria agent' 

  

#3 #1 AND #2 

 

#4 #3 AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND 

[medline]/lim) 

LILACS #1 MH:"Coronavirus" OR MH:B04.820.504.540.150$ OR 

(Coronavirus) OR "COVID-19" OR (COVID) OR (SARS-CoV-

2) OR (Deltacoronavirus) OR (Coronaviruses) 

 

#2 MH:"Hydroxychloroquine" OR MH:"Hidroxicloroquina" OR 

MH:D03.633.100.810.050.180.350$ OR 

(Hydroxychloroquine) OR (Hidroxicloroquina) OR 

(Hydroxychlorochin) OR (Hydroxychloroquine Sulfate) OR 

"Hydroxychloroquine Sulfate (1:1) Salt" OR (Oxychlorochin) 

OR (Oxychloroquine) OR (Plaquenil) OR (Oxicloroquina) OR 

MH:"Cloroquina" OR MH:"Chloroquine" OR 

MH:D03.633.100.810.050.180$ OR (Cloroquina) OR 

(Chloroquine) OR (Aralen) OR (Arechine) OR (Arequin) OR 

(Chingamin) OR (Chlorochin) OR (Chloroquine Sulfate) OR 

(Chloroquine Sulphate) OR (Khingamin) OR (Nivaquine) OR 

(Sulfate, Chloroquine) OR (Sulphate, Chloroquine) OR 

MH:"Antimaláricos" OR MH:"Antimalarials" OR 

MH:D27.505.954.122.250.100.085$ OR (Antimaláricos) OR 

7 
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Base de dados Estratégia de busca Resultad

os 

(Antimalarials) OR (Agents, Antimalarial) OR (Anti Malarials) 

OR (Anti-Malarials) OR (Antimalarial Agents) OR 

(Antimalarial Drugs) OR (Drugs, Antimalarial) 

 

#3 #1 AND #2 

 

#4 in [Lilacs] 

MEDLINE (via 

PubMed) 

#1 "Coronavirus"[Mesh] OR "COVID-19" OR (COVID) OR 

(Coronavirus) OR (SARS-CoV-2) OR (Coronaviruses) OR 

(Deltacoronavirus) OR (Deltacoronaviruses) OR "Munia 

coronavirus HKU13" OR (Coronavirus HKU15) OR 

(Coronavirus, Rabbit) OR (Rabbit Coronavirus) OR 

(Coronaviruses, Rabbit) OR (Rabbit Coronaviruses) OR 

"Bulbul coronavirus HKU11" OR "Thrush coronavirus HKU12" 

 

#2 "Hydroxychloroquine"[Mesh] OR (Hydroxychloroquine) 

OR (Oxychlorochin) OR (Oxychloroquine) OR 

(Hydroxychlorochin) OR (Plaquenil) OR (Hydroxychloroquine 

Sulfate) OR "Hydroxychloroquine Sulfate (1:1) Salt" OR 

(Hidroxicloroquina) OR (Hydroxychloroquine) OR 

(Hydroxychloroquinum) OR (Oxichlorochine) OR 

(Oxichloroquine) OR "Chloroquine"[Mesh] OR 

Chlorochin OR Cloroquina OR Cloroquine OR Chloroquine OR 

"Antimalarials"[Mesh] OR (Antimalarials) OR (Antimalarial 

Agents) OR 

(Agents, Antimalarial) OR (Antimalarial Drugs) OR 

(Drugs, Antimalarial) OR (Anti-Malarials) OR 

(Anti Malarials) OR “(N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-

diethyl-1,4-pentanediamine)” OR Hydroquin OR Axemal OR 

Dolquine OR Quensyl OR Quinoric 

 

#3 #1 AND #2 

 

230 

Opengrey #1 "COVID-19" OR (COVID) OR (Coronavirus) OR (SARS-

CoV-2) OR (Coronaviruses) OR (Deltacoronavirus) OR 

(Deltacoronaviruses) 

76 

ClinicalTrials.gov #1 "COVID-19" OR (COVID) OR (Coronavirus) OR (SARS-

CoV-2) OR (Coronaviruses) OR (Deltacoronavirus) OR 

(Deltacoronaviruses)  

 

#2 Hydroxychloroquine OR Oxychlorochin OR 

Oxychloroquine OR Hydroxychlorochin OR Plaquenil OR 

Chlorochin OR Cloroquina OR Cloroquine OR chloroquine  OR 

Antimalarials OR Antimalarial 

 

#3 #1 AND #2 

157 
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Base de dados Estratégia de busca Resultad

os 

WHO-ICTRP* #1 "COVID-19" OR (COVID) OR (Coronavirus) OR (SARS-

CoV-2) OR (Coronaviruses) OR (Deltacoronavirus) OR 

(Deltacoronaviruses)  

 

#2 Hydroxychloroquine OR Oxychlorochin OR 

Oxychloroquine OR Hydroxychlorochin OR Plaquenil OR 

Chlorochin OR Cloroquina OR Cloroquine OR chloroquine  OR 

Antimalarials OR Antimalarial 

 

#3 #1 AND #2 

33 

Total --- 577 

* Esta busca foi conduzida em 19 de março de 2020 - pois a 

plataforma encontra-se indisponível desde então. 

 

Resultados 

 

As estratégias de busca recuperaram 583 referências. Durante o 

processo de seleção, foram eliminadas 23 referências duplicadas 

(referências idênticas) e 439 referências que não estavam de acordo 

com a pergunta PICO após a leitura de título e resumo (primeira 

etapa). Após a leitura do texto completo das 121 referências pré-

selecionadas, 114 estudos foram incluídos e sete foram excluídos 

(180–186). O fluxograma com o processo de seleção dos estudos 

está apresentado na Figura 17. 
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Figura 17: Fluxograma PRISMA com o processo de 

seleção dos estudos 

 
 

 

Após o processo de seleção, os seguintes estudos, compreendendo 

652 participantes, foram incluídos:  

 três ensaios clínicos randomizados [Chen 2020a; Chen 2020b; 

Tang 2020]. O estudo de Chen 2020a foi publicado no idioma 

Chinês e traduzido para o Inglês (ver seção agradecimentos). A 

versão traduzida foi utilizada para a realização das análises 

desta revisão; 
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 um ensaio clínico não randomizado(187); 

 um estúdio de coorte histórico (188); 

 109 estudos clínicos em andamento. 

 

O Quadro 29 apresenta os aspectos metodológicos e os principais 

achados dos cinco estudos clínicos com resultados disponíveis. 
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Quadro 29: Aspectos metodológicos e principais achados dos estudos incluídos com dados disponíveis 

Estudo  Chen 2020a Chen 2020b Gautret 

2020a 

Magagnoli 

2020 

Tang 2020 

Desenho Ensaio clínico 

randomizado, 

aberto 

(NCT04261517) 

Ensaio clínico 

randomizado, 

aberto 

(ChiCTR2000029559

) 

Ensaio clínico 

NÃO 

randomizado, 

aberto 

(EU Clinical 

Trials Register 

2020-000890-

25) 

Coorte 

histórico 

Ensaio clínico 

randomizado, 

aberto  

(ChiCTR2000029868

) 

 

População 

/ 

Condição 

de 

interesse 

(tamanho 

amostral) 

 Pacientes 

hospitalizados 

com diagnóstico 

documentado de 

infecção por 

COVID-19 

 

 > 18 anos de 

idade 

(n = 30) 

 Pacientes 

hospitalizados 

com diagnóstico 

documentado de 

infecção por 

COVID-19 

 

 Diagnóstico 

tomográfico de 

pneumonia  

 

 > 18 anos de 

idade 

 Pacientes 

hospitalizad

os com 

diagnóstico 

documentad

o de 

infecção por 

COVID-19 

 

 > 12 anos 

de idade 

(n = 42) 

 

 Pacientes 

hospitalizad

os com 

diagnóstico 

documentad

o de 

infecção por 

COVID-19 

 

 Disponibilid

ade dos 

seguintes 

dados: 

 Pacientes 

hospitalizados 

com diagnóstico 

documentado de 

infecção por 

COVID-19 

 

 > 18 anos de 

idade 

(n = 150) 
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Estudo  Chen 2020a Chen 2020b Gautret 

2020a 

Magagnoli 

2020 

Tang 2020 

(n = 62) índice de 

massa 

corporal, 

sinais vitais 

(temperatur

a, 

frequência 

cardíaca e 

pressão 

arterial), e 

3) status de 

alta/morte. 

(n = 368) 

Intervençã

o 

 Hidroxicloroquin

a 400mg/ dia 

por 5 dias (n = 

15) 

 

 Tratamento 

padrão (n = 15) 

 Hidroxicloroquina 

400mg/ dia por 5 

dias (n = 31) 

 

 Tratamento 

padrão (n = 31) 

 Hidroxicloro

quina 

600mg/dia 

por 10 dias 

(n = 20) 

 

 Hidroxicloro

quina 

600mg/dia 

por 10 dias 

 Hidroxicloro

quina + 

azitromicina 

+ 

tratamento 

padrão (n = 

133)  

 

 Hidroxicloro

quina + 

 Hidroxicloroquina 

200mg/dia por 3 

dias seguido de 

800mg/dia até o 

fim do estudo 

(duração total do 

tratamento 2 a 3 

semanas) (n = 

75) 
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Estudo  Chen 2020a Chen 2020b Gautret 

2020a 

Magagnoli 

2020 

Tang 2020 

associada a 

azitromicina 

(500mg/dia 

+ 

250mg/dia 

por 4 dias) 

(n = 6) 

 

 Tratamento 

padrão (n = 

16) 

tratamento 

padrão (n = 

97) 

 

 Tratamento 

padrão (n = 

158) 

 

 Tratamento 

padrão (n =75) 

Detecção 

de carga 

viral por 

PCR  (% 

de 

negativaçã

o) 

 

 

 Após 7 dias de 

tratamento: 

86,7% (13/15) 

do grupo 

hidroxicloroquin

a estava sem 

detecção viral no 

swab de 

orofaringe oral 

versus 93,3% 

(14/15) do 

Não relatado  Após 6 dias 

de 

tratamento: 

70% do 

grupo 

hidroxicloro

quina 

estava sem 

detecção 

viral no 

swab de 

orofaringe 

Não relatado  Após 28 dias: 

85,4% do grupo 

hidroxicloroquina 

estava sem 

detecção viral no 

swab de 

orofaringe ou no 

escarro versus 

81,3% no grupo 

controle (p = 

0,341).  
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Estudo  Chen 2020a Chen 2020b Gautret 

2020a 

Magagnoli 

2020 

Tang 2020 

grupo controle 

(p > 0.05) 

 

 Após 14 dias, 

todos os 30 

pacientes 

apresentaram o 

exame negativo 

 

 

versus 

12,5% no 

grupo 

controle (p 

= 0.001) 

 

 Análise 

post-hoc: 

100% do 

grupo 

hidroxicloro

quina + 

azitromicina 

(n = 6) 

versus 

57,1% no 

grupo 

hidroxicloro

quina 

isolada 

versus 

12,5% no 

grupo 

 Não houve 

diferença 

significativa na 

negativação da 

carga viral entre 

os grupos em 

4,7,10,14 e 21 

dias (valor de p 

não informado). 
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Estudo  Chen 2020a Chen 2020b Gautret 

2020a 

Magagnoli 

2020 

Tang 2020 

tratamento 

padrão. 

Eventos 

adversos 

 Hidroxicloroquin

a: quatro 

eventos 

○  Diarreia (n 

= 2) 

○  Piora do 

quadro 

clínico com 

descontinu

idade do 

 Hidroxicloroquina

: dois eventos 

○  Rash 

cutâneo (n 

= 1) 

○  Cefaleia 

(n= 1)  

 

Não avaliado Não relatado Qualquer evento 

adverso 

 Hidroxicloroquina

: 30% (21/75)  

 Controle: 8,8% 

(7/75)  

 

Evento adversos 

mais frequente 

(diarreia) 
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Estudo  Chen 2020a Chen 2020b Gautret 

2020a 

Magagnoli 

2020 

Tang 2020 

tratament

o (n= 1)  

○  Aumento 

transitório 

de 

aspartato 

aminotran

sferase 

(n=1) 

 

 Controle: 3 

eventos 

○  Aumento 

da 

creatinina 

sérica 

(n=1) 

○  Anemia 

(n=1) 

○  Aumento 

transitório 

de 

aspartato 

 Hidroxicloroquina

: 10% 

 Controle:  0%  

 

Eventos adversos 

graves: 

 Hidroxicloroquina

: 2,6% (2/75) 

 Controle:  0%  
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Estudo  Chen 2020a Chen 2020b Gautret 

2020a 

Magagnoli 

2020 

Tang 2020 

aminotran

sferase (n 

= 1). 

Tempo até 

a 

negativaçã

o da carga 

viral (PCR) 

 Hidroxicloroquin

a: mediana 4 

dias (1º quartil 

= 1; 3º quartil = 

9) 

 

 Controle: 

mediana 2 dias 

(1º quartil = 1; 

3º quartil = 4).  

Não relatado Não avaliado Não relatado  Hidroxicloroquina

: mediana 8 dias 

 Controle: 

mediana 7 dias 

(hazard ratio: 

0,846, IC 95%: 

0,58 a 1,23; p = 

0,341). 

Progressã

o 

radiológica 

 Hidroxicloroquin

a: 33% (5/15) 

apresentaram 

melhora 

radiológica após 

3 dias de 

seguimento e 

100% após 14 

dias. 

 Hidroxicloroquina

: 80,6% (25/31) 

apresentaram 

melhora 

radiológica após 

5 dias de 

seguimento. 

 

 Controle: 54,8% 

(17/31) 

Não avaliado Não relatado Não avaliado 
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Estudo  Chen 2020a Chen 2020b Gautret 

2020a 

Magagnoli 

2020 

Tang 2020 

 Controle: 46.7% 

apresentaram 

melhora 

radiológica 

(7/15) após 3 

dias de 

seguimento e 

100% após 14 

dias. 

apresentaram 

melhora após 5 

dias.  

(p = 0,0476, teste 

chi²) 

Melhora 

clínica 

Não avaliado  Tempo para 

melhora da 

febre: 

o Hidroxiclor

oquina: 

média 2,2 

dias (DP 

0,4) 

o Controle: 

média 3,2 

dias (DP 

1,3) 

(p = 0,0008) 

 

Não avaliado Não relatado  Tempo para 

melhora dos 

sintomas 

clínicos: 

o Hidroxicloroqu

ina: mediana 

de 19 dias. 

o Controle: 

mediana de 

21 dias.  

     (p = 0,96) 
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Estudo  Chen 2020a Chen 2020b Gautret 

2020a 

Magagnoli 

2020 

Tang 2020 

 Tempo para 

melhora da 

tosse: 

o Hidroxiclor

oquina: 

média 2 

dias (DP 

0,2) 

o Controle: 

média 3,1 

dias (DP 

1,5) 

(p = 0,0016) 

 Proporção de 

pacientes com 

melhora clínica: 

o Hidroxiclor

oquina: 

59,9% (IC 

95%: 45 a 

75,3) 

o Controle: 

66,6% (IC 

95%: 39,5 

a 90,9). 

Necessida

de de 

ventilação 

mecânica 

Não avaliado Não avaliado Não avaliado  Hidroxicloro

quina + 

azitromicina 

+ 

tratamento 

padrão 

versus 

tratamento 

padrão: HR 

= 0,43; 

Não avaliado 
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Estudo  Chen 2020a Chen 2020b Gautret 

2020a 

Magagnoli 

2020 

Tang 2020 

IC95% = 

0,16 a 1,12)  

 

 Hidroxicloro

quina + 

tratamento 

padrão 

versus 

tratamento 

padrão: HR 

= 1,43; 

IC95% = 

0,53 a 3,79) 

 

(dados brutos 

não disponíveis 

para 

confirmação 

das 

estimativas de 

HR) 

Mortalidad

e 

Não houve 

nenhuma morte em 

Não relatado Não relatado  Hidroxicloro

quina + 

Embora não haja 

um relato claro, 
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Estudo  Chen 2020a Chen 2020b Gautret 

2020a 

Magagnoli 

2020 

Tang 2020 

nenhum dos grupos 

em 14 dias de 

seguimento. 

azitromicina 

+ 

tratamento 

padrão: 

22,1% 

(25/133)  

 

 Hidroxicloro

quina + 

tratamento 

padrão: 

27,8% 

(27/97) 

 

 Tratamento 

padrão: 

11,4% 

(18/158) 

(p = 0,003) 

aparentemente não 

ocorreu nenhuma 

morte durante o 

seguimento. 

Financiam

ento 

Shanghai Public 

Health Clinical 

Center 

Epidemiological 

Study of COVID-19 

Pneumonia to 

Science and 

Público 

(governo 

francês) 

National 

Institutes of 

Health 

Instituições de 

financiamento 

governamentais 

chinesas 
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Estudo  Chen 2020a Chen 2020b Gautret 

2020a 

Magagnoli 

2020 

Tang 2020 

Technology 

Department of 

Hubei Province 

University of 

Virginia 

Risco de 

viés  geral 

Alto risco de viés 

(Cochrane) 

Alto risco de viés 

(Cochrane) 

Risco sério de 

viés  

(ROBINS-I) 

Risco crítico de 

viés 

(ROBINS-I) 

Alto risco de viés 

(Cochrane) 

DP: desvio-padrão; HR: hazard ratio;  IC95%: intervalo de confiança de 95%; PCR: polymerase chain reaction 

(reação em cadeia da polimerase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O julgamento do risco de viés dos estudos incluídos, bem como 

as justificativas para cada julgamento, está apresentado no Quadro 

30 e no Quadro 31.  

 

Negativação da carga viral (PCR) 

Foi possível fazer síntese quantitativa de dois estudos 

randomizados abertos (189,190) que avaliaram um desfecho em 

comum (negativação da carga viral por PCR após sete dias). A 

metanálise não encontrou diferença significativa na probabilidade de 

negativação da carga viral por PCR entre o grupo hidroxicloroquina e o 

grupo que recebeu tratamento de suporte (RR: 0,94; IC95%: 0,78 a 

1,13; dois estudos, 180 participantes; I2= 0%) (Figura 18). 

 

Figura 18: Metanálise para o desfecho: negativação da carga 

viral por PCR após sete dias. 

 

 

O estudo de Gautret 2020a não foi considerado nesta metanálise 

por apresentar um outro delineamento epidemiológico (ensaio clínico 

não-randomizado), o que contribui para uma heterogeneidade 

metodológica importante entre ele e os dois estudos randomizados da 

metanálise. 

 

Mortalidade 

O estudo de Magagnoli 2020 considerou a mortalidade (intra-

hospitalar) como desfecho primário e seus resultados mostraram um 

risco de morte significativamente maior com a exposição à 

hidroxicloroquina ou à associação hidroxicloroquina/azitromicina do 

que ao tratamento padrão (p = 0,003). No entanto, como será descrito 

a seguir (Quadro 30), o delineamento do estudo e seu risco crítico de 

viés, reduzem muito a confiança neste achado. 

 

 

 



 

 

 

Necessidade de ventilação mecânica  

O estudo de Magagnoli 2020 considerou a necessidade de 

ventilação mecânica como desfecho primário e seus resultados não 

identificaram diferença estatisticamente significativa entre 

hidroxicloroquina ou associação hidroxicloroquina/azitromicina quando 

comparadas ao tratamento padrão quanto ao risco de progressão da 

doença com necessidade de ventilação mecânica. Novamente, como 

será descrito a seguir (Quadro 30), o delineamento do estudo e seu 

risco crítico de viés, reduzem muito a confiança neste achado. 

 

O julgamento do risco de viés dos estudos incluídos, bem como 

as justificativas para cada julgamento, está apresentado no Quadro 

30 e no Quadro 31. 

 

Quadro 30: Risco de viés dos ensaios clínicos randomizados 

incluídos, utilizando a tabela de Risco de Viés da Cochrane (191) 

Domínio/Estu

do 

Chen 2020a Chen 2020b Tang 2020 

Geração da 

sequência de 

alocação 

Risco incerto 

 

Não relatado 

 

Baixo risco 

 

‘Randomization 

was performed 

through a 

computer-

generated list 

stratified by site.’ 

 

Os autores relatam 

o método de 

randomização e 

ele parece 

adequado. 

Baixo risco 

 

‘The statistician 

performed the 

randomization; 

equal numbers of 

cards with each 

group assignment 

number randomly 

generated by 

computer were 

placed in 

sequentially 

numbered 

envelopes that 

were opened as 

the patients were 

enrolled.’ 

 

Os autores relatam 

o método de 

randomização e 

ele parece 

adequado. 



 

 

 

Domínio/Estu

do 

Chen 2020a Chen 2020b Tang 2020 

Sigilo de 

alocação 

Risco incerto 

 

Não relatado 

 

Risco incerto 

 

‘Treatments were 

assigned after 

confirming the 

correctness of the 

admission criteria. 

Neither the 

research 

performers nor the 

patients 

were aware of the 

treatment 

assignments.’ 

 

O método utilizado 

para manter o 

sigilo de alocação 

dos participantes 

não está claro. 

 

Risco incerto 

 

‘The statistician 

performed the 

randomization; 

equal numbers of 

cards with each 

group assignment 

number randomly 

generated by 

computer were 

placed in 

sequentially 

numbered 

envelopes that 

were opened as 

the patients were 

enrolled.’ 

 

O método utilizado 

para manter o 

sigilo de alocação 

dos participantes 

não está claro não 

está claro sobre a 

relação temporal 

entre a inclusão do 

participante, o 

início do 

tratamento e a 

abertura dos 

enevelopes. 

 

Mascaramento 

de 

participantes/ 

equipe 

Alto risco 

 

Estudo aberto 

 

Risco Incerto 

 

‘[...] all received 

the standard 

treatment (oxygen 

therapy, antiviral 

agents, 

Alto risco 

 

‘Neither patients, 

nor investigators, 

nor statisticians 

were masked to 



 

 

 

Domínio/Estu

do 

Chen 2020a Chen 2020b Tang 2020 

antibacterial 

agents, and 

immunoglobulin, 

with or without 

corticosteroids) 

[...] patients in the 

control group with 

the standard 

treatment only.’ 

 

Apesar de o 

protocolo citar que 

haveria um grupo 

placebo, não 

houve menção de 

métodos para 

manter o 

mascaramento no 

relato do estudo.  

A descrição do 

grupo controle 

inclui apenas o 

tratamento 

padrão. Este 

estudo possui alta 

probabilidade de 

ser aberto. Foi 

realizado contato 

com os autores do 

estudo para mais 

detalhes, mas 

ainda não houve 

resposta. 

treatment 

assignment.’ 

 

Estudo aberto 

 

Mascaramento 

do avaliador 

dos desfechos 

Risco incerto 

 

Não está claro 

se o avaliador 

dos desfechos 

foi mascarado. 

 

Risco Incerto 

 

Idem domínio 

acima 

Alto risco 

 

‘Neither patients, 

nor investigators, 

nor statisticians 

were masked to 



 

 

 

Domínio/Estu

do 

Chen 2020a Chen 2020b Tang 2020 

treatment 

assignment.’ 

 

Estudo aberto 

 

Dados 

incompleto dos 

desfechos 

Baixo risco 

 

Apenas um 

participante 

do grupo 

intervenção 

teve a 

hidroxicloroqui

na 

descontinuada 

devido à piora 

do quadro 

clínico. A 

análise 

realizada foi 

por intenção 

por tratar. 

Baixo risco 

 

‘62 patients were 

identified as 

having COVID-19 

and enrolled in this 

study, none quit’ 

 

Não houve perdas. 

Baixo risco 

 

‘Of the 75 patients 

assigned to receive 

SOC plus HCQ, 6 

patients did not 

receive any dose 

of HCQ; of them, 3 

patients withdrew 

consent and 3 

patients refuse to 

be administrated 

HCQ.’ 

 

 

Relato seletivo 

dos desfechos 

Baixo risco 

 

O registro do 

clinicaltrials.go

v 

(NCT0426151

7) foi 

publicado no 

dia 

07/02/2020 e 

o período de 

inclusão de 

participantes 

foi de 06/02 a 

25/02. Apesar 

deste atraso 

de um dia no 

registro, pelo 

Alto risco 

 

Os desfechos 

relatados na 

publicação 

(incluindo o 

timepoint de 

avaliação) não 

foram planejados 

no protocolo 

registrado. O único 

desfecho planejado 

(PCR) não foi 

relatado 

(ChiCTR20000295

59). 

Alto risco 

 

Os desfechos 

relatados na 

publicação 

(incluindo o 

timepoint de 

avaliação) não 

foram descritos em 

detalhes no 

protocolo 

registrado. O único 

desfecho planejado 

foi ‘viral nucleic 

acid test’ 

(ChiCTR20000298

68). 



 

 

 

Domínio/Estu

do 

Chen 2020a Chen 2020b Tang 2020 

número de 

participantes e 

pela extensão 

de 

recrutamento 

considerou-se 

que o 

preenchiment

o do protocolo 

foi 

prospectivo. 

Deste modo, 

julgou-se que 

os desfechos 

primários 

foram pré-

planejados e 

relatados na 

publicação. 

Outras fontes 

de vies 

Baixo risco 

 

Não foi 

identificada 

nenhuma 

outra fonte de 

viés aparente. 

Baixo risco 

 

Não foi identificada 

nenhuma outra 

fonte de viés 

aparente. 

Baixo risco 

 

Não foi identificada 

nenhuma outra 

fonte de viés 

aparente. 



 

 

 

Quadro 31: Risco de viés dos estudos comparativos não 

randomizados (187,188) (ferramenta ROBINS-I)* (192) 

 

Domínio Gautret 2020a Magagnoli 2020 

Viés 

devido a 

fatores de 

confusão 

Risco sério de viés 

A média de idade dos 

participantes na linha de 

base foi de 51,2 anos 

(desvio-padrão 18,7) no 

grupo hidroxicloroquina e 

37,3 (desvio-padrão 24,0) 

anos no grupo controle. Esta 

diferença não foi 

estatisticamente significante 

(p<0,06) porém não se pode 

ignorar o fato de que houve 

um desbalanço importante 

neste fator prognóstico. O 

fato de a média de idade ser 

maior no grupo intervenção 

pode indicar que foi dada a 

preferência à inclusão de 

participantes com outros 

fatores de risco no grupo 

tratamento 

Risco crítico de viés  

Foi apresentado um quadro 

mostrando balanço entre os 

grupos quanto a algumas 

características. No entanto, 

variáveis importantes, como 

saturação de oxigênio, 

provas hepáticas, 

hemograma e provas 

infamatórias estavam 

distribuídos de modo 

heterogêneo entres os 

grupos.  

. 

Viés 

relacionad

os à 

seleção 

dos 

participant

es no 

estudo 

Risco crítico de viés 

O grupo intervenção foi 

recrutado em um centro 

único (“The Méditerranée 

Infection University Hospital 

Institute in Marseille”) e o 

grupo controle foi recrutado 

em outros centros (“Controls 

without hydroxychloroquine 

treatment were recruited in 

Marseille, Nice, Avignon and 

Briançon centers, all located 

in South France”).  

Risco crítico de viés  

Os participantes incluídos 

nos três grupos foram 

selecionados de um mesmo 

hospital, mas como o estudo 

foi retrospectivo não é 

possível saber se a seleção 

foi livre de vieses. A seleção 

para o estudo estava 

fortemente relacionada 

tanto à intervenção quanto 

ao desfecho e isso não pôde 

ser ajustado nas análises. 



 

 

 

Esta característica aumenta o 

risco de viés 

consideravelmente, pois as 

cointervenções e as 

condições dos centros podem 

ser bem distintas, gerando 

um desbalanço entre os 

grupos na linha de base e 

durante a evolução do 

estudo. 

Viés na 

classificaçã

o das 

intervençõ

es 

Risco de viés baixo 

O estudo foi prospectivo e 

aparentemente não houve 

risco associado a 

classificação das 

intervenções. 

Risco crítico de viés  

O estudo foi retrospectivo e 

há alta probabilidade de que 

as intervenções recebidas 

pelos participantes de um 

mesmo grupo não tenham 

sido padronizadas. A doses e 

o tempo de uso dos 

medicamentos não foram 

apresentados. 

Viés 

devido a 

desvio das 

intervençõ

es 

Risco sério de viés 

Estudo aberto, no qual seis 

dos 26 pacientes (23%) do 

grupo hidroxicloroquina 

também receberam 

azitromicina como 

cointervenção. Além disso, 

cointervenções não foram 

controladas e provavelmente 

não foram distribuídas de 

modo homogêneo entre os 

grupos de intervenção 

comparados 

Risco crítico de viés  

Este foi um estudo 

retrospectivo, com alta 

probabilidade de 

desequilíbrio entre os grupos 

quanto às co-intervenções, à 

implementação das 

intervenções e à adesão ao 

tratamento. 

. 

Viés 

devido à 

perda de 

informação 

(relato 

Risco sério de viés 

Seis dos 26 pacientes (23%) 

do grupo hidroxicloroquina 

não foram analisados para o 

desfecho relatado. Apesar de 

Risco baixo de viés  

Os dados das coortes 

selecionadas estavam 

aparentemente completos. 



 

 

 

incompleto 

dos 

desfechos) 

terem sido relatados como 

“perdas”, o autor parecer ter 

realizado uma análise per 

protocol da intervenção. 

Viés 

relacionad

o à 

avaliação/

mensuraçã

o dos 

desfechos 

Risco de viés moderado 

Estudo aberto. Não foi 

descrito quem realizou a 

avaliação dos desfechos. 

Apesar de o desfecho ser 

laboratorial, os 

procedimentos de coleta dos 

swabs podem ser diferentes 

a depender do conhecimento 

sobre a alocação do 

participante. 

Risco moderado de viés 

É pouco provável que a 

avaliação dos desfechos 

(morte e necessidade de 

ventilação mecânica) tenha 

sido influenciada pelo 

conhecimento da 

intervenção recebida pelos 

participantes do estudo. 

 

Viés 

relacionad

o ao relato 

dos 

desfechos 

Risco sério de viés 

Desfechos clínicos planejados 

não foram relatados e o 

time-point principal relatado 

no estudo (6 dias) não foi 

planejado no protocolo 

disponível [EU Clinical Trials 

Register 2020-000890-25]. 

Risco crítico de viés  

As três coortes foram 

selecionadas de um grupo 

maior de participantes e não 

é possível excluir viés 

relacionado ao relato 

seletivo dos desfechos.  

 

Viés geral Risco sério de viés  

O estudo possui risco sério 

de viés para vários domínios 

considerados na avaliação. 

Risco crítico de viés  

O estudo possui risco crítico 

de viés sério para vários 

domínios considerados na 

avaliação 

 

 

Utilizamos a abordagem GRADE (193) para avaliar a certeza no 

conjunto final de evidências obtidas pelo ensaio clínico randomizado 

incluído nesta revisão e foi construída uma tabela-resumo com os 

resultados (Tabela 4). Para todos os desfechos considerados por esta 

revisão, a evidência tem certeza muito baixa. A certeza foi rebaixada 

em dois níveis devido à imprecisão relacionada às estimativas dos 

resultados e em dois níveis devido ao alto risco de viés atribuído aos 



 

 

 

estudos incluídos. Isso significa que não temos certeza sobre qualquer 

efeito da hidroxicloroquina para pacientes com COVID-19. 



 

 

 

Tabela 4: Sumário dos resultados e certeza no conjunto final 

das evidências (GRADE) 

Hidroxicloroquina versus tratamento de suporte (controle) para COVID-

19 

Paciente ou população: COVID-19                     Cenário: Pacientes 

hospitalizados                       Intervenção: Hidroxicloroquina                

Comparador: Tratamento de suporte 

Desfecho

s 

Efeitos absolutos 

antecipados* (IC95%)  Efeito 

relati

vo 

( IC 

95%)  

№ de 

participan

tes  

(estudos)  

Certez

a na 

evidên

cia 

(GRAD

E)  

Comentários 
Risco 

com 

tratame

nto de 

suporte 

Risco com 

hidroxicloroq

uina 

Mortalida

de 

relaciona

da com 

COVID-

19 

seguimen

to: 14 

dias  

- - - 
30 

(1 ECR)  

⨁◯◯

◯ 

MUITO 

BAIXA 
a,b 

Os autores 

não relataram 

mortes nos 

dois grupos 

aos 14 dias de 

acompanhame

nto. 

Eventos 

adversos 

graves  

- - - 
150 

(1 ECR) 

⨁◯◯

◯ 

MUITO 

BAIXA 
c,d 

Dois eventos 

adversos 

graves no 

grupo 

hidroxicloroqui

na e 0 no 

grupo 

controle. 

Progressã

o para 

síndrome 

respiratór

ia aguda 

(SARS-

Cov-2) – 

não 

avaliado   

- - - -  -   



 

 

 

Hidroxicloroquina versus tratamento de suporte (controle) para COVID-

19 

Paciente ou população: COVID-19                     Cenário: Pacientes 

hospitalizados                       Intervenção: Hidroxicloroquina                

Comparador: Tratamento de suporte 

Desfecho

s 

Efeitos absolutos 

antecipados* (IC95%)  Efeito 

relati

vo 

( IC 

95%)  

№ de 

participan

tes  

(estudos)  

Certez

a na 

evidên

cia 

(GRAD

E)  

Comentários 
Risco 

com 

tratame

nto de 

suporte 

Risco com 

hidroxicloroq

uina 

Mortalida

de geral   

seguimen

to: 14 

dias 

- - - 
30 

(1 ECR)  

⨁◯◯

◯ 

MUITO 

BAIXA 
a,b 

Os autores 

não relataram 

mortes nos 

dois grupos 

aos 14 dias de 

acompanhame

nto. 

Admissão 

em 

unidade 

de 

terapia 

intensiva 

– não 

avaliado 

- - - -  -   



 

 

 

Eventos 

adversos 

(quaisque

r) 

 

- - - 
242 

(3 ECRs)  

⨁◯◯

◯ 

MUITO 

BAIXA 
a,d 

Chen 2020a: 

Houve três 

eventos 

adversos 

menores no 

grupo controle 

(aumento da 

creatinina, 

anemia, 

elevação do 

aspartato 

aminotransfer

ase) e quatro 

eventos 

adversos 

menores no 

grupo 

hidroxicloroqui

na (diarreia 

[2], 

interrupção do 

tratamento 

devido à 

deterioração 

do estado 

clínico [1] e  

elevação do 

aspartato 

aminotransfer

ase [1].  

Chen 2020b: 

Dois eventos 

adversos 

menores no 

grupo 

hidroxicloroqui

na: rash 

cutâneo [1] e 

cefaléia [1]). 

Tang 2020: 

30% dos 

participantes 

no grupo 

hidroxicloroqui

na 

apresentaram 

eventos 

adversos e 



 

 

 

Hidroxicloroquina versus tratamento de suporte (controle) para COVID-

19 

Paciente ou população: COVID-19                     Cenário: Pacientes 

hospitalizados                       Intervenção: Hidroxicloroquina                

Comparador: Tratamento de suporte 

Desfecho

s 

Efeitos absolutos 

antecipados* (IC95%)  Efeito 

relati

vo 

( IC 

95%)  

№ de 

participan

tes  

(estudos)  

Certez

a na 

evidên

cia 

(GRAD

E)  

Comentários 
Risco 

com 

tratame

nto de 

suporte 

Risco com 

hidroxicloroq

uina 

8,8% no 

grupo 

controle. 

Evento 

adverso mais 

comum foi 

diarreia 

(10%).  

Qualidad

e de vida 

– não 

avaliado 

- - - -  -   

Negativaç

ão de 

detecção 

de carga 

viral 

(PCR) 

seguimen

to: 7 dias 

- - 

RR: 

0,94 

IC95

%: 

0,78 

a 

1,13 

180 

(2 ECR)  

⨁◯◯

◯ 

MUITO 

BAIXA 
a,e 

-  



 

 

 

Hidroxicloroquina versus tratamento de suporte (controle) para COVID-

19 

Paciente ou população: COVID-19                     Cenário: Pacientes 

hospitalizados                       Intervenção: Hidroxicloroquina                

Comparador: Tratamento de suporte 

Desfecho

s 

Efeitos absolutos 

antecipados* (IC95%)  Efeito 

relati

vo 

( IC 

95%)  

№ de 

participan

tes  

(estudos)  

Certez

a na 

evidên

cia 

(GRAD

E)  

Comentários 
Risco 

com 

tratame

nto de 

suporte 

Risco com 

hidroxicloroq

uina 

Tempo 

para 

negativaç

ão de 

detecção 

viral 

(PCR)  

seguimen

to: 7 dias 

- - - 
180 

(2 ECRs)  

⨁◯◯

◯ 

MUITO 

BAIXA 
a,d 

Chen 2020b: 

Não foram 

relatados 

dados 

suficientes 

para análises.  

Duração 

média de 

infecção no 

grupo 

hidroxicloroqui

na foi de 4 

dias (1º 

quartil = 1; 3º 

quartil = 9) 

versus 2 dias 

(1º quartil = 

1; 3º quartil = 

4) no grupo 

controle. 

Tang 2020: 

Hidroxicloroqu

ina: mediana 

8 dias. 

Controle: 

mediana 7 

dias (hazard 

ratio: 0,846, 

IC 95%: 0,58 

a 1,23; p = 

0,341). 



 

 

 

Hidroxicloroquina versus tratamento de suporte (controle) para COVID-

19 

Paciente ou população: COVID-19                     Cenário: Pacientes 

hospitalizados                       Intervenção: Hidroxicloroquina                

Comparador: Tratamento de suporte 

Desfecho

s 

Efeitos absolutos 

antecipados* (IC95%)  Efeito 

relati

vo 

( IC 

95%)  

№ de 

participan

tes  

(estudos)  

Certez

a na 

evidên

cia 

(GRAD

E)  

Comentários 
Risco 

com 

tratame

nto de 

suporte 

Risco com 

hidroxicloroq

uina 

* O risco no grupo de intervenção (e seu intervalo de confiança de 95%) é baseado 

no risco assumido no grupo comparador e no efeito relativo da intervenção (e seu 

IC de 95%). 

IC: Intervalo de confiança    ECR: ensaio clínico randomizado   PCR: Polymerase 

Chian Reaction (reação e polimerase em cadeia) 

Alta certeza: estamos muito confiantes de que o efeito verdadeiro esteja próximo 

ao da estimativa do efeito. 

Moderada certeza: estamos moderadamente confiantes na estimativa do efeito: 

é provável que o efeito verdadeiro seja próximo da estimativa do efeito, mas existe 

a possibilidade de que seja substancialmente diferente. 

Baixa certeza: nossa confiança na estimativa do efeito é limitada: O efeito real 

pode ser substancialmente diferente da estimativa do efeito. 

Muito baixa certeza: temos muito pouca confiança na estimativa do efeito: o 

efeito verdadeiro provavelmente será substancialmente diferente da estimativa do 

efeito. 

 

Explicações para redução da certeza das evidências 

a. Alto risco de viés de desempenho. Risco pouco claro de viés de 

detecção e seleção 

b. Estudo pequeno, nenhum evento foi observado nos dois grupos 

c. Alto risco de viés de desempenho. 

d. Pequeno tamanho amostral, poucos eventos. 

e. Pequeno tamanho amostral, intervalo de confiança amplo, incluindo 

benefício e malefício importante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O Quadro 32 apresenta a lista de estudos excluídos e razões para 

exclusão. 

 

Quadro 32: Estudos excluídos e razões para exclusão. 

Estudo Razões Comentários 

Borba 

2020 

Excluído 

Os dois braços do estudo 
receberam 

hidroxicloroquina (alta 
dose e baixa dose), o que 

não permitiu avaliar o 
efeito da hidroxicloroquina 
em comparação com 

placebo ou tratamento 
padrão. 

 Desenho: ensaio clínico 

randomizado. 
 Comparação: hidroxicloroquina 

600mg/2x dia versus 
450mg/2x dia por 10 dias.  

 Um dado relevante foi a 
descontinuação do braço altas 
doses, devido à elevada taxa 

de eventos adversos graves 
(rabdomiólise em 1 paciente e 

principalmente taquicardia 
ventricular seguida de morte 
em 2 pacientes). 

Chorin 
2020 

Excluído  
Os participantes 

receberam 
hidroxicloroquina 

associada a azitromicina, o 
que não permitiu avaliar o 
efeito isolado da 

hidroxicloroquina.  
Estudo observacional sem 

grupo controle. 

 Desenho: série de casos 
(retrospectivo) 

 Exposição: hidroxicloroquina 
400mg 2x/dia no 1º dia e  

200mg 2x/dia do 2º a o 5º dia 
+ azitromicina 500mg/dia por 
5 dias. 

Esper 

2020 

Excluído  

Os participantes 
receberam 
hidroxicloroquina 

associada a azitromicina, o 
que não permitiu avaliar o 

efeito isolado da 
hidroxicloroquina 
 

 Desenho: ensaio clínico não-

randomizado, aberto. 
 Comparação: hidroxicloroquina 

800mg no dia 1, seguida de 

400mg/dia por seis dias + 
azitromicina 500mg/dia por 5 

dias versus tratamento padrão 
 Este estudo considerou 

participantes com e sem 

diagnóstico confirmado de 
COVID-19. 

 Estudo identificado em busca 
manual em mídias sociais, mas 
não foi identificada sua 

publicação em periódico 
indexado ou pre-print. 

 Durante a atualização desta 
revisão, o estudo estava sendo 
questionado quanto a 

problemas éticos.   



 

 

 

Estudo Razões Comentários 

Gautret 
2020b 

Excluído 
Estudo observacional sem 
grupo controle. 

- 

Mahevas 
2020 

Excluído 
Estudo observacional sem 

grupo controle. 

- 

Million 

2020 

Excluído 

Estudo observacional sem 
grupo controle. 

- 

Molina 
2020 

Excluído 
Estudo observacional sem 

grupo controle. 

- 

 

Além dos estudos publicados e indexados nas bases de dados, 

identificamos 109 registros de protocolo de estudos clínicos em 

andamento. Estas propostas de estudos se encontram ainda incipientes 

e sem resultados publicados. No entanto, são importantes para gerar 

uma previsibilidade das tecnologias futuras. Nesses estudos, a 

cloroquina e a hidroxicloroquina são comparadas a placebo, terapia 

convencional ou outra intervenção ativa.  Os supracitados estudos 

estão detalhados no Quadro 33.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 33: Características e detalhes metodológicos dos 109 estudos clínicos comparativos em 

andamento. 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

NCT04353336 Ainda não 
recrutando 

17 abril/2020 
1 
dezembro/2030 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19  
Todas as idades (40) 

Cloroquina Tratamento 
padrão 

Negativação da carga 
viral 
 

Tanta University 

NCT04353271 Recrutando 17 abril/2020  
1 
dezembro/2020 

ECR Diagnóstico confirmado ou 
suspeito de COVID-19  
Adultos não hospitalizados 
(58) 

Hidroxicloroquina Placebo Negativação da carga 
viral 
Gravidade da doença 
Taxa de internação 
ou morte 

University of South 
Alabama 

NCT04359953 Ainda não 
recrutando 

24 abril/2020  
1 junho/2021 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
Menos de 5 dias de quadro 

clínico  
Pacientes hospitalizados 
60 anos ou mais de idade 
(1.600) 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
azitromicina  
Comparador 2: 

telmisartana 
Comparador 3: 
tratamento de 
suporte 

Sobrevida 
Negativação da carga 
viral 

Mortalidade 
Hipotensão, 
hipotermia, 
hipertermia 
Pneumonia grave 
Sintomas e sinais 
(tosse, dispneia, 
febre) 
Necessidade de 
ventilação mecânica 
Necessidade de 

suplementação de 
oxigênio 
Alterações nas 
atividades de vida 
diária 

University Hospital, 
Strasbourg 

NCT04352933 Ainda não 
recrutando 

abril / 2020  
abril / 2021 

ECR Profissionais da saúde  
SEM COVID-19 (1.000) 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
hidroxicloroquina 
dose semanal  
Comparador 2: 
placebo 

Tempo para 
positivação COVID-19 
Número de testes 
positivos 

Cambridge 
University Hospitals 
NHS Foundation 
Trust 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

Gravidade e 
complicações por 

COVID-19 

NCT04362332 Recrutando 14 abril / 2020  
14 maio / 2021 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 moderada ou 
grave (NEWS-2 score ≤ 5) 
Hospitalizados 
18 a 110 anos de idade 
(950) 

Sulfato de 
cloroquina + 
tratamento 
padrão de 
suporte 

Comparador 1: 
hidroxicloroquina 
+ tratamento 
padrão de 
suporte  
Comparador 2:  
tratamento 
padrão de 
suporte 

Desfecho combinado: 
Escore NEWS2 ≥ 7 ou 
morte ou internação  
Eventos adversos 

UMC Utrecht 

NCT04359537 Ainda não 
recrutando 

25 abril / 2020 
25 setembro / 
2020 

ECR Profissionais da saúde 
potencialmente 
SEM COVID-19 
18 a 60 anos de idade 
(200) 

Hidroxicloroquina 
dose 1 

Comparador 1: 
hidroxicloroquina 
dose 2 
Comparador 2: 
hidroxicloroquina 
dose 3 
Comparador 3: 
placebo 

Negativação da carga 
viral 
Incidência de 
detecção e sintomas 
para COVID-19 
Escala de gravidade 
COVID-19 
Taxa de internação 
hospitalar  
Mortalidade 

Eventos adversos 

Shaheed Zulfiqar Ali 
Bhutto Medical 
University 

NCT04353037 
(PREVENÇÃO) 

Recrutando 7 abril / 2020  
15 junho / 2021 

ECR Parte 1: Diagnóstico 
confirmado de COVID-19, 
pacientes ambulatoriais, de 
50 a 75 anos de idade 
Parte 2: profissionais da 
saúde SEM COVID-19 ou 
com COVID-19 e 
assintomáticos  

(850) 

Hidroxicloroquina Placebo Taxa de internação 
Negativação de carga 
viral 
Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19 
Eventos adversos 
Taxa de infecção em 

contatos domiciliares 

United Health 
Group 

NCT04359095 Ainda não 
recrutando 

11 maio / 2020  
31 outubro / 
2020 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19,  
Pneumonia leve, grave ou 
crítica, exigindo 
tratamento hospitalar  

Hidroxicloroquina Comparador 1 
Hidroxicloroquina 
+ lopinavir 

Mortalidade 
Eventos adversos 
sérios  
Taxa de internação 
em UTI 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

18 anos ou mais de idade 
(1.600) 

Comparador 2 
Hidroxicloroquina 

+ azitromicina 
Comparador 3: 
tratamento 
padrão de 
suporte 

Necessidade de 
ventilação mecânica 

Eventos adversos 
Negativação da carga 
viral 

NCT04354441 Recrutando maio 2020 / 
novembro 2020  

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
Gestante até 14 semanas 
(600) 
 

Hidroxicloroquina Placebo Taxa de internação 
Eventos adversos 
Sintomas de COVID-
19 
Tipo de parto 

Perda fetal ou aborto 
Idade gestacional ao 
nascimento 
Taxa de internação 
em UTI do bebê 
Estado clínico de 
bebê 

Sir Mortimer B. 
Davis - Jewish 
General Hospital 

NCT04354870 
(PREVENÇÃO) 

Recrutando 3 abril 2020 /  
1º setembro 
2020  

ECNR Profissionais da saúde  
SEM COVID-19  
18 anos ou mais de idade 

(350) 

Hidroxicloroquina Tratamento 
padrão de 
suporte 

Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19 

Taxa de internação 
Taxa de admissão em 
UTI 
Eventos adversos 
Mortalidade 

NYU Langone 
Health 

NCT04360759 Ainda não 
recrutando 

1º maio 2020 /  
31 julho 2021  

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
HIV, ambulatoriais 
18 anos ou mais de idade 

(560) 

Hidroxicloroquina 
ou cloroquina 

Tratamento 
padrão de 
suporte 

Eventos adversos 
graves 
Interrupção 
prematura do 

tratamento 
Tempo para morte, 
síndrome respiratória 
aguda grave ou 
necessidade de 
ventilação mecânica 

University of Cape 
Town 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

Tempo de internação 
em UTI 

Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19 em 
contatos domiciliares 

NCT04349228 Ainda não 
recrutando 

15 abril 2020 /  
15 julho 2020  

ECR Profissionais da saúde (em 
UTI) 
SEM COVID-19  
18 a 65 anos de idade 
(530) 

Hidroxicloroquina Placebo Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19 
Ocorrência de 
sintomas 

Abderrahmane 
Mami Hospital 

NCT04352946 
(PREVENÇÃO) 

Ainda não 
recrutando 

24 abril 2020 /  
24 agosto 2020 

ECR Profissionais da saúde 
SEM COVID-19  
(374) 

Hidroxicloroquina Placebo Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19 
Eventos adversos 
Duração dos sintomas 
Tempos de internação 
Necessidade de 
ventilação invasiva ou 
não invasiva 
Mortalidade 

GeoSentinel 
Foundation 

NCT04350281 Recrutando 9 abril 2020 /  
31 julho 2022 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
18 anos ou mais de idade 
(80) 

Hidroxicloroquina  
 

Interferon beta 
1B 

Tempo até a 
negativação da carga 
viral 
Tempos até a 
melhora completa dos 
sintomas 
Tempo de internação  
Eventos adversos 
 Mortalidade 

The University of 
Hong Kong 

NCT04358081 Ainda não 
recrutando 

15 abril 2020 /  
15 agosto 2020 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
18 anos ou mais de idade 
Sintomas há menos de 7 
dias  
Hospitalizados 
(444) 

Hidroxicloroquina  
 

Comparador 1: 
placebo 
Comparador 2: 
hidroxicloroquina 
+ azitromicina 
 
 

Melhora clínica 
Negativação da carga 
viral 
Eventos adversos 

Novartis 
Pharmaceuticals 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

NCT04356495 Ainda não 
recrutando 

30 abril 2020 /  
21 julho 2020 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 

65 anos ou mais de idade 
Sintomas há menos de 72h 
da coleta do swab 
Ambulatorial 
(1.057) 

Hidroxicloroquina  
 

Comparador 1: 
suplemento de 

vitaminas 
Comparador 2:  
imatinibe 
Comparador 3:  
favipiravir 
Comparador 4:  
telmisartana 

Taxa de 
hospitalização (14 

dias) 
Mortalidade geral (14 
dias) 
Mortalidade específica 
Taxa de internação 
em UTI 
Provas inflamatórias 
Hemograma 
Negativação do PCR 
Eventos adversos 

University Hospital, 
Bordeaux 

NCT04346667 Ainda não 
recrutando 

14 abril 2020 /  
28 maio 2021 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
Assintomáticos 
Idade entre 20 e 50 anos 
IMC18 a 28 kg/m2 
(400) 

Cloroquina Placebo rt-PCR após 6 a 7 
dias 
Progressão clínica 
Tempo para início da 
febre, tosse e 
dispneia. 
Eventos adversos 
 

Government of 
Punjab, Specialized 
Healthcare and 
Medical Education 
Department 
Mayo Hospital 
Lahore 
Services Institute of 
Medical Sciences, 
Pakistan 
Pakistan Kidney and 
Liver Institute 

Forman Christian 
College 
Harvard School of 
Public Health 

NCT04350450 Ainda não 
recrutando 

abril 2020 /  
agosto 2021 

ECNR Profissionais da saúde 
 Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 e sintomáticos. 
18 anos ou mais de idade 
Entrada em funções nos 

primeiros 7 dias após a 
doença 

Hidroxicloroquina Nenhuma 
intervenção 

Tempo para 
resolução dos 
sintomas (4 
semanas) 
Tempo para retorno 

ao trabalho  
(4 semanas) 

Montefiore Medical 
Center 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

Apresentar pelo menos 
uma das condições de alto 

risco: 
 Idade> 60 
 Doença cardíaca, 

renal ou pulmonar 
crônica 

 Diabetes 
 crônica 
 Quimioterapia 

ativa ou recente  
 Transplante de 

órgão 
 Uso de 

imunossupressores 
 HIV com CD4 

<200 células / 
mm3 

Apresentar pelo menos um 
dos seguintes sintomas de 
alto risco: 

 Tosse grave 
 Febre elevada 
 Diarreia 
 Dispneia 
 Hipóxia 

     (100) 

Taxa de admissão 
hospitalar  

(4 semanas) 
Eventos adversos  
(5 dias] 

NCT04342221 Recrutando 29 março 2020 / 
agosto 2022 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 leve a 
moderada, hospitalizados 
18 anos ou mais de idade 
Intervalo QT < 450 msec 
(220) 

Hidroxicloroquina Placebo Negativação de rt-
PCR 
Mortalidade 
hospitalar 
Mortalidade geral 
Necessidade de 
ventilação mecânica 
invasiva e não-

invasiva 

University Hospital 
Tuebingen 
Robert Bosch 
Medical Center 
Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf 
Bernhard Nocht 
Institute for 

Tropical Medicine 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

Taxa de internação 
em UTI 

Tempo de internação 
hospitalar 
Redução da carga 
viral 

NCT04347915 Ainda não 
recrutando 

24 abril 2020 /  
31 dezembro 
2020 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 moderada 
Alteração pulmonar 
18 anos ou mais de idade 
(60) 

Hidroxicloroquina Clevudina Negativação de rt-
PCR 
Carga viral 
Melhora do quadro 
pulmonar 

Bukwang 
Pharmaceutical 

NCT04341441 
(PREVENÇÂO) 

Recrutando 7 abril 2020 /  
30 abril 2021 

ECR Profissionais da saúde 
SEM COVID-19  
18 a 75 anos de idade 
(3.000) 

Hidroxicloroquina Placebo Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19  
 

Henry Ford Health 
System 

NCT04343677 
(PREVENÇÂO) 

Ainda não 
recrutando 

abril 2020 /  
agosto 2020 

ECR Trabalhadores da 
DiLorenzo Tricare Health 
Clinic ou Pentagon Flight 
Medicine Clinic que não 
conseguiram trabalhar por 
telemedicina ou distanciar-

se socialmente de maneira 
apropriada. 
Acesso ao Pentágono 
durante a crise de saúde 
pública. 
(1.450) 

Hidroxicloroquina Placebo Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19  
 

United States 
Department of 
Defense 

NCT04345692 Recrutando 26 março 2020 /  
31 dezembro 
2021 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 moderada 
Alteração pulmonar 
(imagem) 

18 a 95 anos de idade 

Hidroxicloroquina Terapia de 
suporte 

Status clínicos (escala 
0-8, OMS) 
No. dias sem uso de 
oxigênio 

No. dias sem uso de 
ventilação mecânica 

Queen's Medical 
Centre 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

Saturação de O2 ≤ 94% 
em ar ambiente 

(350) 

Tempos de internação 
Mortalidade  

(28 dias)  

NCT04341207 
(PREVENÇÂO) 

Recrutando abril 2020 /  
abril 2022 

ECR Câncer localmente 
avançado ou metastático 
18 anos ou mais de idade 
Coorte 1: sem diagnóstico 
de COVID-19 
Coorte 2: com diagnóstico 
e COVID-19 
(1.000) 

Hidroxicloroquina Azitromicina Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19 (3 meses) 
Mortalidade (12 
meses) 
 

Gustave Roussy, 
Cancer Campus, 
Grand Paris 

NCT04341207 
(PREVENÇÂO) 

Ainda não 
recrutando 

15 abril 2020 /  
15 julho 2020 

ECR Profissionais da saúde de 
unidades de tratamento 
intensivo de COVID-19 
 SEM COVID-19  
18 a 65 anos de idade 
(530) 

Hidroxicloroquina Placebo Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19 (3 meses) 
 
 

Abderrahmane 
Mami Hospital 

NCT04347889 Ainda não 
recrutando 

20 abril 2020 /  
30 dezembro 
2020 

ECR Profissionais da saúde 
expostos a SARS-CoV-2 
 SEM COVID-19  

18 anos ou mais de idade 
(1.212) 

Hidroxicloroquina Vitamina C Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19 

Stony Brook 
University 

NCT04344379 
(PREVENÇÂO) 

Recrutando 15 abril 2020 /  
31 agosto 2020 

ECR Profissionais da saúde 
(hospital) expostos a 
SARS-CoV-2 
SEM COVID-19  
18 anos ou mais de idade 
(900) 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
azitromicina  
Comparador 2: 
placebo 

Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19 
Evolução clínica  
Taxa de absenteísmo 
Eventos adversos 
Concentração sérica 

de hidroxicloroquina e 
azitromicina  

Assistance Publique 
- Hôpitaux de Paris 

NCT04351191 Ainda não 
recrutando 

15 abril 2020 /  
30 maio 2020 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19, quadro leve a 
moderado 
IMC: 18-28 kg/m2 
20 a 50 anos 
(400) 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
cloroquina 
Comparador 2: 
placebo 

Negativação de PCR 
Progressão sintomas 
Mortalidade 
(30 dias) 

Government of 
Punjab, Specialized 
Healthcare and 
Medical Education 
Department 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

NCT04344444 Recrutando 10 abril 2020 /  
10 dezembro 

2020 

ECR Diagnóstico confirmado ou 
suspeito de COVID-19, 

quadro moderado a grave 
20 a 50 anos de idade 
(600) 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
terapia de 

suporte 
Comparador 2: 
hidroxicloroquina 
+ azitromicina 

Carga viral 
Duração sintomas 

Evolução clínica 
Eventos adversos 
Tempo de internação 
hospitalar 

LCMC Health 

NCT04342156 
(PREVENÇÂO) 

Ainda não 
recrutando 

abril 2020 /  
agosto 2020 

ECR Exposição ou contato com 
infectados por SARS-CoV-2 
 SEM COVID-19  
21 a 80 anos  
(3.000) 

Hidroxicloroquina Medidas 
preventivas 
usuais 

Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19 
 

Tan Tock Seng 
Hospital 

NCT04347512 Ainda não 
recrutando 

1º maio 2020 /  
10 agosto 2020 

ECR Diagnóstico de COVID-19 
Alteração pulmonar   
18 anos ou mais de idade 
(405) 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
terapia de 
suporte 
Comparador 2: 
hidroxicloroquina 
+ azitromicina 

Hipoxemia University Hospital, 
Strasbourg, France 

NCT04342169 Recrutando abril 2020 /  
abril 2023 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
18 anos ou mais de idade 

(400) 

Hidroxicloroquina Placebo Duração dos sintomas 
Taxa de transmissão 
para contatos 

domiciliares 
Taxa de internação 
Carga viral 

University of Utah 

NCT04351516 Ainda não 
recrutando 

1º maio 2020 /  
1º maio 2021 

ECR Diagnóstico de COVID-19, 
quadro leve  
65 anos ou mais de idade 
(350) 

Hidroxicloroquina Placebo Taxa de internação 
 
Mortalidade 

 
University Hospital 
Tuebingen 

NCT04342650 Recrutando abril 2020 /  

1º setembro 
2020 

ECR Diagnóstico suspeito ou 

confirmado de COVID-19, 
sem quadro pulmonar  
18 anos ou mais de idade 
(210) 

Difosfato de 

cloroquina 

Placebo Taxa de SARS 

Mortalidade 
Taxa de internação 
em unidade de 
terapia intensiva 
Carga viral  
Eventos adversos 

Fundação de 

Medicina Tropical 
Dr. Heitor Vieira 
Dourado 

NCT04349371 
(PREVENÇÂO) 

Recrutando abril 2020 /  
abril 2021 

ECR Profissionais saúde 
expostos ao SARS-CoV-2 
18 anos ou mais de idade 

Cloroquina Placebo Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19 

Columbia University 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

(350) Taxa de diagnósticos 
confirmados e 

sintomáticos de 
COVID-19 
Eventos adversos 
gerais 
Eventos adversos 
gastrintestinais 

NCT04346329 
(PREVENÇÂO) 
 

Ainda não 
recrutando 

20 abril 2020 /  
1º outubro 2020 

ECR Profissionais saúde 
expostos ao SARS-CoV-2 
SEM COVID-19 
18 anos ou mais de idade 

(86) 

Hidroxicloroquina Placebo Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19 
Eventos adversos  

Evolução clínica 
Resposta imune 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

NCT04349592 Ainda não 
recrutando 

14 abril 2020 /  
30 maio 2020 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
18 anos ou mais de idade 
(456) 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
placebo 
Comparador 2: 
hidroxicloroquina 
+ azitromicina 

Carga viral 
Negativação de rt-
PCR 

Hamad Medical 
Corporation 

NCT04345289 Ainda não 

recrutando 

20 abril 2020 /  

15 junho 2021 

ECR Diagnóstico confirmado de 

COVID-19 
18 anos ou mais de idade 
(1.500) 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 

placebo 
Comparador 2: 
plasma 
convalescente 
Comparador 3: 
sarilumabe 
Comparador 4: 
placebo 
Comparador 5: 
baricitinibe 

Mortalidade ou 

necessidade de 
ventilação mecânica 
Eventos adversos 
graves 
Eventos adversos 
gerais 
Melhora clínica 

Thomas Benfield, 

Hvidovre University 
Hospital 

NCT04351347 Ainda não 
recrutando 

17 abril 2020 /  
1º dezembro 
2030 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
18 anos ou mais de idade 
(60) 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
nitazoxanida 
Comparador 2: 
ivermectina 

Negativação de rt-
PCR 

Tanta University 

NCT04350671 Recrutando 15 abril 2020 / 
24 abril 2020 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
50 anos ou mais de idade 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
interferon beta 

Tempo para melhora 
clínica  
Mortalidade 

Shahid Beheshti 
University of 
Medical Sciences 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

(40) Comparador 2: 
lopinavir / 

ritonavir 

Necessidade de 
ventilação mecânica 

Saturação de 
oxigênio 
Tempo de internação 
Eventos adversos 

NCT04336748 
(PREVENÇÃO) 

Ainda não 
recrutando 

 abril 2020 / 
agosto2020 

ECR Profissionais saúde 
expostos ao SARS-CoV-2 
SEM COVID-19 
18 anos ou mais de idade 
(440) 

Hidroxicloroquina Placebo Taxa de diagnósticos 
confirmados de 
COVID-19 
Carga viral 
Soroconversão 
Taxa de infecção 

respiratória 

Medical University 
of Vienna 

NCT04351724 Recrutando 16 abril 2020 / 
dezembro 2020 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
18 anos ou mais de idade 
(500) 

Hidroxicloroquina 
ou cloroquina 

Comparador 1: 
lopinavir/ritonavir 
Comparador 2: 
rivaroxabana 
Comparador 3: 
candesartana 
Comparador 4: 
clazakizumabe 
Comparador 5: 

terapia de 
suporte 
Comparador 6: 
heparina 

Melhora clínica 
(escala OMS) 
Tempo para melhora 
clínica 
Tempo de internação 
Mortalidade 
Eventos adversos 
No. dias sem uso de 
ventilação mecânica 

 
 

Medical University 
of Vienna 

NCT04345419 Ainda não 
recrutando 

15 abril 2020 / 
dezembro 2029 

ECNR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
Adultos   
(100) 

Cloroquina Comparador 1: 
ivermectina 
Comparador 2: 
niclosamida 
Comparador 3: 

favipiravir 
Comparador 4: 
nitazoxanida 

Carga viral Tanta University 

NCT04347031 Recrutando 8 abril 2020 / 
1º agosto 2020 

ECR Diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
18 anos ou mais de idade 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
mefloquine 

Taxa de falência 
respiratória com 
necessidade de 

Burnasyan Federal 
Medical Biophysical 
Center 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

(320) Comparador 2: 
mefloquine + 

azitromicina + 
tocilizumabe 
Comparador 3: 
mefloquine + 
azitromicina + 
 

internação em 
unidade de terapia 

intensiva 
Tempo para 
recuperação clínica 
Mortalidade e eventos 
adversos  
Carga viral 
Proteína C reativa 
Necessidade de troca 
de terapia 

NCT04345406 Ainda não 

recrutando 

15 abril 2020 /  

1º dezembro 
2029 

ECR Diagnóstico confirmado de 

COVID-19 
Adultos ou crianças (60) 

Cloroquina Enalapril ou 

captopril 

Taxa de cura 

virológica 

Tanta University 

NCT04334928 Ainda não 
recrutando 

1º. abril 2020 /  
30 junho 2020 

ECR Profissionais de saúde em 
hospitais públicos ou 
privados na Espanha 
(4.000) 

Intervenção 1: 
hidroxicloroquina 
 
Intervenção 2: 
hidroxicloroquina 
+ fumarato de 
tenofovir + 
disoproxil + 

emtricitabina 

Comparador 1: 
fumarato de 
tenofovir + 
disoproxil + 
emtricitabina 
 
Comparador 2: 
placebo 

Número de infecções 
sintomáticas 
confirmadas 
Gravidade da doença 
Duração dos sintomas 
em dia 

Plan Nacional sobre 
el Sida (PNS) 

NCT04335552 Ainda não 
recrutando 

abril 2020 / 
agosto 2020 

ECR Participantes internados 
com sintomas sugestivos 
de infecção por COVID-19 

ou que venha a 
desenvolver sintomas de 
COVID-19 durante a 
hospitalização 
(500) 

Intervenção 1: 
hidroxicloroquina 
 

Intervenção 2: 
hidroxicloroquina 
+ azitromicina 
 
 

Comparador 1: 
azitromicina 
 

Comparador 2: 
melhor 
tratamento de 
suporte 
 

Melhora clínica 
avaliada pela escala 
ordinal da OMS 

Taxas de óbito 
durante 
hospitalização 
Tempo em ventilação 
mecânica 
Proporção de 
pacientes sem 

Duke University 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

necessidade de 
ventilação mecânica 

Tempo de 
permanência no 
hospital 
Taxas de 
descontinuação do 
medicamento do 
estudo 
Taxas de eventos 
adversos graves 

NCT04340544 Ainda não 

recrutando 

10 abril 2020 /  

20 novembro 
2021 

ECR Participantes com COVID-

19 leve em tratamento 
ambulatorial 
(2.700) 

Hidroxicloroquina Placebo Tempo até resolução 

clínica 
Mortalidade por todas 
as causas 
Proporção de 
pacientes com PCR 
negativo 
Carga viral 

University Hospital 

Tuebingen 

NCT04334382 Recrutando 2 abril 2020 / 
31 dezembro 
2020 

ECR Participantes com COVID-
19 confirmado, por PCR 
(1.550) 

Hidroxicloroquina Azitromicina Taxa de participantes 
com necessidade de 
hospitalização 

Duração dos sintomas 
Tempo sem 
internação hospitalar 
Tempo sem 
ventilação mecânica 
Tempo sem 
internação em UTI 

Intermountain 
Health Care, Inc. 

NCT04336332 Ainda não 
recrutando 

6 abril 2020 /  
30 abril 2021 

ECR  
Pacientes com infecção por 

SARS-CoV-2 com 
comprovação laboratorial 
(160) 

Intervenção 1: 
hidroxicloroquina 

 
Intervenção 2: 
hidroxicloroquina 
+ azitromicina 

Melhor 
tratamento de 

suporte 

Carga viral 
Tempo para 

resolução dos 
sintomas 
Tempo de internação 
Eventos adversos 

The State 
University of New 

Jersey 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

NCT04335084 Ainda não 
recrutando 

abril 2020 /  
abril 2021 

Estudo 
fase 2 

com 
braço 
único 

Trabalhadores médicos 
expostos 

(600) 

Hidroxicloroquina 
+ vitamina C + 

vitamina D + 
zinco 

Não se aplica Prevenção de 
infecção por teste 

negativo de PCR 
Eventos adversos 

ProgenaBiome 

NCT04338698 Ainda não 
recrutando 

4 abril 2020 /  
1º setembro 
2020 

ECR Participantes com infecção 
confirmada 
laboratorialmente 
(500) 

Intervenção 1: 
hidroxicloroquina 
 
Intervenção 2: 
hidroxicloroquina 
+ azitromicina 
 

Intervenção 3: 
hidroxicloroquina 
+ oseltamivir 
 
Intervenção 4: 
hidroxicloroquina 
+ azitromicina + 
oseltamivir 

Comparador 1: 
azitromicina  
 
Comparador 2: 
oseltamivir 

Taxa de participantes 
com testes PCR 
negativos 
Melhora clínica 

Shehnoor Azhar 

NCT04334512 Ainda não 
recrutando 

abril 2020 /  
abril 2021 

Estudo 
fase 2 

com 
braço 
único 

Participantes com 
diagnóstico de COVID-19 

por PCR 
(60) 

 
Hidroxicloroquina 

+ azitromicina + 
vitamina C + 
vitamina D + 
zinco  

Não se aplica Taxa de cura 
Eventos adversos 

 

ProgenaBiome 

NCT04334967 Ainda não 
recrutando 

30 março 2020 /  
30 setembro 
2023 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(1.250) 
 

Hidroxicloroquina Ácido ascórbico 
(vitamina C) 

Número de 
hospitalização 
Número de 
participantes em 
ventilação mecânica 

Febre, falta de ar, 
medida de tosse 
Mortalidade total 

Providence Health & 
Services 

NCT04338906 Ainda não 
recrutando 

1º junho 2020 /  
31 dezembro 
2021 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 

Hidroxicloroquina 
+ camostat 

Hidroxicloroquina 
+ placebo 

Não ocorrência de 
hospitalização 

Heinrich-Heine 
University, 
Duesseldorf 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

(334) Tempo de melhora 
em 2 pontos na 

escala de 7 pontos 
(OMS) 
Tempo para pCR 
negativa 
Proporção de 
participantes em 
ventilação mecânica 
Total de óbitos 

NCT04339816 Ainda não 
recrutando 

20 abril 2020 /  
30 junho 2022 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado ou 

suspeito de COVID-19 
internados em unidade de 
terapia intensiva dentro de 
24h 
(240) 

Hidroxicloroquina 
+ azitromicina 

 
Hidroxicloroquina 
+ placebo 
 

Placebo Proporção de 
pacientes vivos sem 

ventilação mecânica 
Tempo em UTI 
Mortalidade 

Frantisek Duska 

NCT04334148 Ainda não 
recrutando 

abril 2020 / 
julho 2020 

ECR Profissionais da saúde em 
risco de exposição ao 
COVID-19 
(15.000) 

Hidroxicloroquina Placebo Número de pacientes 
com PCR positivo 
para COVID-19 
Detecção da carga 
viral 

Eventos adversos 

Duke University 

NCT04336748 Ainda não 
recrutando 

abril 2020 /  
agosto 2020 

ECR Profissionais da saúde que 
tiveram contato frequente 
com pacientes com COVID-
19 
(440) 

Hidroxicloroquina Placebo Sintomáticos ou 
assintomático com 
COVID-19 positivo 
em RT-PCR 
Detecção viral 
Seroconversão 
Incidência de infecção 
respiratória 

Medical University 
of Vienna 

NCT04340349 Ainda não 
recrutando 

10 abril 2020 /  
10 julho 2020 
 

ECR Profissionais da saúde 
expostos a pacientes com 
COVID-19 
(100) 

Hidroxicloroquina 
+ bromexina 

Bromexina PCR negativo para 
COVID-19 

Instituto Nacional 
de Rehabilitacion 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

NCT04328493 Ainda não 
recrutando 

1º abril 2020 /  
1º abril 2021 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 

COVID-19 
(250) 

Cloroquina Nenhuma 
intervenção 

Tempo para 
negativação PCR 

Duração da 
hospitalização 
Escala de desfechos 
da Organização 
Mundial da Saúde 

Oxford University 
Clinical Research 

Unit, Vietnam 

NCT04331600 Ainda não 
recrutando 

6 abril 2020 /  
31 dezembro 
2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(400) 

Hidroxicloroquina Nenhuma 
intervenção 

Hospitalização 
Mortalidade 

Wroclaw Medical 
University 

NCT04331834 Ainda não 
recrutando 

3 abril 2020 /  
30 outubro 2020 

ECR Profissionais da saúde que 
tiveram contato com 
pacientes com COVID-19 
(440) 

Hidroxicloroquina Placebo Proporção de 
pacientes com PCR 
positivo para COVID-
19 

Barcelona Institute 
for Global Health 

NCT04333628 Ainda não 
recrutando 

abril 2020 / 
dezembro 2021 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(210) 

Cloroquina Nenhuma 
intervenção 

Tempo para 
negativação do PCR 

HaEmek Medical 
Center, Israel 

NCT04332991 Ainda não 
recrutando 

Abril 2020 / 
julho 2021 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(510) 

Hidroxicloroquina Placebo Escala de desfechos 
da Organização 
Mundial da Saúde 

Massachusetts 
General Hospital 

NCT04328012 Ainda não 
recrutando 

1º abril 2020 /  
1º janeiro 2021 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(4.000) 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
lopinavir + 
ritonavir 
 
Comparador 1: 

placebo 
 
Comparador 2: 
losartana 

Escala de desfechos 
da Organização 
Mundial da Saúde 
Tempo de 
hospitalização 

Bassett Healthcare 

NCT04330495 Ainda não 
recrutando 

6 abril 2020/ 
6 novembro 
2020 

ECR Pacientes com doença 
inflamatória em 
tratamento com biológicos 
(800) 

Hidroxicloroquina Placebo Proporção de 
pacientes com PCR 
positivo para COVID-
19 

Instituto de 
Investigación 
Marqués de 
Valdecilla 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

NCT04332094 Ainda não 
recrutando 

abril 2020 / 
outubro 2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 

COVID-19 
(276) 

Hidroxicloroquina 
+ 

tocilizumabe + 
azitromocina 

Hidroxicloroquina 
+ azitromicina 

Mortalidade 
hospitalar 

Fundació Institut de 
Recerca de 

l'Hospital de la 
Santa Creu i Sant 
Pau 

NCT04332835 Ainda não 
recrutando 

1º abril 2020 / 
31 dezembro 
2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(80) 

Hidroxicloroquina 
+ azitromicia + 
plasma 
convalescente 

Hidroxicloroquina 
+ azitromicia 

Carga viral 
Tempo de 
hospitalização 
Necessidade de 
terapia intensiva 

Universidad del 
Rosario 

NCT04333914 Ainda não 
recrutando 

abril 2020 /  
agosto 2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(273) 

Cloroquina Comparador 1: 
nivolumabe 
 
Comparador 2: 
tocilizumabe 
 
Comparador 3: 
nenhuma 
intervenção 

Sobrevida em 28 dias Centre Leon Berard 

NCT04328467 Ainda não 

recrutando 

abril 2020 /  

agosto 2020 

ECR Profissionais da saúde ou 

pessoas que tiveram 
contato com pacientes com 
COVID-19 
(3.500) 

Hidroxicloroquina Placebo Proporção de 

pacientes com PCR 
positivo para COVID-
19 

University of 

Minnesota 

NCT04333654 Recrutando 31 março 2020 / 
maio 2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(210) 

Hidroxicloroquina Placebo Proporção de 
pacientes com PCR 
negativo para COVID-
19 

Sanofi 

NCT04330144 Ainda não 
recrutando 

1º. abril 2020 / 
30 março 2021 

ECR Profissionais da saúde ou 
pessoas que tiveram 
contato com pacientes com 
COVID-19 
(2.486) 

Hidroxicloroquina Nenhuma 
intervenção 

Proporção de 
pacientes com PCR 
positivo para COVID-
19 

Gangnam 
Severance Hospital 

NCT04333732 Ainda não 
recrutando 

abril 2020 / 
fevereiro 2021 

ECR Profissionais da saúde que 
tiveram contato com 
pacientes com COVID-19 
(55.000) 

Cloroquina ou 
hidroxicloroquina 

Placebo Proporção de 
pacientes com 
diagnostico de 

Washington 
University School of 
Medicine 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

COVID-19 e limitação 
de atividades 

NCT04325893 Ainda não 
recrutando 

abril 2020 / 
setembro 2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(1300) 

Hidroxicloroquina Placebo Mortalidade por todas 
as causas 
Necessidade de 
ventilação mecânica 
invasiva 

University Hospital, 
Angers 

NCT04329923 Ainda não 
recrutando 

6 abril 2020 /  
1º dezembro 
2021 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 e contatos 
próximos 
(400) 
 

Hidroxicloroquina Placebo Hospitalização 
Necessidade de 
terapia intensiva 
Eventos adversos 

Individual 

NCT04329572 Ainda não 
recrutando 

3 abril 2020 /  
30 junho 2020 

Ensaio 
clínico 
com 

braço 
único 

Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 

(400) 

Hidroxicloroquina 
+ azitromicina 

--- Evolução para 
síndrome respiratória 
aguda 

Azidus Brasil 

NCT04333225 Ainda não 
recrutando 

3 abril 2020 /  
30 julho 2020 

ECR Profissionais da saúde que 
tiveram contato com 
pacientes com COVID-19 
(360) 

Hidroxicloroquina Nenhuma 
intervenção 

Proporção de 
pacientes com PCR 
positivo para COVID-
19 

Baylor Research 
Institute 

NCT04328272 Ainda não 
recrutando 

28 março 2020 / 
28 junho 2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 

COVID-19 
(75) 

Hidroxicloroquina 
 

Comparador 1: 
azitromicina 

 
Comparador 2: 
placebo 

Resolução de 
sintomas clínicos 

Individual 

NCT04330586 Ainda não 
recrutando 

1o abril 2020 /  
30 setembro 
2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(141) 

Hidroxicloroquina 
+ 
ciclesonide 

Ciclesonide Tempo para 
negativação PCR 

Korea University 
Guro Hospital 

NCT04328285 Ainda não 
recrutando 

30 março 2020 /  
30 novembro 
2020 

ECR Profissionais da saúde que 
tiveram contato com 
pacientes com COVID-19 
(1.200) 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
placebo 
 
Comparador 2: 
lopinavir + 
ritonavir 

Proporção de 
pacientes com PCR 
positivo para COVID-
19 

Centre Hospitalier 
Universitaire de 
Saint Etienne 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

NCT04328961 Ainda não 
recrutando 

março 2020 / 
outubro 2020 

ECR Participantes que tiveram 
contato próximo com 

pacientes com COVID-19 
(2.000) 

Hidroxicloroquina Ácido ascórbico 
(vitamina C) 

Proporção de 
pacientes com PCR 

positivo para COVID-
19 

University of 
Washington 

NCT04329832 Ainda não 
recrutando 

1º abril 2020 /  
31 dezembro 
2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado ou 
suspeito de COVID-19 
(300) 

Hidroxicloroquina Azitromicina Escala de desfechos 
da Organização 
Mundial da Saúde 

Intermountain 
Health Care, Inc. 

NCT04329611 Ainda não 
recrutando 

8 abril 2020 /  
31 agosto 2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 

COVID-19 
(1.660) 

Hidroxicloroquina Placebo Desfecho composto: 
necessidade de 

hospitalização, de 
ventilação mecânica 
ou morte 

Individual 

NCT04307693 Recrutando 11 março 2020 / 
maio 2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(150) 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
lopinavir + 
ritonavir 
 
Comparador 2: 
nenhuma 
intervenção 

Detecção/Carga viral 
Tempo para melhora 
clínica 
Tempo para morte, 
UTI ou ventilação 
mecânica 
Progressão para 

suplementação de O2 
Eventos adversos 

Asan Medical 
Center 

NCT04318444 Ainda não 
recrutando 

março 2020 / 
março 2020 

ECR Participantes que 
possuíram contato 
domiciliar ou sem serviços 
hospitalares com pacientes 
com COVID-19 
(1600) 

Hidroxicloroquina Placebo Número de casos com 
infecção por COVID-
19 
Número de casos com 
sintomas de infecção 
por COVID-19 

Columbia University 

NCT04303507 Ainda não 
recrutando 

abril 2020 /  
abril 2021 

ECR Participantes sem 
diagnóstico prévio de 
COVID-19 
(40.000) 

Hidroxicloroquina 
cloroquina 

Placebo Duração COVID-19 
Número de casos 
assintomáticos 
Número de casos 
sintomáticos 
Gravidade de 
sintomas 

University of Oxford 

NCT04315896 Ainda não 
recrutando 

23 março 2020 /  
22 março 2021 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 

Hidroxicloroquina 
 

Placebo Mortalidade por todas 
as causas 

Sanofi 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

COVID-19 e quadro 
respiratório grave 

(500) 
 

Duração da 
hospitalização 

Necessidade de 
ventilação mecânica 
Eventos adversos 

NCT04323631 Ainda não 
recrutando 

março 2020 / 
dezembro 2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(1.116) 

Hidroxicloroquina Nenhum 
tratamento 

Número de 
participantes com 
infecção grave ou 
morte 

Rambam Health 
Care Campus 

NCT04318015 Ainda não 

recrutando 

1o abril 2020 /  

31 março 2021 

ECR Profissionais da saúde que 

tiveram contato com 
pacientes com COVID-19 
(400) 

Hidroxicloroquina Placebo Número de infecções 

sintomáticas 
Absenteísmo 
Complicações 

National Institute of 

Respiratory 
Diseases, Mexico / 
Sanofi 

NCT04316377 Recrutando 23 março 2020 /  
25 março 2023 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19, hospitalizados e 
quadro respiratório grave 
(202) 

Hidroxicloroquina 
 

Tratamento usual Mortalidade 
Duração da 
hospitalização 
Necessidade de 
ventilação mecânica 
Necessidade de UTI 
Detecção/Carga viral 

University Hospital, 
Akershus 

NCT04319900 Recrutando 5 março 2020 /  
25 junho 2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(100) 

Cloroquina + 
favipiravir 

Favipiravir Tempo para melhora 
dos sintomas 

Beijing Chao Yang 
Hospital 

NCT04321616 Ainda não 
recrutando 

26 março 2020 / 
novembro 2020 

ECR Pacientes hospitalizados 
com diagnóstico 
confirmado de COVID-19 
(700) 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
remdesivir 
 
Comparador 2: 

nenhum 
tratamento 

Mortalidade por todas 
as causas 
Necessidade de UTI 
Necessidade de 

ventilação mecânica 

Oslo University 
Hospital 

NCT04308668 Recrutando 17 março /  
maio 2020 

ECR Pacientes expostos a 
algum caso de COVID-19 
(3.000) 

Hidroxicloroquina Placebo Número de 
participantes com 
COVID-19 
Gravidade dos casos 
Hospitalização 
Mortalidade 

University of 
Minnesota 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

Descontinuação/Saída 
do estudo 

NCT04321993 Ainda não 
recrutando 

março 2020 / 
julho 2021 

ECNR Pacientes hospitalizados 
com COVID-19 e doença 
moderada/grave 
(1.000) 

Hidroxicloroquina Comparador 1: 
lopinavir + 
ritonavir 
Comparador 2: 
baricitinibe 
Comparador 3: 

sarilumabe 

Estado clínico 
Mortalidade 
Duração da doença 

Nova Scotia Health 
Authority 

ChiCTR2000030718 Recrutando Não relatado ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(80) 

Hidroxicloroquina Nenhum 
tratamento 

Mortalidade 
Gravidade de quadro 
respiratório 
Tempo para remissão 
Detecção/Carga viral 
Duração de suporte 
com O2 

Hubei Clinical 
Research Center for 
Emergency and 
Resuscitation 

ChiCTR2000029988 Recrutando Não relatado ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 e quadro grave 
(80) 

Cloroquina 
 

Nenhum 
tratamento 

Mortalidade por todas 
as causas 
Duração da 
hospitalização 
Duração de 
internação na UTI 
Duração de 
ventilação mecânica 

Hubei Clinical 
Research Center for 
Emergency and 
Resuscitation 

ChiCTR2000029939* Recrutando Não relatado ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 

COVID-19 
(100) 

Cloroquina 
 

Nenhum 
tratamento 

Mortalidade específica 
Duração da 

hospitalização 

HwaMei Key 
Research Fund 

(2020HMZD18) 

ChiCTR2000029899/ 
ChiCTR2000029898 

Recrutando Não relatado ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(100) 

Hidroxicloroquina Cloroquina 
 

Tempo para “cura” 
Mortalidade por todas 
as causas 

Peking University 
Third Hospital 

ChiCTR2000029868 Recrutando Não relatado ECR Participantes com 

diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(200) 

Hidroxicloroquina Nenhum 

tratamento 

Detecção/Carga viral SPH SHANGHAI 

ZHONGXI 
PHARMACEUTICAL 
CO., LTD 



 

 

 

Estudo Status Data Prevista 
Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

ChiCTR2000029741 Recrutando Não relatado ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 

COVID-19 
(112) 

Hidroxicloroquina Lopinavir + 
ritonavir 

Duração da 
hospitalização 

Proporção de casos 
graves 
Mortalidade  

Sun Yat-Sen 
University 

ChiCTR2000029740 Recrutando Não relatado ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(78) 

Hidroxicloroquina Nenhum 
tratamento 

Detecção/Carga viral The First Hospital of 
Peking University 

ChiCTR2000029542 Recrutando Não relatado ECR Participantes com 

diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(20) 

Cloroquina Nenhum 

tratamento 

Mortalidade por todas 

as causas 
Duração de 
internação na UTI 
Duração da 
hospitalização 

Sun Yat sen 

Memorial Hospital 
of Sun Yat sen 
University 

NCT04321278 Recrutando 23 março 2020 /  
30 agosto 2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico provável ou 
confirmado de COVID-19 
(440) 

Hidroxicloroquina Hidroxicloroquina 
+ azitromicina 

Estado clínico 
Mortalidade por todas 
as causas 
Duração da 
hospitalização 

No. dias sem 
ventilação mecânica 

Hospital Israelita 
Albert Einstein 

NCT04303299 Ainda não 
recrutando 

15 março 2020 /  
30 novembro 
2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(80) 

Oseltamivir + 
cloroquina 

Diferentes 
combinações de 
oseltamivir, + 
darunavir + 
lopinavir + 
faviparivir 

Detecção/Carga viral 
Mortalidade 
Número de dias com 
ventilação mecânica 

 
Rajavithi Hospital 

NCT04322123 Ainda não 
recrutando 

6 abril 2020/ 
30 agosto 2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico provável ou 
confirmado de COVID-19 
(630) 

Hidroxicloroquina Hidroxicloroquina 
+ azitromicina 

Estado clínico 
Mortalidade por todas 
as causas 
Duração da 
hospitalização 
Necessidade de 
intubação 

Hospital do Coração 
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Início/Término 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamento 

NCT04324463 Ainda não 
recrutando 

1o abril 2020 /  
30 setembro 

2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 

COVID-19 
(1.500) 

Cloroquina + 
azitromicina 

Nenhuma 
intervenção 

Admissão hospitalar 
ou morte 

Necessidade de 
ventilação mecânica 
ou morte 

Population Health 
Research Institute 

NCT04304053 Recrutando 18 março 2020 /  
15 junho 2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(3.040) 

Hidroxicloroquina 
+ darunavir 

Nenhuma 
intervenção 

Incidência de casos 
de COVID-19 em 
contatos 

Fundacio Lluita 
Contra la SIDA 

NCT04322396 Ainda não 

recrutando 

1o abril 2020 /  

31 outubro 2020 

ECR Participantes com 

diagnóstico confirmado de 
COVID-19 
(226) 

Hidroxicloroquina 

+ azitromicina 

Placebo Estado clínico 

Mortalidade 
Duração da 
hospitalização 

 

Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease 
Trial Network, 
Denmark 

NCT04323527 Recrutando 23 março 2020 /  
31 agosto 2020 

ECR Participantes com 
diagnóstico provável ou 

confirmado de COVID-19 
(440) 

Cloroquina 
(baixa dose) 

Cloroquina (alta 
dose) 

Mortalidade 
Duração da 

hospitalização 
Duração da 
ventilação mecânica 

Fundação de 
Medicina Tropical 

Dr. Heitor Vieira 
Dourado 

 



 

 

  

APÊNDICE 9 

Pergunta: Devemos utilizar azitromicina no paciente com infecção 

pelo COVID-19? 

 

Estratégias de busca 

Bases Eletrônicas 

As buscas foram realizadas no dia 28 de abril de 2020. As estratégias 

de busca conduzidas estão detalhadas no Quadro 34 abaixo e foram 

extraídas de uma revisão sistemática rápida.  

Quadro 34: Bases de dados e estratégias de busca utilizadas 

Base de dados Estratégia de busca Resultado 

MEDLINE  

(via PubMed) 

#1 "Coronavirus"[Mesh] OR "COVID-19" OR 

(COVID) OR (Coronavirus) OR (SARS-CoV-2) 

OR (Coronaviruses) OR (Deltacoronavirus) 

OR (Deltacoronaviruses) OR "Munia 

coronavirus HKU13" OR (Coronavirus 

HKU15) OR (Coronavirus, Rabbit) OR 

(Rabbit Coronavirus) OR (Coronaviruses, 

Rabbit) OR (Rabbit Coronaviruses) OR 

"Bulbul coronavirus HKU11" OR "Thrush 

coronavirus HKU12" OR “novel coronavirus” 

OR “covid 19” OR “sarscov 2” OR 

“Betacoronavirus*” 

#2 “Anti-Bacterial Agents” [mesh] OR “Anti-

Bacterial Agents” OR “Agents, Anti-Bacterial” 

OR “Anti-Bacterial Agents” OR “Antibacterial 

Agents” OR “Agents, Antibacterial” OR “Anti-

Bacterial Compounds” OR “Anti-Bacterial 

Compounds” OR “Compounds, Anti-

Bacterial” OR “Bacteriocidal Agents” OR 

“Agents, Bacteriocidal” OR “Bacteriocides” 

OR “Anti-Mycobacterial Agents” OR “Agents, 

Anti-Mycobacterial” OR “Anti Mycobacterial 

Agents” OR “Antimycobacterial Agents” OR 

“Agents, Antimycobacterial” OR “Antibiotics” 

OR “Antibiotic” OR “antimicrobials” OR 

“antibacterials” OR “Azithromycin” [mesh] 

OR “Azythromycin”  OR “Sumamed” OR 

“Toraseptol” OR “Vinzam” OR “CP-62993” 

OR “CP 62993” OR “CP62993” OR 

“Zithromax” OR “Azitrocin” OR “Azadose” OR 

“Ultreon” OR “Zitromax” OR 

“Azithromycin Dihydrate” OR 

“Dihydrate, Azithromycin” OR 

“Azithromycin Monohydrate” OR 

43 

 



 

 

  

Base de dados Estratégia de busca Resultado 

“Monohydrate, Azithromycin” OR “Goxal” OR 

“Zentavion”  

#3 "Hydroxychloroquine"[Mesh] OR 

(Hydroxychloroquine) OR (Oxychlorochin) 

OR (Oxychloroquine) OR 

(Hydroxychlorochin) OR (Plaquenil) OR 

(Hydroxychloroquine Sulfate) OR 

"Hydroxychloroquine Sulfate (1:1) Salt" OR 

(Hidroxicloroquina) OR (Hydroxychloroquine) 

OR (Hydroxychloroquinum) OR 

(Oxichlorochine) OR (Oxichloroquine) OR 

"Chloroquine"[Mesh] OR Chlorochin OR 

Cloroquina OR Cloroquine OR Chloroquine 

OR "Antimalarials"[Mesh] OR (Antimalarials) 

OR (Antimalarial Agents) OR (Agents, 

Antimalarial) OR (Antimalarial Drugs) OR 

(Drugs, Antimalarial) OR (Anti-Malarials) OR 

(Anti Malarials) OR “(N4-(7-Chloro-4-

quinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4- 

pentanediamine)” OR Hydroquin OR Axemal 

OR Dolquine OR Quensyl OR Quinoric 

#4 #1 AND #2 AND #3 

Embase  #1 ('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-

related coronavirus' OR 'covid 19' OR 'covid-

19' OR 'novel coronavirus' OR 'sars-cov2' OR 

'sars-ncov' OR 'sars-cov-2') AND 

[embase]/lim 

#2 'antibiotic agent'/exp OR 

'azithromycin'/exp OR ‘Antibiotics’ OR 

‘Antibiotic’ 

#3 'hydroxychloroquine' OR 

'hydroxychloroquine'/exp OR 

hydroxychloroquine OR '7 chloro 4 [4 [ethyl 

(2 hydroxyethyl) amino] 1 

methylbutylamino] quinoline'/exp OR '7 

chloro 4 [4 [ethyl (2 hydroxyethyl) amino] 1 

methylbutylamino] quinoline' OR '7 chloro 4 

[4 [ethyl (2 hydroxyethyl) amino] 1 

methylbutylamino] quinoline 

diphosphate'/exp OR '7 chloro 4 [4 [ethyl (2 

hydroxyethyl) amino] 1 methylbutylamino] 

quinoline diphosphate' OR 'chloroquinol'/exp 

OR chloroquinol OR 'ercoquin'/exp OR 

ercoquin OR 'hydrochloroquine'/exp OR 

hydrochloroquine OR 'hydrocloroquine'/exp 

OR hydrocloroquine OR 'oxychloroquine'/exp 

OR oxychloroquine OR 'quensyl'/exp OR 

44 



 

 

  

Base de dados Estratégia de busca Resultado 

quensyl OR 'sn 8137'/exp OR 'sn 8137' OR 

oxychlorochin OR hydroxychlorochin OR 

plaquenil OR 'hydroxychloroquine sulfate' OR 

'hydroxychloroquine sulfate (1:1) salt' OR 

hidroxicloroquina OR hydroxychloroquinum 

OR oxichlorochine OR oxichloroquine OR 

'chloroquine' OR 'chloroquine'/exp OR 

chloroquine OR '4 (4 diethylamino 1 

methylbutylamino) 7 chlorchinolin 

diphosphate' OR '4 (4 diethylamino 1 

methylbutylamino) 7 chlorchinolin sulfate' 

OR '4 (4 diethylamino 1 methylbutylamino) 

7 chlorchinolin sulfate' OR '4 (4 diethylamino 

1 methylbutylamino) 7 chloroquinoline' OR 

'7 chloro 4 (4 diethylamino 1 

methylbutylamino) quinoline' OR '7 chloro 4 

(4 diethylamino 1 methylbutylamino) 

quinoline diphosphate' OR '7 chloro 4 (4 

diethylamino 1 methylbutylamino) quinoline' 

OR 'a-cq' OR amokin OR amokine OR anoclor 

OR aralan OR aralen OR 'aralen 

hydrochloride' OR 'aralen phosphate' OR 

aralene OR arechin OR arechine OR arequine 

OR arthrochin OR arthrochine OR 

arthroquine OR artrichin OR artrichine OR 

artriquine OR avloclor OR avoclor OR 

bemaphata OR bemaphate OR bemasulph 

OR bipiquin OR cadiquin OR chemochin OR 

chemochine OR chingamine OR 

chingaminum OR chloraquine OR chlorochin 

OR chlorochine OR chlorofoz OR chloroquin 

OR 'chloroquin phosphate' OR 'chloroquine 

diphosphate' OR 'chloroquine disulfate' OR 

'chloroquine disulphate' OR 'chloroquine 

hydrochloride' OR 'chloroquine phosphate' 

OR 'chloroquine streuli' OR 'chloroquine 

sulfate' OR 'chloroquine sulphate' OR 

chloroquinesulphate OR 'chloroquini 

diphosphas' OR 'chloroquinum 

diphosphoricum' OR chlorquin OR chlorquine 

OR choloquine OR 'choroquine sulfate' OR 

'choroquine sulphate' OR cidanchin OR 'clo-

kit junior' OR clorichina OR clorichine OR 

cloriquine OR clorochina OR delagil OR 

delagyl OR dichinalex OR diclokin OR 

diquinalex OR diroquine OR emquin OR 

genocin OR gontochin OR gontochine OR 

gontoquine OR heliopar OR imagon OR 

iroquine OR klorokin OR klorokine OR 

klorokinfosfat OR lagaquin OR malaquin OR 

malarex OR malarivon OR malaviron OR 



 

 

  

Base de dados Estratégia de busca Resultado 

maliaquine OR maquine OR mesylith OR 

mexaquin OR mirquin OR nivachine OR 

nivaquin OR nivaquine OR 'nivaquine (b)' OR 

'nivaquine b' OR 'nivaquine dp' OR 

'nivaquine forte' OR 'p roquine' OR 

quinachlor OR quingamine OR repal OR 

resochen OR resochene OR resochin OR 

'resochin junior' OR resochina OR resochine 

OR resochinon OR resoquina OR resoquine 

OR reumachlor OR roquine OR 'rp 3377' OR 

rp3377 OR sanoquin OR sanoquine OR 

silbesan OR siragan OR sirajan OR 'sn 7618' 

OR sn7618 OR solprina OR solprine OR 

tresochin OR tresochine OR tresoquine OR 

trochin OR trochine OR troquine OR 'w 7618' 

OR w7618 OR 'win 244' OR win244 OR 

'antimalarial agent'/exp OR 'antimalarial 

agent' OR 'anti malaria drug'/exp OR 'anti 

malaria drug' OR 'antimalaria agent'/exp OR 

'antimalaria agent' OR 'antimalaria drug'/exp 

OR 'antimalaria drug' OR 'antimalaria drug, 

synthetic'/exp OR 'antimalaria drug, 

synthetic' OR 'antimalarial'/exp OR 

antimalarial OR 'antimalarial drug'/exp OR 

'antimalarial drug' OR 'antimalarials'/exp OR 

antimalarials OR 'antipaludean agent'/exp 

OR 'antipaludean agent' OR 'antiplasmodic 

agent'/exp OR 'antiplasmodic agent' OR 

'synthetic antimalaria agent'/exp OR 

'synthetic antimalaria agent' 

#3 #1 AND #3 AND #4 

 

Cochrane Library # 1 MeSH descriptor: [SARS Virus] explode 

all trees 

#2 MeSH descriptor: [Coronavirus] explode 

all trees 

#3 "COVID-19" OR (COVID) OR 

(Coronavirus) OR (SARS-CoV-2) OR 

(Coronaviruses) OR (Deltacoronavirus) OR 

(Deltacoronaviruses) OR 

"Munia coronavirus HKU13" OR (Coronavirus 

HKU15) OR 

(Coronavirus, Rabbit) OR (Rabbit 

Coronavirus) OR (Coronaviruses, 

0 



 

 

  

Base de dados Estratégia de busca Resultado 

Rabbit) OR (Rabbit Coronaviruses) OR 

"Bulbul coronavirus HKU11" 

OR "Thrush coronavirus HKU12" 

#4 #1 OR #2 OR #3 

#5 MeSH descriptor: [Anti-Bacterial Agents] 

explode all trees 

#6 MeSH descriptor: [Azithromycin] explode 

all trees 

#7 #5 OR #6 

#8 MeSH descriptor: [Hydroxychloroquine] 

explode all trees  

#9 MeSH descriptor: [Chloroquine] explode 

all trees  

#10 MeSH descriptor: [Antimalarials] 

explode all trees  

#11 (Hydroxychloroquine) OR 

(Oxychlorochin) OR (Oxychloroquine) OR 

(Hydroxychlorochin) OR (Plaquenil) OR 

(Hydroxychloroquine Sulfate) OR 

"Hydroxychloroquine Sulfate (1:1) Salt" OR 

(Hidroxicloroquina) OR (Hydroxychloroquine) 

OR (Hydroxychloroquinum) OR 

(Oxichlorochine) OR (Oxichloroquine) OR 

Chlorochin OR Cloroquina OR Cloroquine OR 

Chloroquine OR (Antimalarials) OR 

(Antimalarial Agents) OR (Agents, 

Antimalarial) OR (Antimalarial Drugs) OR 

(Drugs, Antimalarial) OR (Anti-Malarials) OR 

(Anti Malarials) OR "(N4-(7-Chloro-4-

quinolinyl)-N1,N1-diethyl1,4-

pentanediamine)" OR Hydroquin OR Axemal 

OR Dolquine OR Quensyl OR Quinoric OR 

Plaquenil 

#12 #8 OR #9 OR #10 OR #11 

#4 AND #7 AND #12 

Medrxiv (“Anti-Bacterial Agents” OR  antibiotics 

OR  Azithromycin) AND (Hydroxychloroquine 

OR Oxychlorochin OR Oxychloroquine OR 

Hydroxychlorochin OR Plaquenil OR 

Chlorochin OR Cloroquina OR Cloroquine OR 

chloroquine OR Antimalarials OR 

Antimalarial) 

46 



 

 

  

Base de dados Estratégia de busca Resultado 

Opengrey (“Anti-Bacterial Agents” OR  antibiotics 

OR  Azithromycin) AND (Hydroxychloroquine 

OR Oxychlorochin OR Oxychloroquine OR 

Hydroxychlorochin OR Plaquenil OR 

Chlorochin OR Cloroquina OR Cloroquine OR 

chloroquine OR Antimalarials OR 

Antimalarial) 

4 

 

Resultados 

Por meio das estratégias acima, foram recuperadas 91 

referências, e após eliminação de 10 duplicatas, 81 referências foram 

avaliadas por meio dos títulos e resumos. Após esta primeira fase de 

seleção, 16 referências elegíveis foram avaliadas na íntegra e a 

elegibilidade foi confirmada.  Sendo assim, 10 estudos foram 

considerados elegíveis. O fluxograma PRISMA de seleção dos estudos 

é exibido na Figura 19: Fluxograma PRISMA com o processo de 

seleção dos estudos. O motivo de exclusão está relatado no Quadro 

35 abaixo.  

 

 

 

 

 



 

 

  

Figura 19: Fluxograma PRISMA com o processo de seleção dos 

estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 registros identificados através de 
pesquisa em bases de dados 
(Medline= 43; Embase= 44; 

Cochrane=0) 
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Registros adicionais identificados por 

outras fontes 
(n =4) 

Registros após remoção de duplicatas 
(n = 81) 

Registros avaliados 
(n = 81) 

Registros excluídos 
(n = 65) 

Textos completos avaliados 
para elegibilidade 

(n = 16) 

Textos completos 
excluídos, com 

justificativa 
(n = 6) 

Delineamento (3) 
Desfecho (1) 

Dados duplicados (1) 
Dados não informados 

(1) 

Estudos incluídos para 
síntese narrativa 

(n=10) 



 

 

  

Quadro 35: Estudos excluídos e motivos de exclusão. 

Estudo (Autor/ano) Motivo de exclusão 

Colson et al., 2020 (194) Delineamento 

Kim et al., 2020 (195) Desfecho 

Mitra et al., 2020 (196) Delineamento 

Gautret et al., 2020a (182) Dados duplicados 

Pereira et al., 2020 (197) Dados não 

informados 

Sarayani et al., 2020 (198) Delineamento 

 

Dentre os estudos considerados elegíveis foram incluídos um 

ensaio clínico randomizado (180), duas coortes prospectivas 

(199,200), quatro coortes retrospectivas (201–204), duas séries de 

casos (205,206) e um relato de caso (207). A descrição das principais 

características dos estudos, dos participantes, dos resultados 

preliminares e do rigor metodológico/risco de viés está exibida no 

Quadro 36 abaixo. A avaliação da qualidade geral da evidência está 

exibida no Quadro 37.



 

 

  

Quadro 36: Sumarização dos estudos incluídos. 

Estudo 
Desenho de 

Estudo 
População Intervenção Resultados Financiamento Risco de viés 

Borba et 
al., 2020 

Ensaio clínico 
randomizado 

Pacientes 

hospitalizados 

com 

diagnóstico por 
COVID-19 

Alta dose de 

cloroquina + 

azitromicina 

versus baixa dose 

de cloroquina + 

azitromicina 

81 pacientes com idade 

média de 51,1 anos e 

75,3% pacientes do sexo 
masculino. 

- Alta dose de 

cloroquina + 

ceftriaxona + 

azitromicina 

apresentou um 

intervalo QTc> 

500ms (25%) e 

tendência à 

letalidade maior 

(17%) do que a 

dosagem mais 
baixa. 

- Taxa de 

mortalidade geral 

foi de 13,5% 

(IC95% = 6,9-
23,0%). 

- No 4ª dia, a 

secreção 

respiratória foi 

negativa em 

apenas um 
paciente. 

Governo do Estado 

do Amazonas, 

Farmanguinhos 

(Fiocruz), 

Superintendência da 

Zona Franca de 

Manaus, 

Coordenação de 

Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível 

Superior, Fundação 

de Amparo à 

Pesquisa do Estado 

do Amazonas e 

fundos federais 

facilitados pelo 

Senado Brasileiro. 

Baixo (ferramenta 

Cochrane Risk of 

Bias).   



 

 

  

Chang et 
al., 2020 

Coorte 
prospectiva 

Pacientes com 

diagnóstico de 
COVID-19 

Hidroxicloroquina 

(400 mg duas 

vezes por 1 dia, 

200 mg duas 

vezes por mais 4 

dias) mais 

azitromicina (500 
mg) 

 

 117 pacientes com 

idade media de 60, 2 

anos e 59,5% do sexo 

masculino. Ao longo de 

295 pacientes-dia, 

houve 28 alertas 

urgentes para 18 

(15,4%) pacientes. A 

fibrilação atrialcom 

resposta ventricular 

rápida foi a mais comum 

(15, 53,6%). Houve 

cinco (17,9%) alertas 

para QTc> 500ms.  

NI Moderada (NOS 
Scale) - seleção 

Chorin et 
al., 2020 

Coorte 
retrospectiva 

Pacientes com 

diagnóstico de 
COVID-19 

Hidroxicloroquina 
mais azitromicina 

Dos 84 pacientes 

tratados utilizando a 

combinação de 

hidroxicloroquina + 

azitromicina, 30% dos 

pacientes apresentaram 

aumento de QTc em 

mais de 40ms. Em 11% 

dos pacientes, o QTc 

aumentou para> 500 

ms, representando um 

grupo de alto risco para 
arritmia. 

NI Alto (NOS Scale) – 

representatividade 

e comparabilidade 

da amostra; 

natureza 
retrospectiva. 

Columbia 

University 

Kidney 

Transplant 

Program, 
2020 

Série de 
casos 

Transplantados 

renais com 

COVID-19 

Hidroxicloroquina 
mais azitromicina 

Dos 15 pacientes 

incluídos no estudos, 9 

(60%) fizeram uso de 

hidroxicloroquina mais 

azitromicina. Desses, 

National Center for 

Advancing 

Translational 

Sciences; National 

Alto (série de 
casos) 



 

 

  

dois pacientes 
faleceram. 

Institute of Diabetes 

and Digestive and 
Kidney 

Diseases; National 

Institute on Minority 

Health and Health 

Disparities; National 
Heart, Lung, and 

Blood Institute 

Gabriels et 

al., 2020 

Relato de 

caso 

Paciente com 

diagnóstico de 
COVID-19 

Hidroxicloroquina 

(400 mg duas 

vezes por 1 dia, 

200 mg duas 

vezes por mais 4 

dias) mais 

azitromicina (500 
mg por 5 dias) 

 

Mulher de 72 anos com 

história de fibrilação 

atrial recebendo 

hidroxicloroquina mais 

azitromicina, realizou 

monitoramento de 

eletrocardiograma duas 

vezes por dia através de 

telemetria. No segundo 

dia, depois da primeira 

dose do meddicamento, 

paciente apresentou um 

episódio de arritmia. 

Paciente foi medicada e 

retornou ao ritmo 

sinusal. Seu tratamento 

com hidroxicloroquina 

mais azitromicina foi 

continuado, sem mais 

eventos arrítmicos 

apresentando uma QTc 
estável.  

NI Alto (relato de 

casos) 



 

 

  

Gautret et 
al., 2020b 

Coorte 
prospectiva 

Paciente com 

diagnóstico de 
COVID-19 

Hidroxicloroquina 

(200 mg três 

vezes por dia/10 

dias) mais 

azitromicina (500 

mg no 1ª dia, 250 

nos próximos 4 
dias) 

 

Dos 80 pacientes, após o 

tratamento 

hidroxicloroquina 

(200mg) + azitromicina 

observou-se uma queda 

rápida da carga viral 

nasofaríngea, com 83% 

de negativos no 7ª dia e 

93% no 8ª dia. Ainda, 

durante o tratamento  1 

paciente faleceu 
(1,25%). 

Institut Hospitalo-
Universitaire 

(IHU) Mediterranee 
Infection 

Moderada (NOS 
Scale) - seleção 

Molina et 
al., 2020 

Série de 
casos 

Paciente com 

diagnóstico de 

COVID-19 

Hidroxicloroquina 

(600mg) + 

azitromicina (500 

mg no 1ª dia, 250 

nos próximos 4 
dias) 

Dos 11 pacientes 

recebendo a combinação 

de hidroxicloroquina + 

azitromicina, um 

paciente teve seu 

tratamento 

descontinuado após 4 

dias, devido a um 

prolongamento do 

intervalo QT de 405 ms 

antes do tratamento 

para 460 e 470 ms após 
a combinação. 

NI Alto (série de 
casos) 

Lane et 
al., 2020 

Coorte 
retrospectiva 

Pacientes com 

artrite 

reumatóide; > 

18 anos de 

idade 

Hidroxicloroquina 
mais azitromicina 

Uma análise 

restrospectiva com 130 

mil pacientes mostrou 

um risco de morte 

cardiovascular 119% 

maior em 30 dias (HR 

2,19 [1,22-3,94] com 

associação de 

National Institute 

for Health Research 

(NIHR) Oxford 

Biomedical Research 

Centre (BRC) e 

Senior Research 

Fellowship (DPA), 

US National 

Alto (NOS Scale) – 

representatividade 

e comparabilidade 

da amostra; 

natureza 
retrospectiva. 



 

 

  

hidroxicloroquina + 

azitromicina. Ainda, foi 

observado um aumento 

no risco de angina (HR 

1,15 [IC 95% 1,05-

1,26]) e insuficiência 

cardíaca (HR 1,22 [IC 
95% 1,02-1,45]).  

Institutes of Health, 

Janssen Research & 

Development, 

IQVIA,  Korea 

Health Technology 

R&D Project through 

the Korea Health 

Industry 

Development 
Institute (KHIDI) 

Ramireddy 

et al., 
2020 

 

Coorte 
retrospectiva 

Pacientes sob 

investigação e 

pacientes com 

diagnóstico de 

COVID-19 

Hidroxicloroquina 
mais azitromicina 

Dos 98 pacientes 

incluídos no estudo, 61 

pacientes fizeram uso de 

hidroxicloroquina mais 

azitromicina.  As 

alterações no QTc foram 

mais altas com a 

combinação dos dois 

fármacos, porém não 

significativo, quando 

comparado com o grupo 

de pacientes que 

receberam só 
azitromicina (n=27). 

Cedars-Sinai Alto (NOS Scale) – 

representatividade 

e comparabilidade 

da amostra; 

natureza 
retrospectiva. 

Raoult et 
al., 2020 

Coorte 
retrospectiva 

Pacientes com 
COVID-19 

Hidroxicloroquina 

mais azitromicina 

1061 pacientes com 

idade média de 43,6 

anos e 46,4% pacientes 
do sexo masculino. 

- Não foi observada 

toxicidade 

cardíaca. 

NI 
Alto (NOS Scale) – 

representatividade 

e comparabilidade 

da amostra; 

natureza 

retrospectiva. 



 

 

  

- Um bom 

resultado clínico e 

cura virológica 

foram obtidos em 

973 pacientes em 
10 dias (91,7%). 

- Desfecho 

virológico ruim 

(persistência do 

derramamento 

viral no dia 10) 

foi observado em 

47 pacientes 
(4,4%); 

- Desfecho ruim 

(morte ou 

transferência 

para unidade de 

terapia intensiva 

(UTI) ou 

hospitalização por 

10 dias ou mais) 

foi observado em 

46 pacientes 

(4,3%); 10 foram 

transferidos para 

unidades de 

terapia intensiva, 

5 pacientes 

faleceram 

(0,47%) (74-95 

anos) e 31 

necessitaram de 

10 dias de 



 

 

  

internação ou 

mais. Entre este 

grupo, 25 

pacientes estão 

curados e 16 

ainda estão 

hospitalizados 

(98% dos 

pacientes curados 
até agora). 

-  O ruim resultado 

clínico foi 

significativamente 

associado à idade 

avançada (OR 

1,11), maior 

gravidade inicial 

(OR 10,05) e 

baixa 

concentração 

sérica de 
hidroxicloroquina 

- A mortalidade foi 

significativamente 

menor nos 

pacientes que 

receberam > 3 

dias de 

hidroxicloroquina 

+ azitromicina do 

que nos pacientes 

tratados com 
outros regimes.  



 

 

 

 

Quadro 37: Avaliação da qualidade da evidência de acordo com a metodologia GRADE 

№ de 

participantes 
(estudos) 

Risco 

de 
viés 

Inconsistência 
Evidência 
indireta 

Imprecisão Outros 
Qualidade 

da 
evidência 

Sumário da evidência 

Negativação de detecção viral (PCR)  

3 estudos 
observacionais 

 

grave a grave b não grave  grave c nenhum ⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXA 

Raoult et al., 2020: Dos 1061 pacientes 
avaliados, após dez dias de tratamento 
com hidroxicloroquina + azitromicina, a 
persistência do derramamento viral foi 
observado em 47 pacientes (4,4%). 

Gautret et al., 2020b: Dos 80 pacientes, 
após o tratamento  hidroxicloroquina 
(200mg) + azitromicina (500 mg no 1ª 

dia, 250 nos próximos 4 dias),  

observou-se uma queda rápida da carga 
viral nasofaríngea, com 83% de 
negativos no 7ª dia e 93% no 8ª dia.                                                                                               

Molina et al., 2020: Dos 10 pacientes, 
após o tratamento com a combinação de 
hidroxicloroquina (600mg) + 
azitromicina (500 mg no 1ª dia, 250 nos 
próximos 4 dias), 8 pacientes (80%, IC 

de 95%: 49-94) apresntaram detecção 
viral positiva após avaliação com PCR.    

Mortalidade cardiovascular 

1 estudo 
observacional  

 

não 
grave 

não grave grave d não grave  nenhum ⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXA 

Uma análise restrospectiva com 130 mil 
pacientes com artrite reumatóide 
mostrou um risco de morte 
cardiovascular 119% maior em 30 dias 
(HR2,19 [1,22-3,94] com associação de 



 

 

 

 

№ de 
participantes 

(estudos) 

Risco 
de 

viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão Outros 
Qualidade 

da 
evidência 

Sumário da evidência 

hidroxicloroquina + azitromicina em 
comparação com hidroxicloroquina + 
azitromicina + amoxicilina. 

Mortalidade por todas as causas 

6 estudos 
observacioanis 

grave a não grave não grave grave c nenhum ⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXA 

Borba et al., 2020: Com a associação de 

cloroquina + ceftriaxona + azitromicina 
observou-se uma taxa de mortalidade 
geral de 13,5% (IC95% = 6,9-23,0%). 

Raoult et al., 2020: Dos 1071 pacientes 
utilizando associação de 
hidroxicloroquina + azitromicina, 5 

pacientes faleceram (0,47%) (74-95 
anos). 

 Gautret et al., 2020b: Dos 80 pacientes 
tratados utilizando a combinação de 
hidroxicloroquina (200mg) + 

azitromicina (500 mg no 1ª dia, 250 nos 
próximos 4 dias), 1 paciente faleceu 
(1,25%).  

Molina et al., 2020: Dos 11 pacientes 

tratados utilizando a combinação de 
hidroxicloroquina (600mg) + 
azitromicina (500 mg no 1ª dia, 250 nos 
próximos 4 dias), 1 paciente faleceu 
(9%).   

Chorin et al., 2020:  Dos 84 pacientes 
tratados utilizando a combinação de 

hidroxicloroquina + azitromicina, 4 
pacientes faleceram de falência de 



 

 

 

 

№ de 
participantes 

(estudos) 

Risco 
de 

viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão Outros 
Qualidade 

da 
evidência 

Sumário da evidência 

múltiplos órgãos, sem evidência de 
arritmia.  (4,76%).  

Columbia University Kidney Transplant 
Program, 2020: Dos 15 pacientes 
incluídos no estudos, 9 (60%) fizeram 

uso de hidroxicloroquina mais 
azitromicina. Desses, dois pacientes 
faleceram. 

Desfechos cardiovasculares 

8 estudos 
observacionais 

grave a  grave b muito grave 

d 
não grave  nenhum ⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXA 

Lane et al., 2020: Uma análise 
restrospectiva com 130 mil pacientes 

com artrite reumatóide mostrou aumento 
no risco de angina (HR 1,15 [IC 95% 
1,05-1,26]) e insuficiência cardíaca (HR 

1,22 [IC 95% 1,02-1,45]) com 
associação de hidroxicloroquina + 
azitromicina. 

Raoult et al., 2020: Dos 1061 pacientes 
utilizando associação de 
hidroxicloroquina + azitromicina, 

nenhum paciente apresentou toxicidade 
cardíaca. 

Borba et al., 2020: Alta dose de 
cloroquina + ceftriaxona + azitromicina 
apresentou um intervalo QTc> 500ms 
(25%). 

 Molina et al., 2020: 1/11 pacientes a 

combinação de  hidroxicloroquina 
(600mg) + azitromicina (500 mg no 1ª 



 

 

 

 

№ de 
participantes 

(estudos) 

Risco 
de 

viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão Outros 
Qualidade 

da 
evidência 

Sumário da evidência 

dia, 250 nos próximos 4 dias) foi 
descontinuada após 4 dias devido a um 
prolongamento do intervalo QT de 405 

ms antes do tratamento para 460 e 470 
ms após a combinação. 

Chorin et al., 2020:  Dos 84 pacientes 
tratados utilizando a combinação de  
hidroxicloroquina + azitromicina, 30% 
dos pacientes apresentaram aumento de 
QTc em mais de 40ms. Em 11% dos 
pacientes, o QTc aumentou para> 500 

ms, representando um grupo de alto 
risco para arritmia.   

Chang 2020: Ao longo de 295 pacientes-

dia, houve 28 alertas urgentes para 18 
(15,4%) pacientes. A fibrilação atrial 
com resposta ventricular rápida foi a 
mais comum (15, 53,6%). Houve cinco 
(17,9%) alertas para QTc> 500ms. 

Gabriels et al., 2020: Mulher de 72 anos 
com história de fibrilação atrial 

recebendo hidroxicloroquina mais 
azitromicina, realizou monitoramento de 

eletrocardiograma duas vezes por dia 
através de telemetria. No segundo dia, 
depois da primeira dose do 
meddicamento, paciente apresentou um 
episódio de arritmia. Paciente foi 
medicada e retornou ao ritmo sinusal. 

Seu tratamento com hidroxicloroquina 
mais azitromicina foi continuado, sem 



 

 

 

 

№ de 
participantes 

(estudos) 

Risco 
de 

viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão Outros 
Qualidade 

da 
evidência 

Sumário da evidência 

mais eventos arrítmicos apresentando 
uma QTc estável. 

Ramireddy et al., 2020: Dos 98 
pacientes incluídos no estudo, 61 
pacientes fizeram uso de 

hidroxicloroquina mais azitromicina.  As 
alterações no QTc foram mais altas com 
a combinação dos dois fármacos, porém 
não significativo, quando comparado com 
o grupo de pacientes que receberam só 
azitromicina (n=27).  

a. Alto risco de viés para residual confundidores, sem ajustamento da severidade basal; relatos e série de casos  

b. Inconsistência nos desfechos e resultados 

c. Número pequeno de eventos. 

d. O estudo Lane et al., 2020 incluiu pacientes com artrite reumatóide 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE 10 

Estratégias de busca 
Bases Eletrônicas 

As buscas foram realizadas no dia 08 de abril de 2020 e 
atualizadas no dia 27 de abril de 2020. As estratégias de busca 

conduzidas estão detalhadas no Quadro 38 abaixo e foram extraídas 
de uma revisão sistemática rápida.  

 
Quadro 38: Bases de dados e estratégias de busca utilizadas 

Base de dados Estratégia de busca Resultado 

MEDLINE  

(via PubMed) 

#1 "Coronavirus"[Mesh] OR "COVID-19" OR 

(COVID) OR (Coronavirus) OR (SARS-CoV-2) 

OR (Coronaviruses) OR (Deltacoronavirus) OR 

(Deltacoronaviruses) OR "Munia coronavirus 

HKU13" OR (Coronavirus HKU15) OR 

(Coronavirus, Rabbit) OR (Rabbit Coronavirus) 

OR (Coronaviruses, Rabbit) OR (Rabbit 

Coronaviruses) OR "Bulbul coronavirus HKU11" 

OR "Thrush coronavirus HKU12" OR “novel 

coronavirus” OR “covid 19” OR “sarscov 2” OR 

“Betacoronavirus*” 

 

#2 “Anti-Bacterial Agents” [mesh] OR “Anti-

Bacterial Agents” OR “Agents, Anti-Bacterial” 

OR “Anti-Bacterial Agents” OR “Antibacterial 

Agents” OR “Agents, Antibacterial” OR “Anti-

Bacterial Compounds” OR “Anti-Bacterial 

Compounds” OR “Compounds, Anti-Bacterial” 

OR “Bacteriocidal Agents” OR “Agents, 

Bacteriocidal” OR “Bacteriocides” OR “Anti-

Mycobacterial Agents” OR “Agents, Anti-

Mycobacterial” OR “Anti Mycobacterial Agents” 

OR “Antimycobacterial Agents” OR “Agents, 

Antimycobacterial” OR “Antibiotics” OR 

“Antibiotic” OR “antimicrobials” OR 

“antibacterials” OR “Azithromycin” [mesh] OR 

“Azythromycin”  OR “Sumamed” OR 

“Toraseptol” OR “Vinzam” OR “CP-62993” OR 

“CP 62993” OR “CP62993” OR “Zithromax” OR 

“Azitrocin” OR “Azadose” OR “Ultreon” OR 

“Zitromax” OR “Azithromycin Dihydrate” OR 

“Dihydrate, Azithromycin” OR 

“Azithromycin Monohydrate” OR 

“Monohydrate, Azithromycin” OR “Goxal” OR 

“Zentavion” OR “Vancomycin” [mesh] OR 

“Vancomycin” OR “Ceftriaxone” [mesh] OR 

“Ceftriaxone” OR “Cefepime” [mesh] OR 

“Cefepime” OR “Levofloxacin” [mesh] OR 

“Levofloxacin” OR “Fluoroquinolones” [mesh] 

OR “Fluoroquinolones” OR “Amoxicillin” [mesh] 

370 

 

 



 

 

 

 

Base de dados Estratégia de busca Resultado 

OR “Amoxicillin” OR “Ciprofloxacin” [mesh] OR 

“Ciprofloxacin” OR “Cephalexin” [mesh] OR 

“Cephalexin” OR “Tetracycline” [mesh] OR 

“Tetracycline” 

 

#3 #1 AND #2 

Embase  #1 ('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-

related coronavirus' OR 'covid 19' OR 'covid-19' 

OR 'novel coronavirus' OR 'sars-cov2' OR 'sars-

ncov' OR 'sars-cov-2') AND [embase]/lim 

#2 'tetracycline'/exp OR 'cefalexin'/exp OR 

'ciprofloxacin'/exp OR 'amoxicillin'/exp OR 

'quinolone derivative'/exp OR 'levofloxacin'/exp 

OR 'cefepime'/exp OR 'ceftriaxone'/exp OR 

'vancomycin'/exp OR 'antibiotic agent'/exp OR 

'azithromycin'/exp OR ‘Antibiotics’ OR 

‘Antibiotic’ 

#3 #1 AND #2 

 

381 

Cochrane # 1 MeSH descriptor: [SARS Virus] explode all 

trees 

#2 MeSH descriptor: [SARS Virus] explode all 

trees 

#3 "COVID-19" OR (COVID) OR (Coronavirus) 

OR (SARS-CoV-2) OR 

(Coronaviruses) OR (Deltacoronavirus) OR 

(Deltacoronaviruses) OR 

"Munia coronavirus HKU13" OR (Coronavirus 

HKU15) OR 

(Coronavirus, Rabbit) OR (Rabbit Coronavirus) 

OR (Coronaviruses, 

Rabbit) OR (Rabbit Coronaviruses) OR "Bulbul 

coronavirus HKU11" 

OR "Thrush coronavirus HKU12" 

#4 #1 OR #2 OR #3 

#5 MeSH descriptor: [Anti-Bacterial Agents] 

explode all trees 

#6 MeSH descriptor: [Azithromycin] explode all 

trees 

#7 MeSH descriptor: [Azithromycin] explode all 

trees 

#8 MeSH descriptor: [Ceftriaxone] explode all 

trees 

#9 MeSH descriptor: [Cefepime] explode all 

trees 

#10 MeSH descriptor: [Cefepime] explode all 

trees 

#11 MeSH descriptor: [Fluoroquinolones] 

explode all trees 

#12 MeSH descriptor: [Amoxicillin] explode all 

trees 

4 



 

 

 

 

Base de dados Estratégia de busca Resultado 

#13 MeSH descriptor: [Ciprofloxacin] explode 

all trees 

#14 MeSH descriptor: [Cephalexin] explode all 

trees 

#15 MeSH descriptor: [Tetracyclines] explode 

all trees 

#16 MeSH descriptor: [Doxycycline] explode all 

trees 

#17 #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 

OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR 

#16 

#18 #4 AND #17 

Medrxiv (SARS CoV OR SARS CoV 2 OR COVID-19) AND 

(“Anti-Bacterial Agents” OR  antibiotics) 

4 

Opengrey (covid19 OR SARS-CoV2 OR SARS-CoV OR 

MERS-CoV OR severe acute respiratory 

syndrome coronavirus OR middle east 

respiratory syndrome coronavirus) AND 

antibiotics 

0 

ClinicalTrials.gov COVID 19 OR COVID-19 OR SARS-CoV 2 OR 

SARS-CoV-2 OR nCoV 2019 OR severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 / 

73 

 
 

Resultados 
Por meio das estratégias acima, foram recuperadas 759 

referências, e após eliminação de 53 duplicatas, 706 referências foram 

avaliadas por meio dos títulos e resumos. Após esta primeira fase de 

seleção, 28 referências elegíveis foram avaliadas na íntegra e a 

elegibilidade foi confirmada.  Sendo assim, 4 estudos foram 

considerados elegíveis, sendo relatos de casos (208–211). O motivo 

de exclusão está relatado no Quadro 39 abaixo. O fluxograma PRISMA 

de seleção dos estudos é exibido na Figura 20. 

 
Quadro 39: Estudos excluídos e motivos de exclusão. 

Estudo (Autor/ano) Motivo de exclusão 

An et al., 2020 (212) População 

Bastola et al., 2020 (213) População 

Cheng et al., 2020 (214) População 

Cheng et al., 2020 (215) Delineamento 

Cuong et al., 2020 (216) População 

Easom et al., 2020 (217) Intervenção 

Edrada et al., 2020 (218) População 

Gautret, 2020 (187) População 

Holshue et al., 2020 (219) População 

Li et al., 2020 (220) População 



 

 

 

 

Estudo (Autor/ano) Motivo de exclusão 

Lillie et al., 2020 (221) Delineamento 

Liu et al., 2020 (222) População 

Maillard et al., 2020 (223) População 

Mohan et al., 2020 (205) População 

Ohe et al., 2020 (224) Delineamento 

Shi et al., 2020 (225) População 

Wang et al., 2020 (226) Delineamento 

Wang et al., 2020 (227) Delineamento 

Wei et al., 2020 (227) População 

Xu et al., 2020 (228) População 

Xu et al., 2020 (229) População 

Zhan et al., 2020 (230) População 

Zhang et al., 2020 (231) Delineamento 

Zhou et al., 2020 (232) População 

 

 



 

 

 

 

Figura 20: Fluxograma PRISMA com o processo de seleção dos 

estudos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

755 registros identificados através de 
pesquisa em bases de dados 

(Medline= 370; Embase= 381; 
Cochrane=4) 
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Registros adicionais identificados por 
outras fontes 

(n = 4) 

Registros após remoção de duplicatas 
(n = 706) 

Registros avaliados 
(n = 706) 

Registros excluídos 
(n = 678) 

Textos completos avaliados 
para elegibilidade 

(n = 28) 

Textos completos 
excluídos, com 

justificativa 
(n = 24) 

Delineamento (6) 
População (17) 
Intervenção (1) 

Estudos incluídos para 
síntese narrativa 

(n= 4) 



 

 

 

 

 

O Quadro 40 apresenta os aspectos metodológicos dos estudos 
incluídos. 

 

Quadro 40: aspectos metodológicos dos estudos incluídos 

Estudo Desenh

o de 

estudo 

Descrição 

do estudo 

População

/ 

Condição 

de 

interesse 

Intervenção Financiament

o 

Aghda

m et 

al., 

2020 

Relato 

de caso 

Relato de 

caso de um 

recém-

nascido 

sem 

indicação 

de infecção 

bacteriana. 

Paciente 

com 

COVID-19 

Os cuidados de 

suporte e 

terapêutico foram 

iniciados com 

fluidoterapia 

adequada, 

oxigenoterapia, 

antibioticoterapia 

por vancomicina 

(10 mg/kg/8h) e 

amicacina (10 

mg/kg/8h) e 

oseltamivir (3 

mg/kg/12h). 

NI 

Brown

e et al., 

2020 

Relato 

de caso 

Relato de 

caso de 

paciente 

com 23 

semanas 

de 

gestação 

Paciente 

com 

COVID-19 

Azitromicina e 

prednisona por 

suspeita de 

bronquite 

NI 

Huang 

et al., 

2020 

Relato 

de caso 

Relato de 

caso de um 

homem de 

58 anos de 

idade com 

12 anos de 

história de 

transplante 

de rim foi 

internado 

por 4 dias 

de febre e 

tosse. 

 

Paciente 

com 

COVID-19 

Paciente recebeu 

quatro dias de 

tratamento com 

oseltamivir e 

moxifloxacina, mas 

os sintomas não 

melhoraram. Este 

paciente continuou 

relatando falta de 

ar. 

Metilprednisolona e 

terapia de inalação 

de oxigênio de 

umidificação de 

alto fluxo foram 

iniciadas no dia 4, 

no entanto, a 

hipoxemia 

continuou a piorar. 

NI 

Rigui 

et al., 

2020 

Relato 

de caso 

Relato de 

caso de um 

homem de 

56 anos de 

Paciente 

com 

COVID-19 

Trimetoprima 160 

mg + sulfametoxaz

ol 800 mg) 

NI 



 

 

 

 

Estudo Desenh

o de 

estudo 

Descrição 

do estudo 

População

/ 

Condição 

de 

interesse 

Intervenção Financiament

o 

idade 

tetraplégic

o. 

 
Dos estudos incluídos, dois relatos de casos (208,210) 

reportaram melhora no quadro clínico com o uso de antibioticoterapia 
e outras medicações associadas, sem a evolução do quadro para 

infecção bacteriana. Entretanto, outros dois relatos de casos incluídos 
(209,211) não melhora do seu quadro clínico com o início precoce de 

antibioticoterapia. 
Dos 73 registros localizados na busca do ClinicalTrials.gov, somente 1 

foi incluído. O estudo tem como objetivo avaliar a de uma dose única 
de azitromicina na prevenção da progressão do COVID-19 em 

pacientes com um teste positivo recente da SARS-CoV-2 que não está 
atualmente hospitalizado (NCT04332107). O estudo ainda não iniciou 

recrutamento. 

 
A descrição e o resultado de cada estudo podem ser vistos com 

maior detalhe no Quadro 41. Os estudos em andamento podem ser 
vistos no Quadro 42. 

 
Quadro 41: Sumário dos resultados dos estudos incluídos 

Estudo Descrição 

Aghdam et 

al., 2020 

Trata-se de um relato de caso procedente do Irã.  Um recém-

nascido de 15 dias foi internado com febre, letargia, manchas 
cutâneas e dificuldade respiratória sem tosse. No exame, ele 

estava completamente alerta, taquicardíaco (frequência 
cardíaca de 170 min), taquipneico (frequência respiratória de 
66), retração subcostal leve, e com saturação de O2 foi de 

93% (sem oxigênio). Ele foi transferido para a Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal devido à dificuldade respiratória.  

Os cuidados de suporte e terapêutico foram iniciados com 
fluidoterapia adequada, oxigenoterapia, antibioticoterapia 
por vancomicina (10 mg/kg/8h) e amicacina (10 mg/kg/8h) 

e oseltamivir (3 mg/kg/12h). Exames de sangue e raio-x de 
tórax foram realizados, e amostras de swab da faringe foram 

coletadas para avaliação do COVID19 e influenza. Os exames 
realizados foram considerados normais (exames laboratorias 
e raio-x de tórax), porém o teste para COVID19 foi positivo 

e para influenza negativo. A recuperação começou 
gradualmente após o segundo dia de internação. Desconforto 

respiratório e manchas foram resolvidas. A alimentação oral 



 

 

 

 

Estudo Descrição 

começou e foi tolerada. Finalmente, no sexto dia, ele recebeu 

alta do hospital em boas condições gerais. 

Browne et 

al., 2020 

Trata-se de um relato de caso procedente dos Estados 

Unidos. Uma mulher de 33 anos de desenvolver sintomas 
clínicos de COVID-19 na 23ª de gestação. Ela foi testada para 
Influenza e COVID-19. O hemograma completo apresentada 

leucocitose (16.400 / mL). A testagem rápida de influenza foi 
negativa. Por protocolo, a paciente foi liberada para ir para 

casa em quarentena por 14 dias, enquanto aguardava os 
resultados do teste de COVID-19. Foi prescrita azitromicina 
e prednisona por suspeita de bronquite. Ela foi aconselhada 

a tomar acetaminofeno para febre e a continuar com seus 
medicamentos atuais. A paciente retornou 9 dias depois, 

queixando-se de contrações e aumento do corrimento 
vaginal. Ela ainda estava em quarentena. Seus sintomas 
respiratórios superiores estavam melhorando e estava 

afebril. Seu teste de triagem COVID-19 ainda estava 
pendente. A paciente foi internada no hospital para tocólise, 

terapia com esteróides ante parto e profilaxia com 
estreptococos do grupo B. No terceiro dia de internação, 
recebeu a confirmação do teste positivo para COVID-19. 

Após tratamento para evitar parto prematuro, a paciente 
recebeu alta para terminar quarentena em casa. O teste para 

COVID-19 foi repetido 21 e 22 dias após os primeiros 
sintomas e negativou.  

Huang et 
al., 2020 

Trata-se de um relato de caso procedente da China. Um 
homem de 58 anos de idade com 12 anos de história de 
transplante de rim foi internado por 4 dias de febre e tosse 

em 30 de janeiro de 2020. Este paciente foi submetido a 
transplante de rim por insuficiência renal em estágio terminal 

em 2008. A tomografia computadorizada estava normal no 
primeiro dia da doença. Ele recebeu quatro dias de 
tratamento com oseltamivir e moxifloxacina, mas os 

sintomas não melhoraram. Este paciente continuou relatando 
falta de ar. A computadorizada foi repetida e revelou sinais 

típicos de pneumonia por COVID-19. Metilprednisolona e 
terapia de inalação de oxigênio de umidificação de alto fluxo 
foram iniciadas no dia 4, no entanto, a hipoxemia continuou 

a piorar. A infecção por COVID-19 foi confirmada em 3 de 
fevereiro (dia 7 da doença) com PCR. Ventilação não invasiva 

foi iniciada em 5 de fevereiro (dia 9) e ventilação mecânica 
em 16 de fevereiro (dia 20) e, posteriormente, oxigenação 

extracorpórea em 19 de fevereiro (dia 23). Os resultados da 
detecção por citometria de fluxo revelaram baixa contagem 
contínua de células T durante a hospitalização. Embora a 

detecção do RNA do coronavírus tenha se tornado negativa 
após 25 de fevereiro (dia 29), esse paciente ainda 



 

 

 

 

Estudo Descrição 

desenvolveu falência de vários órgãos (pulmão, rim e 

coração) e acabou morrendo no dia 40. 

Rigui et 

al., 2020 

Trata-se de um relato de caso procedente da Itália. Homem 

de 56 anos com tetraplegia apresentou febre durante a noite, 
sem nenhum antecedente. Seu médico suspeitou de uma 
infecção do trato urinário e receitou antibioticoterapia. Após 

2 dias de antibioticoterapia (Trimetoprima 160 
mg + sulfametoxazol 800 mg), a febre ainda persistia, então 

o indivíduo foi internado no hospital local e tratado com 
antibióticos de amplo espectro. Após 2 dias, ele foi 
transferido para a unidade espinhal. Considerando o 

agravamento da radiografia de tórax e febre, apesar de 48 
horas de antibioticoterapia de amplo espectro, os médicos 

suspeitaram fortemente de pneumonia viral. O SARS-CoV-2 
foi detectado e a terapia antiviral com Lopinavir / Ritonavir, 
associada à hidroxicloroquina, foi prontamente iniciada. A 

febre cessou após 2 dias de terapia. 

  

 
Quadro 42: Características e detalhes metodológicos do estudo em 

andamento. 

Estudo Status 

Data 

Prevista 

Início/ 
Término 

Desenho 
Participantes 

(n) 
Intervenção Comparadores 

Principais 

desfechos de 

interesse 

Financiamento 

NCT04332107 
Ainda não 

recrutando 

I: 
01/05/2020 

T: 

30/08/2021 

ECR fase 

III 

Pacientes com 
teste positivo 

recente de 

SARS-CoV-2 

Azitromicina 

(1g) 
Placebo 

Hospitalização; 
Carga viral;  

Eventos 

adversos. 

University of 

California, San 

Francisco 

 
Legenda: COVID-19, Doença do Coronavírus 2019; ECR, Ensaio Clínico Randomizado; SARS-

CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 

 
Os relatos de casos descritos acima foram considerados com 

risco de viés alto. 
 

Utilizamos a abordagem GRADE para avaliar a certeza no 
conjunto final de evidências obtidas pelos estudos de casos incluídos 

nesta revisão e foi construída uma tabela-resumo com os resultados 
(Quadro 43). Para o desfecho considerado por esta revisão, a 

evidência tem certeza muito baixa. A certeza foi rebaixada em dois 

níveis devido à imprecisão relacionada às estimativas dos resultados e 
em um nível devido ao alto risco de viés atribuído ao estudo incluído. 

Isso significa que não temos certeza sobre qualquer efeito da 
antibioticoterapia no paciente com COVID-19 sem evidência de 

infecção bacteriana. 



 

 

 

 

Quadro 43: Avaliação da qualidade da evidência de acordo com a metodologia GRADE 

№ de 

participantes 

(estudos) 

Risco 

de 

viés 

Inconsistência 
Evidência 

indireta 
Imprecisão Outros 

Qualidade 

da 

evidência 

Sumário da evidência 

Desenvolvimento de pneumonia associada 

2 relatos de 

caso 

(2 pacientes) 

grave 
a 

não grave  não grave  muito grave 

b 

nenhum ⨁◯◯◯ 

MUITO 

BAIXA 

Aghdam et al., 2020: um recém-

nascido de 15 dias foi internado com 

supeito de COVID19. Os cuidados de 

suporte e terapêutico foram iniciados 

com fluidoterapia adequada, 

oxigenoterapia e antibioticoterapia Os 

exames realizados foram considerados 

normais (exames laboratorias e raio-x 

de tórax).  A recuperação começou 

gradualmente após o segundo dia de 

internação e, no sexto dia, ele recebeu 

alta do hospital em boas condições 

gerais. 

 

Huang et al., 2020: indivíduo do sexo 

masculino de 58 anos de idade, com 

12 anos de história de transplante de 

rim foi internado com suspeita de 

COVID19. A tomografia 

computadorizada estava normal no 

primeiro dia de internação. Ele recebeu 

quatro dias de tratamento com 

oseltamivir e moxifloxacina, mas os 

sintomas não melhoraram. A 

tomografia computadorizada foi 

repetida e revelou sinais típicos de 



 

 

 

 

№ de 

participantes 

(estudos) 

Risco 

de 

viés 

Inconsistência 
Evidência 

indireta 
Imprecisão Outros 

Qualidade 

da 

evidência 

Sumário da evidência 

pneumonia por COVID-19.  A infecção 

por COVID-19 foi confirmada em 3 de 

fevereiro (dia 7 da doença) com PCR. 

Ventilação não invasiva foi iniciada em 

5 de fevereiro (dia 9) e ventilação 

mecânica em 16 de fevereiro (dia 20) 

e, posteriormente, oxigenação 

extracorpórea em 19 de fevereiro (dia 

23). Embora a detecção do RNA do 

coronavírus tenha se tornado negativa 

após 25 de fevereiro (dia 29), esse 

paciente ainda desenvolveu falência de 

vários órgãos (pulmão, rim e coração) 

e acabou morrendo no dia 40. 

 

Browne et al., 2020: Trata-se de um 

relato de caso procedente dos Estados 

Unidos. Uma mulher de 33 anos de 

desenvolver sintomas clínicos de 

COVID-19 na 23ª de gestação. Ela foi 

testada para Influenza e COVID-19. O 

hemograma completo apresentada 

leucocitose (16.400 / mL). A testagem 

rápida de influenza foi negativa. Por 

protocolo, a paciente foi liberada para 

ir para casa em quarentena por 14 

dias, enquanto aguardava os 

resultados do teste de COVID-19. Foi 

prescrita azitromicina e prednisona por 

suspeita de bronquite. Ela foi 



 

 

 

 

№ de 

participantes 

(estudos) 

Risco 

de 

viés 

Inconsistência 
Evidência 

indireta 
Imprecisão Outros 

Qualidade 

da 

evidência 

Sumário da evidência 

aconselhada a tomar acetaminofeno 

para febre e a continuar com seus 

medicamentos atuais. A paciente 

retornou 9 dias depois, queixando-se 

de contrações e aumento do 

corrimento vaginal. Ela ainda estava 

em quarentena. Seus sintomas 

respiratórios superiores estavam 

melhorando e estava afebril. Seu teste 

de triagem COVID-19 ainda estava 

pendente. A paciente foi internada no 

hospital para tocólise, terapia com 

esteróides ante parto e profilaxia com 

estreptococos do grupo B. No terceiro 

dia de internação, recebeu a 

confirmação do teste positivo para 

COVID-19. Após tratamento para 

evitar parto prematuro, a paciente 

recebeu alta para terminar quarentena 

em casa. O teste para COVID-19 foi 

repetido 21 e 22 dias após os primeiros 

sintomas e negativou. 

 

Rigui et al., 2020: Trata-se de um 

relato de caso procedente da Itália. 

Homem de 56 anos com tetraplegia 

apresentou febre durante a noite, sem 

nenhum antecedente. Seu médico 

suspeitou de uma infecção do trato 

urinário e receitou antibioticoterapia. 



 

 

 

 

№ de 

participantes 

(estudos) 

Risco 

de 

viés 

Inconsistência 
Evidência 

indireta 
Imprecisão Outros 

Qualidade 

da 

evidência 

Sumário da evidência 

Após 2 dias de antibioticoterapia 

(Trimetoprima 160 

mg + sulfametoxazol 800 mg), a febre 

ainda persistia, então o indivíduo foi 

internado no hospital local e tratado 

com antibióticos de amplo espectro. 

Após 2 dias, ele foi transferido para a 

unidade espinhal. Considerando o 

agravamento da radiografia de tórax e 

febre, apesar de 48 horas de 

antibioticoterapia de amplo espectro, 

os médicos suspeitaram fortemente de 

pneumonia viral. O SARS-CoV-2 foi 

detectado e a terapia antiviral com 

Lopinavir / Ritonavir, associada à 

hidroxicloroquina, foi prontamente 

iniciada. A febre cessou após 2 dias de 

terapia. 

a. relatos de caso 
b. n pequeno



 

 

 

 

APÊNDICE 11 

Pergunta: Qual a eficácia e a segurança dos corticosteroides no 

tratamento de pacientes com pneumonia associada ao COVID-19? 

 

Estratégias de busca 

Bases Primárias 

A primeira estratégia de busca foi realizada em nas bases de 

dados Pubmed e Embase, incluindo estudo publicados até o dia 

18/03/2020. Uma atualização desta busca foi realizada em 

08/04/2020. No dia 27/04/2020 uma terceira busca foi realizada, 

sendo neste momento incluídas as bases de dados Cochrane, Medrxiv 

e OpenGrey.  

Ainda, foi realizada busca na página eletrônica do 

ClinicalTrials.com com o objetivo de verificar protocolos de pesquisa 

sobre uso de corticoides em pacientes com suspeita de COVID-19. As 

estratégias de busca em cada base podem ser vistas no Quadro 44 a 

seguir.  

 

Quadro 44: Estratégias de busca nas bases de dados. 

Base de dados Estratégia de busca 
Resultado

s 

Cochrane 
Library 

#1 MeSH descriptor: [Coronavirus] explode all trees  
#2 "COVID-19" OR (COVID) OR (Coronavirus) OR (SARS-

CoV-2) OR (Coronaviruses) OR (Deltacoronavirus) OR 
(Deltacoronaviruses) OR "Munia coronavirus HKU13" OR 
(Coronavirus HKU15) OR (Coronavirus, Rabbit) OR (Rabbit 
Coronavirus) OR (Coronaviruses, Rabbit) OR (Rabbit 
Coronaviruses) OR "Bulbul coronavirus HKU11" OR "Thrush 
coronavirus HKU12" OR “SARS CoV” 

#3 MeSH descriptor: [SARS Virus] explode all trees 

#4 #1 OR #2 OR #3  
#5 MeSH descriptor: [Glucocorticoids] explode all trees 
OR corticosteroid OR Glucocorticoids OR hydrocortisone OR 
MeSH descriptor: [Hydroxycorticosteroids] explode all trees 
OR Hydroxycorticosteroids OR MeSH descriptor: 
[Prednisone] explode all trees OR MeSH descriptor: 

[Beclomethasone] explode all trees OR Beclomethasone 
OR MeSH descriptor: [Fluticasone] explode all trees OR 
Fluticasone OR MeSH descriptor: [Budesonide] explode all 
trees OR Budesonide OR MeSH 
Descriptor:[Methylprednisolone] explode all trees OR 
Methylprednisolone OR MeSH descriptor: [Hydrocortisone] 
explode all trees OR cortisol OR Hydrocortisone 

#6        #4 AND #5 

6 



 

 

 

 

Embase #1 ('corticosteroid'/exp OR 'corticosteroid' OR 

'hydrocortisone'/exp OR 'hydrocortisone' OR 
'prednisone'/exp OR 'prednisone' OR 'prednisolone'/exp OR 
'prednisolone' OR 'beclomethasone'/exp OR 
'beclomethasone' OR 'fluticasone'/exp OR 'fluticasone' OR 
'budesonide'/exp OR 'budesonide' OR 'corticosteroids'/exp 
OR 'corticosteroids' OR 'methylprednisolone'/exp OR 
'methylprednisolone' OR 'corticoids' OR 'cortisol'/exp OR 

'cortisol') AND [embase]/lim 
#2 ('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related 
coronavirus' OR 'covid 19' OR 'covid-19' OR 'novel 
coronavirus' OR 'sars-cov2' OR 'sars-ncov' OR 'sars-cov-2') 
#3      #1 AND #2 

74 

Medrxiv #1(“SARS CoV” OR “SARS CoV 2” OR “COVID-19”)  
#2 (corticosteroid OR hydrocortisone OR prednisone OR 
beclomethasone OR budesonide OR fluticasone OR  
methylprednisolone OR cortisol) 

#3      #1 AND #2 

94 

MEDLINE (via 

PubMed) 

#1 ((((novel coronavirus OR covid-19 OR covid 19 OR covid 

- 19 OR sars-cov-2 OR sarscov 2))))  
#2 ("Adrenal Cortex Hormones"[Mesh] OR 
"Hydrocortisone"[Mesh] OR "Prednisone"[Mesh] OR 
"Prednisolone"[Mesh] OR "Beclomethasone"[Mesh] OR 
"Fluticasone"[Mesh] OR "Budesonide"[Mesh] OR 
corticosteroids OR "Methylprednisolone"[Mesh] OR 
methylprednisolone OR corticoids OR cortisol OR 

Hydrocortisone OR prednisone OR prednisolone OR 

beclomethasone OR fluticasone OR budesonide) 
#3      #1 AND #2 

16 

Opengrey #1 (corticosteroid OR hydrocortisone OR prednisone OR 
beclomethasone OR budesonide OR fluticasone OR  
methylprednisolone OR cortisol) 
#2 (covid-19 OR SARS-CoV2 OR SARS-CoV OR severe acute 
respiratory syndrome coronavirus)  

#3      #1 AND #2 

0 

ClinicalTrials.gov corticosteroid OR hydrocortisone OR prednisone OR 
beclomethasone OR budesonide OR fluticasone OR  

methylprednisolone OR cortisol | COVID 19 OR COVID-19 
OR SARS-CoV 2 OR SARS-CoV-2 OR nCoV 2019 OR severe 

acute respiratory syndrome coronavirus 2  

16 

 

Na primeira e segunda buscas da literatura foram considerados 

os seguintes delineamentos de estudo: revisões sistemáticas com ou 

sem meta-análise, ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos 

quasi-randomizados, ensaios clínicos não randomizados, estudos 

coorte, estudos caso-controle, relatos de casos, estudos de coorte 

único experimental (fase 1 ou 2). Estudos experimentais pré-clínicos 

ou estudos em animais foram considerados apenas na ausência de 

qualquer estudo clínico em humanos. Na estratégia de busca realizada 

até o dia 27/04/2020 foram selecionados ensaios clínicos 



 

 

 

 

randomizados, ensaios clínicos quasi-randomizados, ensaios clínicos 

não randomizados, estudos coorte, estudos caso-controle, estudos de 

coorte único experimental (fase 1 ou 2) e relatos de casos. Esta 

alteração na elegibilidade dos estudos foi realizada, haja vista já ter 

sido realizada, na primeira etapa, uma revisão mais ampla da literatura 

e porque já existem estudos específicos nesta população que propiciam 

maior certeza na evidência.  

 

O fluxo de seleção dos estudos está ilustrado na Figura 21. As 

buscas eletrônicas (exceto Clinicaltrials.com) identificaram 367 

referências e a busca em fontes de literatura cinzenta, 99 referências. 

Durante o processo de seleção, foram eliminadas 21 referências 

duplicadas (referências idênticas) e 415 referências que não estavam 

de acordo com a pergunta PICO após a leitura de título e resumo 

(primeira etapa). Após a leitura do texto completo das 30 referências 

selecionadas, a elegibilidade de 18 delas foi confirmada.  

 

  



 

 

 

 

Figura 21: Fluxograma de seleção da evidência. 

 
 

A justificativa para exclusão dos estudos não contemplados nesta 

revisão pode ser vista no Quadro 45.  

 

  



 

 

 

 

Quadro 45: Justificativas de exclusão dos estudos. 

Estudo Justificativa para exclusão 

Arabi et al., 2020  Aborda o uso de corticosteroides em infecções 

respiratórias virais. Não apresenta dados específicos 

para COVID-19. 

Fu et al., 2020 (233) Não aborda a terapêutica e apenas discute possíveis 

mecanismos de desenvolvimento da doença. 

Wang et al., 2020 (234) Não avalia desfechos da terapia com 

corticosteroides, apenas faz descrição do tratamento 

oferecido aos pacientes. 

Wang, D., et al. 2020 (108) Não avalia desfechos da terapia com corticosteroides 

e apenas faz a descrição do tratamento oferecido aos 

pacientes. 

Bousquet, J., et al., 2020 

(235) 

Aborda o uso de corticosteroides nasal em pacientes 

com COVID-19 que utilizavam medicamento 

previamente para alergia. 

Wan, S. et al., 2020 (236) Não avalia desfechos da terapia com 

corticosteroides, apenas faz descrição do tratamento 

oferecido aos pacientes. 

Sarma, P., et al., 2020 

(237) 

Não aborda terapêutica, apenas discute possíveis 

mecanismos de ação do medicamento. 

Zhou, C., et al., 2020 (238) Não avalia desfechos da terapia com 

corticosteroides, apenas faz descrição do tratamento 

oferecido ao paciente (estudo de caso). 

Zheng, et al., 2020 (239) Não avalia desfechos da terapia com 

corticosteroides, apenas faz descrição do tratamento 

oferecido aos pacientes. 

Zheng, et al., 2020 (240) Não avalia desfechos da terapia com 

corticosteroides, apenas faz descrição do tratamento 

oferecido ao paciente. 

Du et al, 2020  (241) Não avalia desfechos da terapia com 

corticosteroides, apenas faz descrição do tratamento 

oferecido aos pacientes 

Han et al, 2020 (242) Não avalia desfechos da terapia com corticosteroides 

Lee at al, 2020 (243) Delineamento de estudo 

Lee at al, 2020 (244) Não avalia população de interesse 

Li at al, 2020 (245) Não avalia desfechos da terapia com 

corticosteroides, apenas faz descrição do tratamento 

oferecido aos pacientes 

Ritchie et al, 2020 (246) Delineamento de estudo 

Shang et al, 2020 (247) Delineamento de estudo 

Zhong et al 2020 (248) Não avalia desfechos da terapia com 

corticosteroides, apenas faz descrição do tratamento 

oferecido aos pacientes 

 

Estudos incluídos apresentaram qualidade metodológica baixa, 

sendo os domínios mais comprometidos: representatividade da 

amostra, comparabilidade da amostra e viés de informação. Os demais 

estudos, por serem relatos de caso, séries de casos, opinião de 



 

 

 

 

especialistas e recomendações baseadas em painel de especialistas, 

tiveram alto risco de viés Quadro 46. 

As evidências geradas a partir do corpo de evidências tiveram 

qualidade muito baixa, considerando que eram todos estudos 

observacionais com alto risco de viés (Quadro 47). 

 

Registros de ECR no ClinicalTrials.gov 

 Em busca realizada no 27/04/2020, foram encontrados 16 protocolos 

de ensaios clínicos específicos para corticoides no tratamento de 

COVID-19 na plataforma clinicaltrials.gov. A lista completa destes 

registros, bem como as principais características de cada estudo estão 

detalhadas no Quadro 48. 



 

 

 

Quadro 46: Sumarização dos estudos incluídos. 

Estudo Desenho de Estudo População Resultados Risco de viés 

Cao J, et al.,2020 (249) Série de casos 102 pacientes críticos 
hospitalizados com 
diagnóstico 
documentado de 
pneumonia por COVID-
19 em Wuhan, China 
> 18 anos de idade 

50% paciente foram tratados com glicocorticoide, 98% com antiviral, 99% 
com antibiótico e 19,6% necessitaram ventilação mecânica. 
Metilprednisolona foi utilizada em 50% pacientes. 
18 pacientes (17,6%) foram admitidos na UTI e 17 pacientes morreram 
(mortalidade: 16,7%; IC95% 9,4% -23,9%) 
Não houve diferença nas taxas de tratamento medicamentoso entre os 
grupos que sobreviveram e não sobreviveram (terapia antiviral [p = 0,749], 
tratamento com antibióticos [p = 0,369], terapia com glicocorticoides [p = 
0,184]. 

Alto (Série de 
casos) 

Li X, et al., 2020 (250) Coorte 
retrospectiva 

547 pacientes (269 casos 
graves) com diagnóstico 
documentado de 
pneumonia por COVID-
19 em Wuhan, China 
Média idade: 60 anos 

64/540 (11,9%) pacientes utilizaram corticosteroides oral ou intravenoso 
pré-admissão oral. 
O uso de corticosteroide pré admissão foi maior em casos graves com 
maior dose cumulativa e maior duração quando comparado aos não 
graves (8% vs 15,8%) 
341/548 (62,2%) pacientes utilizaram corticosteroides sistêmicos durante 
internação, com duração média de 4 dias e dose cumulativa média 
equivalente a 200 mg de prednisona. 
A administração de altas doses de corticosteroides (≥1 mg/kg/d 
prednisona) foi fator de risco para mortalidade (HR 3,5; IC95% 1,8-6,9) 
durante a hospitalização  
As taxas de mortalidade para COVID-19 foram estimadas em 1,1% (3/277) 
em pacientes não graves e 32,5% (87/268) em casos graves durante 32 
dias médios de acompanhamento 

Alto 

Xu K, et al., 2020 (251) Coorte 
retrospectiva 

113 pacientes com 
diagnóstico de COVID-
19, China 
Maioria dos pacientes 
com sintomas leves, 
28,3% severos. 
Média idade: 52 anos 

Corticoide foi administrado em 56,6% pacientes 
Tratamentos com corticosteroides foi relacionado a tempo prolongado 
para clearance viral (15/37, 40,5% versus 49/76, 64,5%, p = 0,025) 
OR 1,38 (IC95% 0,52-3,65, p=0,519) para clearance viral Alto 



 

 

 

Estudo Desenho de Estudo População Resultados Risco de viés 

Zha L et al., 2020 (252) Coorte 
retrospectiva 

31 pacientes com 
diagnóstico de COVID-
19, China 
Todos dos pacientes com 
sintomas moderados 
Média idade: 39 anos; o 
tempo entre o início da 
doença e a admissão foi 
de quatro dias (IQ 2-6) 

11 pacientes receberam glicocorticoide por uma mediana de 5 dias (IQ 4,5-
,0) nas 24 h pós internação. 
Estes pacientes possuíam temperatura mais alta na admissão e maior relato 
de sintomas clínicos na admissão, níveis mais altos de PCR e menor 
contagem de linfócitos versus os que não receberam corticoides. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas nos resultados 
virológicos ou clínicos (duração de sintomas, tempo hospitalização, 
comprometimento renal ou hepático) entre os pacientes que receberam e 
aqueles que não receberam corticosteroide. 

Alto 

Lu et al., 2020 (253) Coorte 
retrospectiva 
(Preprint) 

244 pacientes críticos 
hospitalizados com 
diagnóstico da COVID-19 
em Wuhan, China 
Média idade: 62 anos; o 
tempo entre o início da 
doença e a admissão foi 
de quatro dias (IQ 2-6) 

151 (62%) receberam tratamento adjuvante com corticosteroides  
A duração média da administração (IQR) com corticosteroide foi de 8 (4-12) 
dias. 
 As disfunções de múltiplos órgãos foram mais comuns no grupo em uso de 
esteroides do que no grupo não esteroide. 
Uso de corticosteroides aumento chance para mortalidade geral (OR: 1,05; 
IC 95%: -1,92-2,01). 
Análises comparando 31 pacientes no grupo corticoide e 31 no não 
corticoide não mostrou associação no uso do corticoide e mortalidade em 
28 dias (ambos, P> 0,3). 
O aumento da dose de corticosteroides foi associado ao risco de 
mortalidade (P = 0,003) após ajuste para a tempo da administração; 
Cada aumento de 10 mg de hidrocortisona foi associado a um risco 
adicional de 4% de mortalidade (HR ajustado: 1,04, IC 95%: 1,01-1,07). 

Alto 

Wang, JW et al., 2020 
(254) 
 

Coorte 
retrospectiva 
(Preprint) 

115 pacientes 
hospitalizados com 
diagnóstico da COVID-
19, China 
55/115 considerados 
pacientes críticos 
Média idade: 59 anos 

73/115 (63,5%) receberam tratamento adjuvante com corticosteroides, 31 
(51,7%) pacientes não críticos e 42 (76,4%) pacientes críticos. 
O grupo corticosteroide teve maior número de admissões na UTI ou 
mortalidade (24/73, 32,9% vs. 5/42, 11,9%, p = 0,013).  
Tratamento com corticosteroide aumentou 2,15 vezes o risco de 
mortalidade ou admissão na UTI (OR 2,115 IC95% 0,493 – 9,427, p=0,308) 

Alto 

 

  



 

 

 

Quadro 47: Avaliação da qualidade global da evidência pela ferramenta GRADE. 

Avaliação da qualidade 

Impacto 
Qualidade 

global 
Importância 

№ dos 
estudos 

Delineamento 
do estudo 

Risco de viés Inconsistência 
Evidência 
indireta 

Imprecisão Outras considerações 

Melhora de quadro respiratório  

2  estudo 
observacional  

grave a,b não grave  não grave  não grave  nenhum  Após introdução de corticosteroides, pacientes com hipoxemia e SDRA 
por COVID-19 apresentaram: - Aumento significativo de SpO2 nos dias 3 
e 9 (p=0,030 e p=a,012, respectivamente); - Aumento nos valores da 
razão de PaO2 e FiO2 no dia 9 (p=0,034) (Zhou et al., 2020) 
 
Estudo com 1099 pacientes hospitalizados com COVID-19, 8,3% dos 
pacientes necessitaram de ventilação mecânica após o início da terapia 
com corticosteroides (Guan et al., 2020). 

⨁◯◯◯ 
MUITO 
BAIXA 

CRÍTICO  

Alteração em exames laboratoriais 

4 estudo 
observacional  

grave a,b não grave  não grave  não grave  nenhum  Após introdução de corticosteroides, pacientes com hipoxemia e SDRA 
por COVID-19 apresentaram: - Redução dos valores de PCR nos dias 4 e 
10 (p=0,003 e p=0,035, respectivamente) - Redução nos valores de 
fibrinogênio no dia 4 (p=0,014) - Redução nos valores de D-dímero nos 
dias 4, 7 e 10 (p=0,019, p=0,027 e p=0.047, respectivamente) (Zhou et 
al., 2020). 
 
Pacientes que sobreviveram a COVID-19 grave que utilizaram 
corticosteroides tiveram aumento da contagem de glóbulos brancos, 
neutrófilos e linfócitos ao final do tratamento. Pacientes que não 
utilizaram apresentaram aumento na contagem de glóbulos brancos e 
linfócitos. Os grupos que utilizaram e não utilizaram corticosteroides 
foram diferentes apenas na contagem de linfócitos pré tratamento.  
Pacientes com COVID-19 que evoluíram a óbito que utilizaram 
corticosteroides tiveram aumento da contagem de glóbulos brancos, 
neutrófilos e linfócitos e na proporção de neutrófilos e linfócitos ao final 
do tratamento. Não houve diferença com significância estatística no pré 
e pós tratamento no grupo que não recebeu corticosteroides e entre os 
grupos que receberam e não receberam o medicamento (Shang et al., 
2020). 
 
Estudo avaliou 113 (28% sintomas severos), dos quais 56,6% utilizaram 
corticoides. O tratamento com corticosteroides foi relacionado a tempo 
prolongado para clearance viral (15/37 pacientes com clerance precoce, 
40,5% versus 49/76 com clerance tardio, 64,5%, p = 0,025; OR 1,38 
(IC95% 0,52-3,65, p=0,519) (Xu et al.,2020) 
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11/31 pacientes com sintomas moderados receberam prednisolona (40 
mg 1 a 2/dia por média de 5 dias). Não houve diferenças 
estatisticamente significativas nos resultados sobre carga viral ou 
clínicos (duração de sintomas, tempo hospitalização, comprometimento 
renal ou hepático) entre os pacientes que receberam e aqueles que não 
receberam corticosteroide (Zha et al.,2020) 

Mortalidade 

7 estudo 
observacional  

grave a,b não grave  não grave  não grave  nenhum  Em coorte retrospectiva com 201 pacientes com COVID-19, 62 (30,8%) 
receberam corticosteroides. Neste estudo, o uso de metilprednisolona 
aparentemente reduziu o risco de morte em pacientes com SDRA 
(HR=0,38, IC95%: (0,20 – 0,72), p=0.003) (Wu et al., 2020). 
 
Em estudo com 1099 pacientes internados por COVID-19, 18,6% 
utilizaram glicocorticoides. Destes, 2,5% evoluíram a óbito. (Guan et al., 
2020). 
 
Em coorte retrospectiva com 416 pacientes internados por COVID-19, 51 
faleceram. Destes, 84% receberam corticosteroides (metilprednisolona, 
acetato de prednisona e dexametasona) (Shang et al., 2020). 
 
Serie de casos avaliou 102 pacientes, onde 50% utilizaram 
metilpredisolona. Não houve diferença entre os grupos que 
sobreviveram e não sobreviveram em relação ao uso de terapia com 
glicocorticoides [p = 0,184] (Cao et al.,2020) 
 
Coorte retrospectiva onde 341/548 (62,2%) pacientes utilizaram 
corticosteroides sistêmicos durante internação, com duração média de 
4 dia, média equivalente a 200 mg de prednisona). A administração de 
altas doses de corticosteroides (≥1 mg/kg/d prednisona) foi fator de 
risco para mortalidade (HR 3,5; IC95% 1,8-6,9) durante a hospitalização 
(Li et al., 2020). 
 
151/244 (62%) receberam tratamento adjuvante com corticosteroides 
(equivalente a hidrocortisona: 100-800mg / d) por em média 8 dias. As 
disfunções de múltiplos órgãos foram mais comuns no grupo em uso de 
esteroide do que no grupo não esteroide. Uso de corticosteroides não 
mostrou associação com aumento chance para mortalidade geral (OR: 
1,05; IC 95%: -1,92-2,01). Comparando pacientes em uso de corticoide, 
versus os que não utilizaram, cada aumento de 10 mg de hidrocortisona 
foi associado a um risco adicional de 4% de mortalidade (HR ajustado: 
1,04; IC 95%: 1,01-1,07). (Lu et al.,2020). 
 
Em coorte retrospectiva, 73/115 (63,5%) receberam tratamento com 
corticosteroides, 31 (51,7%) pacientes não críticos e 42 (76,4%) 
pacientes críticos. O grupo corticosteroide teve maior número de 
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admissões na UTI ou mortalidade (24/73, 32,9% vs. 5/42, 11,9%, p = 
0,013). OR da chance de mortalidade ou admissão na UTI  2,155 (IC95% 
0,493 – 9,427, p=0,308) (Wang et al.,2020) 

Admissão em UTI 

2 estudo 
observacional  

muito grave 
a 

não grave  não grave  não grave  nenhum  Em 1099 pacientes internados por COVID-19, 18,6% utilizaram 
glicocorticoides. Destes, 16,2% foram internados em UTI (Guan et al., 
2020) 
 
Em coorte retrospectiva, 73/115 (63,5%) receberam tratamento com 
corticosteroides, 31 (51,7%) pacientes não críticos e 42 (76,4%) 
pacientes críticos. O grupo corticosteroide teve maior número de 
admissões na UTI ou mortalidade (24/73, 32,9% vs. 5/42, 11,9%, p = 
0,013). OR da chance de mortalidade ou admissão na UTI  2,155 (IC95% 
0,493 – 9,427, p=0,308) (Wang et al.,2020) 

⨁◯◯◯ 
MUITO 
BAIXA 

CRÍTICO  

Tempo de Internação Hospitalar 

1  estudo 
observacional  

grave b não grave  não grave  não grave  nenhum  Em coorte de 416 pacientes com COVID-19 (Shang et al., 2020), 
observou-se que: 
-Sobreviventes comuns (corticosteroides vs. não corticosteroides): 
Dias de hospitalização [(mediana (IIQ)]: 12,0 (9,0 a 16,0) vs. 10,0 (8,0 a 
13,0), respectivamente, p<0,05. 
-Sobreviventes críticos (corticosteroides vs. não corticosteroides): 
Dias de hospitalização [(mediana (IIQ)]: 14,0 (10,0 a 18,0) vs. 11,0 (9,0 a 
13,0), respectivamente, p<0,05. 
-Óbitos (corticosteroides vs. não corticosteroides): 
Dias de hospitalização [(média(IIQ)]: 11,0 (7,0 a 13,0) vs. 11,5 (8,0 a 
16,0), respectivamente, p>0,05. 

⨁◯◯◯ 
MUITO 
BAIXA 

CRÍTICO  

Legenda: a. Alto risco de viés (série de casos); b. Moderado risco de viés (NOS-Scale). HR, HazardRatio, IC 95%, Intervalo de Confiança de 95%; IIQ, Intervalo Interquartil; 

PaO2, Pressão parcial de Oxigênio; FiO2, fração inspirada de O2; PCR, Proteína C Reativa; SDRA, Síndrome do Desconforto Respiratório; SpO2, Saturação de Oxigênio;   

UTI, Unidade de Terapia Intensiva. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 48: Registros de ensaios clínicos disponíveis no ClinicalTrials.gov 

Estudo Status Data prevista 
Início/Fim 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais desfechos Financiamento 

NCT04348305 Recrutando Abril 2020 / 
Dezembro 
2021 

ECR fase 
3 

Pacientes adultos 
com COVID-19 
(n=1000) 

Hidrocortisona  Sobrevida  
Mortalidade 
Reações adversas 
Tempo fora do hospital 
Qualidade de vida 

 

Scandinavian 
Critical Care Trials 
Group 
Rigshospitalet,Den
mark 
Copenhagen 
Trial Unit, Center 
for Clinical 
Intervention 
Research 
University of 
Copenhagen 
Aarhus University 
Hospital 

NCT04359511 Ainda não 
recrutando 

Maio 2020 / 
Setembro 
2020 

ECR fase 
3 

Pacientes adultos 
com COVID-19 
(n=210) 

Prednisona Terapia de 
suporte 
padrão 

Taxa de melhora clínica 
Taxa pacientes se 
necessidade de oxigênio 
suplementar 
Taxa alta hospitalar  
Tempo para alta hospitalar 
Taxa de admissão em UTI 
Mortalidade 

University 
Hospital, Tours 

NCT04344288 Recrutando Abril 2020 / 
Novembro 
2020 

ECR fase 
2 

Pacientes adultos 
com COVID-19 
(n=304) 

`Prednisona Controle Taxa de melhora clínica 
Melhora radiológica  
Taxa pacientes  
Taxa alta hospitalar  
Taxa de uso de ventilação 
Tempo para alta hospitalar 
Taxa de admissão em UTI 
Taxa de eventos adversos 
Taxa de coinfecções  
Mortalidade 

Hospices Civils 
de Lyon 



 

 

 

Estudo Status Data prevista 
Início/Fim 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais desfechos Financiamento 

NCT04331470 Recrutando Abril 2020 / 
maio 2021 

ECR fase 
3 

Pacientes adultos 
com COVID-19 
(n=120) 

Levamisol 
+ Budesonida 
+ Formoterol 

Lopinavir / 
Ritonavir + 
hidroxicloroqu
ina 

Melhora radiológica  
Status físico paciente 

Fasa University 
of Medical 
Sciences 

NCT04343729 Recrutando Abril 2020 / 
setembro 
2020 

ECR fase 
2 

Pacientes adultos 
com COVID-19, 
SARS 
(n=420) 

Metilprednisol
ona 

Placebo Mortalidade 
Taxa pacientes com SARS 
Taxa necessidade intubação  
Alteração no índice de 
oxigenação 

Fundação 
de Medicina 
Tropical Dr. 
Heitor Vieira 
Dourado 

NCT04323592 Recrutando Março 2020 / 
maio 2020 

ECR fase 
2 e 3 

Pacientes adultos 
com COVID-19, 
SARS, ARDS 
(n=104) 

Metilprednisol
ona 

Terapia de 
suporte 
padrão 

Mortalidade 
Taxa de admissão em UTI 
Taxa necessidade intubação  
Negativação 
Uso de ventilação 

University of 
Trieste 

NCT04345445 Ainda não 
recrutando 

Abril 2020 / 
outubro 2020 

ECR fase 
3 

Pacientes adultos 
com COVID-19 
(n=310) 

Metilprednisol
ona 

Tocilizumabe Taxa de ventilação mecânica 
Tempo em ventilação 
mecânica 
Taxa de admissão em UTI 
Taxa melhora clinica 
Tempo de hospitalização e 
UTI 
Mortalidade 

University of 
Malaya 

NCT04341038 Recrutando Abril 2020 / 
julho 2020 

ECR fase 
3 

Pacientes adultos 
com COVID-19 e 
lesão pulmonar 
(n=84) 

Metilprednisol
ona 

Tacrolimus Tempo para melhora clinica 
Tempo melhora sintomas 
respiratórios 
Tempo para normalização 
PCR, D-dimeros, ferritina 
Impacto uso de 
imunossupressores 
Tempo até a alta hospitalar 
Necessidade de suporte 
ventilatório 

Hospital 
Universitari de 
Bellvitge 
Institut 
d'Investigació 
Biomèdica de 
Bellvitge 

NCT04273321 Suspenso Fevereiro 
2020 / 
maio 2020 

ECR fase 
3 

Pacientes adultos 
com COVID-19 
(n=84) 

Metilprednisol
ona 

NI Taxa falha tratamento 
Taxa de cura 
Taxa negativação 

Beijing Chao 
Yang Hospital 



 

 

 

Estudo Status Data prevista 
Início/Fim 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais desfechos Financiamento 

Mortalidade 
Taxa de admissão UTI 

NCT04355637 Ainda não 
recrutando 

Abril 2020 / 
outubro 2020 

ECR fase 
4 

Pacientes adultos 
com COVID-19 
(n=300) 

Budesonida Terapia de 
suporte 
padrão para 
pneumonia 

Taxa admissão UTI 
Taxa recusa UTI 
Taxa complicações 
PCR, D-dimeros, ferritina, 
leucócitos, LDH 

Sara Varea 
Fundacion Clinic 
per a la Recerca 
Biomédica 

NCT04355247 Recrutando Abril 2020 / 
julho 2020 

ECR fase 
2 

Pacientes adultos 
com COVID-19 
(n=20) 

Metilprednisol
ona 

NI Taxa melhora clínica Auxilio Mutuo 
Cancer Center 

NCT04329650 Recrutando Abril 2020 / 
maio 2020 

ECR fase 
2 

Pacientes adultos 
com COVID-19 
(n=200) 

Metilprednisol
ona 

Siltuximabe Taxa admissão UTI 
Tempo permanência na UTI 
Melhora sintomas clínicos 
Taxa necessidade de suporte 
ventilatório 
Taxa e tempo de ventilação 
mecânica 
Tempo hospitalização 
Mortalidade 

Judit Pich Martínez 
Fundacion Clinic 
per a la Recerca 
Biomédica 

NCT04263402 Recrutando Fevereiro 
2020 / 
julho 2020 

ECR fase 
4 

Pacientes adultos 
com COVID-19 
(n=100) 

Metilprednisol
ona 
40~80mg/d 

Metilprednisol
ona <40mg/d 

Taxa remissão doença 
Taxa e tempo para piora 
quadro clinico 
Taxa remissão sintomas 
respiratórios 
Alterações laboratoriais e 
radiológicas 
Carga viral 

Tongji Hospital 

NCT04244591 Completo Janeiro 2020 
/ 
Abril 2020 

ECR fase 
2 e 3 

Pacientes adultos 
com COVID-19 
(n=80) 

Metilprednisol
ona  

Terapia de 
suporte 
padrão  

Lesão pulmonar 
Diferença da PaO2/FiO2 
Suporte ventilatório 
Clearance viral 
Mortalidade 
Escore SOFA 

Peking Union 
Medical College 
Hospital 
Zhongda Hospital 
Zhongnan Hospital 
Renmin Hospital of 
Wuhan University 



 

 

 

Estudo Status Data prevista 
Início/Fim 

Desenho Participantes (n) Intervenção Comparadores Principais desfechos Financiamento 

NCT04360876 Ainda não 
recrutando 

Maio 2020 / 
dezembro 
2020 

ECR fase 
2 

Pacientes adultos 
com COVID-19 e 
ARDS 
(n=90) 

Dexametason
a 

Placebo Tempo livre da ventilação 
mecânica 
Taxa melhora clínica 
Mortalidade hospitalar 
Mortalidade 
Tempo de hospitalização 

University of 
Colorado, Denver 

NCT04327401 Recrutando Abril 2020 / 
Agosto 2020 

ECR fase 
3 

Pacientes adultos 
com COVID-19 e 
ARDS 
(n=90) 

Dexametason
a 

Terapia de 
suporte 
padrão 

Tempo livre da ventilação 
mecânica 
Tempo de uso de ventilação 
mecânica 
Taxa melhora clínica 
Mortalidade 
Escore SOFA  

Outros 
Indústria  



 

 

 

APÊNDICE 12 

Pergunta: Qual a eficácia e a segurança de antivirais em pessoas com 

COVID-19? 

 

Estratégias de busca 

Bases Primárias 

As buscas foram realizadas no dia 19 de março de 2020 e refeitas 

no dia 23 de março de 2019, devido à rápida capacidade de atualização 

nas publicações sobre COVID-19 neste momento. Posteriormente, as 

buscas foram atualizadas em 07/04/2020. As estratégias de busca 

conduzidas estão detalhadas no Quadro 49 abaixo.  

 

Quadro 49: Bases de dados e estratégias de busca utilizadas. 

Base de dados Estratégia de busca Resultado 
23/03 a 

07/04 

Medline  

(via Pubmed) 

(("Anti-Retroviral Agents"[Mesh] OR 

anti-retroviral agent OR antiretroviral 

agent OR "Anti-Retroviral Agents" 

[Pharmacological Action] OR "CCR5 

Receptor Antagonists"[Mesh] OR 

CCR5 Receptor Antagonists OR "HIV 

Fusion Inhibitors"[Mesh] OR fusion 

inhibitor OR "HIV Integrase 

Inhibitors"[Mesh] OR Integrase 

Inhibitors OR "HIV Protease 

Inhibitors"[Mesh] OR Protease 

Inhibitors OR "Lopinavir"[Mesh] OR 

"lopinavir-ritonavir drug combination" 

[Supplementary Concept] OR 

"Ritonavir"[Mesh] OR "favipiravir" 

[Supplementary Concept] OR 

lopinavir OR ritonavir OR favipiravir 

OR "Antiviral Agents"[Mesh] OR 

"Oseltamivir"[Mesh] OR antiviral OR 

antiviral agent OR oseltamivir)) AND 

((novel coronavirus OR covid-19 OR 

covid 19 OR covid - 19 OR sars-cov-2 

OR sarscov 2)) 

482 +59 

Embase ('sars-related coronavirus'/exp OR 

'sars-related coronavirus' OR 'covid 

19' OR 'covid-19' OR 'novel 

coronavirus' OR 'sars-cov2' OR 'sars-

ncov' OR 'sars-cov-2') AND 

[embase]/lim 

AND 

('antiretrovirus agent'/exp OR 

'antiretrovirus agent' OR 'antiretoviral 

agent' OR 'anti-retroviral agent'/exp 

OR 'anti-retroviral agent' OR 

'chemokine receptor ccr5 

1277 +87 



 

 

 

antagonist'/exp OR 'chemokine 

receptor ccr5 antagonist' OR 'ccr5 

receptor antagonists'/exp OR 'ccr5 

receptor antagonists' OR 'human 

immunodeficiency virus fusion 

inhibitor'/exp OR 'human 

immunodeficiency virus fusion 

inhibitor' OR 'hiv fusion inhibitors'/exp 

OR 'hiv fusion inhibitors' OR 'hiv 

integrase inhibitors'/exp OR 'hiv 

integrase inhibitors' OR 'integrase 

inhibitor'/exp OR 'integrase inhibitor' 

OR 'hiv protease inhibitors'/exp OR 

'hiv protease inhibitors' OR 'human 

immunodeficiency virus proteinase 

inhibitor'/exp OR 'human 

immunodeficiency virus proteinase 

inhibitor' OR 'lopinavir'/exp OR 

'lopinavir' OR 'lopinavir plus 

ritonavir'/exp OR 'lopinavir plus 

ritonavir' OR 'ritonavir'/exp OR 

'ritonavir' OR 'favipiravir'/exp OR 

'favipiravir' OR 'antivirus agent'/exp 

OR 'antiviral' OR 'oseltamivir'/exp OR 

'oseltamivir' OR 'antiviral agent' OR 

'antivirus agent') AND [embase]/lim 

clinicaltrials.gov covid-19 OR sars-cov-2 OR sars-cov 

OR novel coronavirus 

26 

 

Não foi 

atualizado. 

 

Resultados 

Foram recuperadas 1.785 referências por meio das estratégias 

de busca detalhadas acima. Adicionalmente, uma referência foi incluída 

manualmente (255), durante uma busca para validação no Google 

Acadêmico. Sendo assim, após a exclusão de duplicatas, 1.632 relatos 

foram avaliados por meio da leitura de títulos e resumos. Nessa etapa, 

1.590 referências foram excluídas, restando 42 a serem avaliadas com 

base na leitura completa. Após a leitura completa, seis relatos foram 

excluídos. Os detalhes sobre a exclusão estão exibidos no Quadro 50. 

Dessa forma, 36 relatos foram selecionados, entre elas 10 publicações 

originais (24,255–263) e 26 registros de ensaios clínicos 

(clinicaltrials.gov).  

Numa atualização realizada no dia 07 de abril de 2020, foram 

recuperados adicionais 146 estudos. Adicionalmente, quatro 

referências foram incluídas manualmente (264–267), durante uma 

busca para validação no Google Acadêmico. Sendo assim, após a 

exclusão de duplicatas, 145 relatos foram avaliados quanto à inclusão, 

por meio da leitura de títulos resumos. Nessa etapa, 131 referências 

foram excluídas, restando 13 a serem avaliadas por meio de leitura 



 

 

 

completa. Após a leitura completa, 9 relatos foram excluídos. Dessa 

forma, 4 publicações originais foram selecionadas (264–267). O 

processo detalhado de seleção é exibido na Figura 22. 

 

  



 

 

 

Figura 22: Fluxograma PRISMA de seleção das evidências. 

 
 

  



 

 

 

Quadro 50: Motivos de exclusão para os estudos que foram lidos na 

íntegra. 

Estudo Motivo 

Al-Tawfiq 
et al., 
2020 (268) 

Carta ao editor. Não há nenhum relato de caso clínico ou estudo in vitro 
específico para SARS-CoV-2.  

Chan et 
al., 2020 
(269) 

Revisão narrativa da literatura, na qual os autores discutem várias 
características clínicas e tratamentos para a COVID-19. No entanto, os relatos 
são baseados em estudos pivotais e essencialmente teóricos, sem intervenção 
em humanos. Existe também um grande foco em medicina tradicional chinesa, 
a qual não é o foco do presente documento.  

Jin et al., 
2020 (270) 

Apesar de seu um guideline completo e metodologicamente razoável, não traz 
muita informação em relação aos antivirais. Agora já existem estudos em 
humanos, inclusive ECR, que respaldam melhor a utilização, mas não 

entraram neste guideline.  

Yao et al., 
2020 (271) 

Revisão sistemática defasada, devido a novas publicações, inclusive ECR. 
Todas os estudos recuperados por esses autores vieram na nossa busca. No 

entanto, diferentemente deles, nós decidimos excluir um estudo puramente 
teórico falando sobre opções terapêuticas.  

Yasri et al., 
2020 (272) 

Estudo de predição de dose de lopinavir/ritonavir. O estudo de baseia no peso 
molecular do SARS-CoV-2 para estimar a dosagem necessária da droga 
combinada. Este estudo não apresenta resultados in vitro e clínicos.  

Zhang et 
al., 2020 
(273) 

Não é uma revisão sistemática, apesar de se intitular. Não incluiu os mais 
recentes estudos, inclusive um ECR. Fala de diversas terapias potenciais, 
inclusive de antivirais, mas com base no potencial das drogas nas epidemias 
passadas de SARS e MERS.  

Lu et al.,2020 
(274) 

 Revisão narrativa que resume as evidências atuais de potenciais agentes terapêuticos, como 
lopinavir / ritonavir, remdesivir, favipiravir, cloroquina, hidroxicloroquina, interferon, ribavirina, 
tocilizumabe e sarilumabe para o tratamento de COVID-19. Referente ao lopinavir/ritonivir, cita 
apenas o ensaio clínico de Cao et al., 2020, estudo já incluído nessa revisão. 

Zhai et al., 
2020 (275) 
 

Revisão narrativa da literatura sobre epidemiologia, diagnóstico, isolamento e tratamentos do 
COVID-19. Refere lopinavir/ritonavir como potencial tratamento para COVID-19, citando estudos 
para tratamento de SARS por outros agentes etiológicos. Cita 34 ensaios clínicos de agentes 
antivirais em pacientes com COVID-19 registrados até 15 de março de 2020. 

Yuan J et al., 
2020 (276) 

 

Estudo de coorte retrospectiva com o objetivo de a correlação entre a depuração viral e 
marcadores bioquímicos de 94 pacientes que receberam alta após infecção por COVID-19. 
Apenas cita a correlação da depuração viral e tempo de internação para alguns esquemas 
terapêuticos virais. Apresenta dados qualitativos dos esquemas terapêuticos virais. Não se 
enquadra no foco do estudo. 

Zheng et al., 
2020 (239) 

Estudo de coorte retrospectivo que avalia as características clínicas de pacientes que utilizaram 
diferentes esquemas de tratamento antivirais. Não incluem os medicamentos antivirais de 
interesse (umifenovir, interferon e ribavirin). 

Wu et al., 
2020 (277) 

Estudo de coorte retrospectivo que avalia fatores associados à progressão da doença. O tempo 
de início maior de antivirais (ribavirin, lopinavir or ritonavir) esteve associado a casos mais graves 
da doença. Não apresenta detalhes sobre o tratamento, dose, esquemas utilizados. 

Zhang et al., 
2020 (273) 

Revisão sistemática qualitativa que lista alternativas descritas na literatura para o tratamento de 
doenças infecciosas virais. Não inclui estudos específicos avaliando eficácia para COVID-19. 

Pang et al., 
2020 (278) 

A revisão sistemática descreve e avalia os possíveis diagnósticos, vacinas e terapêuticas rápidas 
para 2019-nCoV, com base em parte nos desenvolvimentos para MERS-CoV e SARS-CoV. 

Deng et al., 
2020 (257) 

 

Estudo que cumpre os critérios de inclusão, mas já incluído nesta revisão. 

Yao et al., 
2020 (271) 

Revisão sistemática sobre a eficácia do LPV in vitro e in vivo, especialmente em pacientes com 
SARS e MERS, avaliando o potencial do uso de LPV em pacientes com COVID ‐ 19. 
Cita 2 estudos que avaliam o uso do LPV em COVID-19: Wang et al, 2020 já incluído na revisão e 
Chen et al., 2020 não localizado.  

 

 

 



 

 

 

Caracterização dos Estudos Avaliados por comparação 

 

Maiores detalhes sobre os estudos incluídos podem ser 

visualizados no Quadro 51 a seguir. Dentre os estudos encontrados, 

havia: um ensaio clínico randomizado (256), uma coorte retrospectiva 

(257) e oito séries ou relatos de caso (24,255,258–263). Após a 

atualização, em 07 de abril de 2020, outros quatro estudos foram 

inseridos: um ensaio clínico randomizado (264), uma coorte 

prospectiva (265,267) e dois relatos de caso (266). 

 



 

 

 

Quadro 51: Principais características dos estudos, participantes, resultados e avaliação da qualidade 

metodológica. 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

Cao et al., 

2020 

Ensaio 

clínico 

randomizado 

paralelo 

aberto 

(open-label) 

199 pacientes, 

mediana de idade de 

58 anos e 60,3% 

sexo masculino com 

pneumonia por 

COVID-19. 99 foram 

randomizados para 

lopinavir/ritonavir 

(LR) associado a 

cuidados padrão e 

100 para cuidados 

padrão por 14 dias. 

Seguimento de até 

28 dias. Objetivo: 

avaliar a eficácia e a 

segurança de LR para 

tratamento de 

pacientes com 

COVID-19 

Lopinavir/ritonavir 

(LR) (400 mg/100 

mg) associado 

aos cuidados 

padrão 

Cuidados 

padrão: 

suplementação 

de oxigênio, 

ventilação não 

invasiva e 

invasiva, 

agentes 

antibiótico, 

suporte 

vasopressor, 

terapia de 

substituição 

renal e 

oxigenação por 

membrana 

extracorpórea 

(ECMO). 

Aplicados se 

necessário. 

Não houve nenhuma diferença 

em características clinico-

demográficas basais. 33,0% e 

35,7% dos pacientes que 

receberam LR e cuidados padrão 

receberam corticosteroides, 

respectivamente.  

 

Tempo até a melhora clínica 

HR=1,31; IC 95% [0,95 - 1,85]; 

p=0,09; 

 

Tempo até a deterioração 

HR=1,01; IC 95% [0,76 - 1,34]. 

 

Mortalidade 

LR vs. padrão: 19,2% vs. 25,0%; 

diferença=−5,8%; IC 95% 

(−17,3 - 5,7). 

 

Estadia em UTI (mediana, 

dias) 

LR vs. padrão: 6 vs. 11; 

diferença=−5 dias; IC 95% (−9 - 

0); 

 

Tempo desde a randomização 

à alta (mediana, dias) 

LR vs. padrão: 12 vs. 14; 

Moderado  

(É possível que 

o conhecimento 

da atribuição do 

tratamento 

possa ter 

influenciado a 

tomada de 

decisão clínica, 

o que poderia 

afetar as 

medidas da 

escala ordinal 

utilizadas. 

Ademais, 

inicialmente 

havia maior 

carga viral nos 

pacientes do 

grupo LR, o que 

pode ter 

dificultado a 

obtenção da 

redução da 

carga viral). 



 

 

 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

diferença=1 dia; IC 95% [0 - 3); 

 

% de melhora clínica aos 14 

dias, mediana 

LR vs. padrão: 45,5% vs. 30,0%; 

diferença=15,5%;IC 95% (2,2 - 

28,8).  

 

Carga viral aos 14 dias log10 

cópias/mL (DP)  

LR vs. padrão: 4,4±(2,0) vs. 

3,7±(2,1). 

 

% Pacientes com RNA SARS-

CoV-2 

LR vs. Padrão: dia 5, 34,5% vs. 

32,9%; dia 10, 50,0% vs. 

48,6%; dia 14, 55,2% vs. 

57,1%; dia 21, 58,6% vs. 

58,6%; e dia 28, 60,3% vs. 

58,6%. 

 

Evento adverso grau III ou IV, LR 

vs. padrão, N (%) 

Qualquer: 20 (21,1) vs. 11 

(11,1); 

Linfopenia: 12 (12,6) vs. 5 (5,1); 

Evento grave: 17 (17,9) vs. 31 

(31,3); 

falha respiratória ou SARA: 12 

(12,6) vs. 27 (27,3); 

dano renal agudo: 2 (2,1) vs. 5 

(5,1); 
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Infecção secundária: 1(1,1) vs. 6 

(6,1) 

Deng et al., 

2020 

Coorte 

retrospectiva 

33 pacientes (média 

de idade 44,56 (DP 

15,73), 52% sexo 

masculino) com 

diagnóstico 

confirmado de 

COVID-19 por RT-

PCR. Esses pacientes 

estavam com 

pneumonia, mas sem 

apoio ventilatório 

invasivo ou não 

invasivo. O estudo 

conduzido no The 

Fifth Affiliated 

Hospital of Sun Yat-

Sen University. 

Objetivo: avaliar a 

eficácia do umifenovir 

(arbidol) + LR vs. LR 

em pacientes com 

pneumonia por 

COVID-19.  OS 

tratamentos foram 

aplicados por 5-21 

dias e acompanhados 

de medidas de 

suporte.  

Umifenovir 

(arbidol) 200 

mg/a cada 8h + 

LR (400 mg/100 

mg) a cada 12 

horas 

LR (400 

mg/100 mg) a 

cada 12 horas 

As características basais foram 

bem balanceadas entre os grupos 

avaliados, exceto pela utilização 

de corticoides, a qual foi superior 

no grupo monoterapia (41,2% vs. 

6,2%) p=0,04. Os autores não 

discutem essa diferença e nem 

mesmo ajustam os resultados 

univariados por essa variável.  

 

Carga viral zerada em sete 

dias, n (%) 

UMI + LR vs. LR: 12 (75) vs. 6 

(35); p<0,05 

 

Carga viral zerada em 14 dias, 

n (%) 

UMI + LR vs. LR: 15 (94) vs. 9 

(53); p<0,05 

 

Melhora da pneumonia por TC 

de tórax, N(%); 

UMI + LR vs. LR: 11 (69) vs. 5 

(29); 

Alto risco (NOS 

SCALE:  

- amostra não 

representativa;  

- desequilíbrio 

basal referente 

à utilização de 

corticoide nos 

grupos 

avaliados, o que 

sugere uma 

heterogeneidade 

não discutida 

pelos autores;  

- natureza 

retrospectiva; e  

- falta de 

correção por 

confundidores).  
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Han et al., 

2020 

Relato de 

caso 

um paciente de 47 

anos, do sexo 

masculino, com 

hipertensão, diabetes 

grau 2 e fumante 

desde os 27 anos de 

idade, testou positivo 

para o SARS-CoV-2 e 

foi tratado no 

People's Hospital in 

Wuwei. Objetivo: 

relatar a evolução 

clínica do paciente 

com a aplicação de 

um regime multi-

intervenção 

Inicialmente, o 

paciente recebeu: 

interferon alfa e 

metilprednisolona 

(doses não 

informadas). 

Posteriormente, 

foi transferido de 

hospital, por 

conta da 

exacerbação dos 

sintomas e da 

dispneia. Nesse 

segundo 

momento 

recebeu: lopinavir 

e ritonavir 

(800/200 mg por 

dia), 

metilprednisolona 

(40 mg por dia), 

interferon alfa ‐ 
2b humano 

recombinante (10 

milhões UI 

diariamente), 

cloridrato de 

ambroxol (60 mg 

por dia) e 

cloridrato de 

moxifloxacina 

(0,4 g por dia) 

NA No dia três a metilprednisolona 

foi reduzida para 20 mg/dia e 

retirada no dia 5. Ademais, a 

oxigenação foi retirada no dia 8. 

Após resultados negativos para o 

SARS-CoV-2 subsequentes nos 

dias 6 e 7, e melhora nas lesões 

pulmonares, o paciente teve alta 

no dia 10.  

Alto (relato de 

caso) 
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Holshue et 

al., 2020 

Relato de 

caso 

Homem de 35 anos 

de idade que havia 

voltado de Wuhan, 

China, apresentava 

sintomas de tosse e 

febre subjetivos. 

Além de uma 

hipertrigliceridemia, o 

paciente não 

apresentava outras 

comorbidades e não 

era fumante. 

Posteriormente o 

paciente foi 

detectado com SARS-

CoV-2 e transferido 

para uma ala isolada 

do Providence 

Regional 

Medical Center. 

Objetivo: descrever o 

primeiro caso de 

COVID-19 nos EUA.  

O paciente 

recebeu 

ondansetrona 

para náusea, 650 

mg de 

paracetamol a 

cada 4h para 

febre, 600 mg de 

ibuprofeno a cada 

6h e 600 mg 

deguaifenesina, 

para a tosse seca, 

nos primeiros seis 

dias de admissão.  

 

No dia seis o 

paciente começou 

a receber 

suplementação de 

oxigênio por 

cânula nasal e 

como apresentou 

pneumonia 

adquirida no 

hospital, recebeu 

também 

vancomicina 

(1750 mg de 

ataque + 1 g a 

cada 8h) e 

cefepima a cada 

8h iv.  

 

NA A vancomicina e a cefepima 

puderam ser descontinuadas até 

o dia 8, um dia após a introdução 

de remdesivir. No dia 8 (12 dias 

de doença), a condição clínica do 

paciente melhorou. A 

suplmenteção de oxigênio foi 

descontinuada e as imagens 

pulmonares normalizaram. O 

apetite melhorou e ele estava 

assintomático, apesar de pouca 

rinorreia e tosse seca. O estudo 

não fala qual a evolução a partir 

desse ponto.   

Alto (relato de 

caso) 
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No dia 7 começou 

com uso 

compassivo de 

remdesivir.  

Kujawski et 

al., 2020 

Série de 

casos 

Série de casos de 12 

pacientes com 

mediana de idade de 

53 anos (variação de 

21-68), dos quais 

67% eram homens e 

todos confirmados 

para COVID-19. 

Desses pacientes, 

apenas três 

receberam 

tratamento antiviral 

com remdesivir, por 

uso compassivo de 4-

10 dias. Objetivo: 

descrever as 

características 

clínicas e 

epidemiológicas dos 

Apenas 

descreveremos os 

casos com uso de 

remdesivir. O 

estudo não 

menciona a dose 

utilizada.  

 

Caso 1: 

remdesivir, 

vancomicina e 

cefepima para 

pneumonia 

adquirida no 

hospital; cápsulas 

de benzonatato; 

paracetamol; 

ibuprofeno; 

dextrometorfano; 

guaifenesina, 

NA O remdesivir foi descontinuado 

após melhora do quadro 

respiratório. O estudo não 

fornece parâmetros clínicos para 

essa decisão.  

 

Eventos adversos que 

apareceram após o uso de 

remdesivir: 

Caso 1: náusea, gastroparese; 

níveis elevados de 

aminotransferases; 

 

Caso 2: náusea leve e 

desconforto abdominal no início 

da infusão, níveis elevados de 

aminotransferases; e 

 

Caso 3: diarreia, hematêmese e 

Alto (Série de 

casos) 
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12 primeiros casos 

nos EUA.  

ondansetrona e 

lorazepan.  

 

Caso 2: 

Remdesivir; 

ceftriaxona e 

azitromicina para 

pneumonia 

adquirida na 

comunidade; 

metilprednisolona 

40 mg iv; 

prednisona 40 mg 

oral, por 

exacerbação de 

DPOC; 

furosemida; e 

nistatina para 

candidíase oral.  

 

Caso 3: 

remdesivir; 

metronidazol para 

giardíase e 

clostridioides 

difficile; 

oseltamivir 

(empírico para 

COVID-19); e 

furosemida (piora 

de hipóxia) 

níveis elevados de 

aminotransferases 
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Lim et al., 

2020 

Relato de 

caso 

Homem de 54 anos, 

sem nenhuma 

comorbidade maior, 

relatando não ser 

fumante e nem 

alcoolista.  Ele 

desenvolveu febre e 

tosse seca entre os 

dias 5 e 7 de doença 

e foi posteriormente 

confirmado para 

COVID-19. Objetivo: 

relatar as 

características 

clínicas e de 

tratamento do 

primeiro caso de 

transmissão terciária 

de COVID-19 na 

Coreia do sul.  

De acordo com o 

estudo, o 

paciente recebeu 

LR 200/50 mg 

duas vezes ao 

dia, a partir do 

dia 10 de doença 

(oitavo dia de 

admissão 

hospitalar).  

 

Esse paciente 

também recebeu 

ceftriaxona entre 

os dias 3 e 11; 

tazobactam e 

levofloxacina dos 

dias 14 a 18; 

azitromicina entre 

os dias 8 a 10; e 

peramivir no dia 

5.  

NA Conforme os autores, no dia 

seguinte à administração de LR a 

carga viral reduziu drasticamente 

e, nos dias subsequentes ela 

zerou. Devido ao uso de demais 

terapias e também ao estágio 

avançado da doença (10 dia), os 

autores concluem que a redução 

da carga viral pode ser resultado 

da evolução natural da doença ao 

invés do uso de LR.  

Alto (relato de 

caso) 

Lui et al., 

2020 

Série de 

casos 

10 pacientes, com 

mediana de idade de 

42 (34-50), 60% do 

sexo feminino, em 

sua maioria com 

sintomas de tosse 

seca e febre. Esses 

pacientes foram 

diagnosticados com 

COVID-19 no 

Hospital Xixi, na 

Todos os 10 

pacientes 

receberam 

lopinavir 400 mg 

2x/dia; 9/10 

receberam 

adicionalmente 

INF alfa2b; 2 

receberam 

antibióticos; três 

receberam 

NA O estudo não deixa claro em que 

tempo e quais foram os 

desfechos relacionados à terapia 

antiviral, mas assume que houve 

melhora relacionada ao uso de 

lopinavir (alta, redução de carga 

viral, melhora nos exames de 

imagem TC). 

 

5 pacientes apresentaram 

Alto (série de 

casos) 
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China. O tempo 

mediano de 

acompanhamento foi 

de 13  (4-17) dias. 

Objetivo: avaliar as 

informações 

epidemiológicas, 

clínicas e 

terapêuticas de 10 

pacientes com 

COVID-19 

glicocorticoides; 5 

recebem 

imunoglobulina; 9 

receberam 

oxigênio por 

cânula nasal. O 

tratamento com 

lopinavir iniciou-

se em uma 

mediana de 5 dias 

após o início dos 

sintomas (IQR 3-

6).  

sintomas gástricos e 7 

apresentaram hipocalemia.  

Wang et 

al., 2020 

Série de 

casos 

Quatro pacientes 

(média de idade de 

44,2 anos e 75% do 

sexo masculino) com 

confirmação de 

COVID-19 por RT-

PCR. Destes, dois 

apresentavam casos 

leve e outros dois 

apresentavam casos 

graves. Objetivo: 

avaliar as 

características 

clínicas de quatro 

casos de COVID-19 

no Shanghai Public 

Health Clinical 

Center, Shanghai, 

China.  

Todos os 4 

pacientes 

receberam LR 

(400 mg/100 mg 

2x dia); arbidol 

(umifenovir) 200 

mg 3x/dia; e 

cápsulas de 

ShufengJiedu 

(medicina 

tradicional 

chinesa). Esse 

tratamento durou 

de 6 a 15 dias.  

 

Adicionalmente, 

todos os 

pacientes 

receberam 

oxigênio por 

NA Dois pacientes tiveram alta com 

carga viral zerada (6 e 8 dias 

desde a admissão). Um paciente 

teve carga viral zerada, mas 

aguarda a confirmação internado 

(11 dias desde a admissão). Um 

quarto paciente ainda se encontra 

internado e recebe ventilação (14 

dias desde admissão).  

Alto (série de 

casos) 
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cânula nasal e 

tratamento com 

antibioticoterapia. 

Um paciente 

grave recebeu 

ventilação 

mecânica invasiva 

e imunoglobulina.  

 Zhongliang 

Wang et al, 

2020  

Série de 

casos 

67 pacientes 

(mediana de idade de 

42 anos (IQR 35-62) 

anos e 54% 

mulheres) com 

confirmação de 

COVID-19 no Union 

Hospital em Wuhan, 

China. A maioria 

apresentava sintomas 

de tosse, febre e 

fadiga na admissão. 

Objetivo: descrever 

as características 

clínicas e 

terapêuticas de 67 

pacientes com 

COVID-19, por meio 

da revisão de 

prontuários médicos, 

relatos da 

enfermagem e 

pareceres de 

resultado de TC de 

tórax.  

A maioria dos 

pacientes (66 

[98,5%]) recebeu 

terapia antiviral e 

antibióticos.  

 

36 (53,7%) 

pacientes 

receberam arbidol 

(umifenovir), 

desde o início da 

admissão na dose 

de 400 mg tid. A 

duração média de 

tratamento com 

arbidol foi de 9 

dias.  

NA Em aproximadamente 19 dias de 

seguimento (estudo apenas cita 

as datas de início e fim), 18 

(16,9%) dos pacientes tiveram 

alta e 5 morreram (7,5% de taxa 

de mortalidade).  

 

12/36 (33%) dos pacientes que 

receberam arbidol tiveram alta 

versus 6/31 (19%) nos pacientes 

não tratados com arbidol. Não 

houve mortes no grupos arbidol.  

Alto (serie de 

casos). Apesar 

do estudo se 

intitular como 

coorte, ele não 

apresenta 

características 

de coorte. O 

seguimento não 

foi planejado, 

não houve 

cálculo 

amostral, não 

houve 

planejamento 

de ajuste por 

confundidores; 

e as 

comparações 

não foram 

previamente 

estabelecidas. 

Um viés 

adicional é a 
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natureza 

retrospectiva).  

Young et 

al., 2020 

Série de 

casos 

18 pacientes 

(mediana de idade de 

45 (31-73) anos e 

50% mulheres) com 

confirmação de 

COVID-19, em quatro 

hospitais de 

Cingapura. Os 

principais sintomas 

eram febre, tosse e 

garganta irritada. 

Objetivo: descrever 

as características 

epidemiológicas, 

clínicas, de 

tratamento e os 

resultados para 18 

pacientes com 

COVID-19.  

Todos os 

pacientes 

receberam 

suplementação de 

oxigênio em caso 

de saturação 

abaixo de 92%. 

Pacientes com 

suspeita de 

pneumonia 

adquirida na 

comunidade 

receberam 

antibióticos e 

oseltamivir. LR 

(200/100 mg) foi 

administrado 

2x/dia de acordo 

com critérios 

médicos.  

 

Seis pacientes 

NA 3/5 (60%) dos que receberam LR 

reduziram a suplementação de 

oxigênio em 3 dias. Após dois 

dias a carga viral em swab de 

nasofaringe havia zerado em 2/5 

(40%) dos pacientes que 

receberam LR. No entanto, dois 

pacientes deterioraram, com 

falha respiratória progressiva, 

sendo que um necessitou de 

ventilação invasiva. Nesses dois 

pacientes o vírus ainda era 

detectado.  

 

4/5 pacientes que receberam LR 

apresentaram náusea, vômito 

e/ou diarreia, e 3 desenvolveram 

disfunção hepática.  

Alto (Série de 

casos) 
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receberam 

suplementação de 

oxigênio e destes, 

cinco receberam 

LR. 

Li et al., 

2020 

Ensaio 

clínico 

randomizado 

paralelo 

aberto 

(open-label) 

44 pacientes, média 

de idade de 49,4 anos 

(DP±14,9) e 52,3% 

do sexo feminino, 

com quadro leve / 

moderado de 

COVID-19. 

 

21 pacientes foram 

randomizados LPV/r, 

16 para umifenovir e 

7 para nenhum 

medicamento 

antiviral, grupo 

controle (2:2:1). 

 

Seguimento até 21 

dias.  

 

1. 

Lopinavir/ritonavir 

(400 mg/100 mg 

a cada 12 horas) 

de 7 a 14 dias. 

Suplementação de 

oxigênio, se 

necessário. 

 

2. Umifenovir 

(200 mg por dia) 

de 7 a 14 dias. 

Suplementação 

de oxigênio, se 

necessário. 

Nenhum 

medicamento 

antiviral 

 

Suplementação 

de oxigênio, se 

necessário. 

O tempo médio para 

conversão na detecção do RNA do 

SARS-CoV-2 foi de 8,5 dias (IQR, 

3-13) no grupo LPV/r, 7 dias (IQR, 

3-10,5 ) no grupo umifenovir e 4 

(IQR, 3-10,5) no grupo controle, 

sem diferença estatística entre os 

grupos (p=0,751, 

Potência=0,47). Também não 

houve diferença significativa entre 

os grupos para a conversão na 

detecção do RNA do SARS-CoV-2 

após 7 e 14 dias de tratamento. 

Não houve diferença 

estatisticamente significativa 

entre os grupos para os demais 

desfechos secundários (taxa de 

antipirese, taxa de alívio de tosse, 

taxa de deterioração do estado 

clínico, melhora de CT de tórax). 

Alto (Estudo 

aberto para 

médicos 

recrutadores e 

pesquisadores 

envolvidos. 

Recrutamento 

menor que o 

previsto no 

protocolo. Baixo 

poder 

estatístico) 
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Objetivo: avaliar a 

eficácia e a 

segurança de LR para 

tratamento de 

pacientes com 

COVID-19 

 

YE et al., 

2020 

Coorte 

prospectiva 

47 pacientes, entre 5 

e 68 anos de idade 

com diagnóstico de 

COVID-19 confirmado 

por RT-PCR, com 

pneumonia 

associada. 

Objetivo: avaliar se o 

lopinavir/ritonavir em 

combinação com 

outros medicamentos 

adjuvantes tem um 

melhor efeito 

terapêutico no 

COVID-19 em 

pacientes com 

pneumonia 

associada. 

Tempo de 

seguimento: 10 dias. 

LPV/r (800/200 

mg por dia) 

combinado com 

medicamentos 

adjuvantes: 

interferon (10 

milhões UI 

diariamente); 

Umifenovir (400 

mg 3 vezes ao 

dia); 

metoxifenamina 

(1 comprimido 

para > 8 anos e 

<15 anos,  2 

comprimidos para 

> 15 anos, 3 

vezes ao dia); 

moxifloxacina 

(400 mg) e 

Apenas os 

medicamentos 

chamados de 

adjuvantes: 

interferon (10 

milhões UI 

diariamente); 

umifenovir (400 

mg 3 vezes ao 

dia); 

metoxifenamina 

(1 comprimido 

para > 8 anos e 

<15 anos,  2 

comprimidos 

para > 15 anos, 

3 vezes ao dia); 

moxifloxacina 

(400 mg) e 

cápsulas de 

A temperatura corporal dos 

pacientes foi monitorada por 10 

dias desde o início do tratamento. 

No grupo que recebeu LPV/r, a 

temperatura corporal diminuiu 

mais rapidamente do que no 

grupo controle, mas não houve 

diferença significativa (p>0,05). 

Entre os que apresentaram 

temperatura corporal superior a 

37,5 ° C na admissão, os que 

receberam LPV/r retornaram à 

temperatura corporal normal em 

um tempo menor (grupo teste: 

4,8 ± 1,94 dias vs. grupo 

controle: 7,3 ± 1,53 dias, 

p=0,0364. A proporção de 

exames laboratoriais anormais foi 

maior para o grupo controle 

(dados estatísticos incompletos). 

Alto risco (NOS 

SCALE: Amostra 

não 

representativa; 

Desequilíbrio 

entre os grupos 

de comparação, 

falta de controle 

de 

confundidores. 
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cápsulas de 

eucaliptol 

limoneno e 

pineno. 

(n=42) 

Não cita 

tempo de 

tratamento. 

eucaliptol 

limoneno e 

pineno. 

(n=5) 

Não cita 

tempo de 

tratamento. 

A detecção do RNA do coronavírus 

foi negativa em um período de 

tempo mais curto nos pacientes 

que receberam LPV/r (7,8 ± 3,09 

dias vs. grupo controle: 12,0 ± 

0,82 dias, p=0,0219). 

 

Aghdam et 

al., 2020 

 

Relato de 

caso 

Um recém-nascido de 

15 dias foi internado 

com febre, letargia, 

manchas cutâneas e 

dificuldade 

respiratória sem 

tosse. No exame, ele 

estava 

completamente 

alerta, taquicardíaco 

(frequência cardíaca 

de 170 min), 

taquipneico 

(frequência 

respiratória de 66), 

retração subcostal 

leve, e com saturação 

de O2 foi de 93% 

(sem oxigênio). 

Transferido para a 

Os cuidados de 

suporte e 

terapêutico foram 

iniciados com 

fluidoterapia 

adequada, 

oxigenoterapia, 

antibioticoterapia 

por vancomicina 

(10 mg/kg/8h) e 

amicacina (10 

mg/kg/8h) e 

oseltamivir (3 

mg/kg/12h). 

NA A recuperação começou 

gradualmente após o segundo dia 

de internação. Desconforto 

respiratório e manchas foram 

resolvidas. A alimentação oral 

começou e foi tolerada. 

Finalmente, no sexto dia, ele 

recebeu alta do hospital em boas 

condições gerais. 

 

Alto (relato de 

caso) 



 

 

 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal 

devido à dificuldade 

respiratória.  

Teste para 

COVID19 foi positivo 

e para influenza 

negativo. 

Huang et 

al., 2020  

 

Relato de 

caso 

Um homem de 58 

anos de idade com 12 

anos de história de 

transplante de rim foi 

internado por 4 dias 

de febre e tosse.  

A infecção por COVID-

19 foi confirmada no 

dia 7 da doença com 

PCR. 

Objetivo: relatar dois 

casos de COVID-19 

com histórico prévio 

de transplante. 

Paciente recebeu 

quatro dias de 

tratamento com 

oseltamivir e 

moxifloxacina, 

mas os sintomas 

não melhoraram. 

Este paciente 

continuou 

relatando falta de 

ar. 

Metilprednisolona 

e terapia de 

inalação de 

oxigênio de 

umidificação de 

alto fluxo foram 

iniciadas no dia 4, 

no entanto, a 

hipoxemia 

NA Os resultados da detecção por 

citometria de fluxo revelaram 

baixa contagem contínua de 

células T durante a hospitalização. 

Embora a detecção do RNA do 

coronavírus tenha se tornado 

negativa após o dia 29 da doença, 

esse paciente ainda desenvolveu 

falência de vários órgãos (pulmão, 

rim e coração) e acabou morrendo 

no dia 40. 

 

Alto (relato de 

caso) 



 

 

 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

continuou a 

piorar.  

 



 

 

 

Lopinavir/ritonavir (400/100 mg 2x/dia) associado a cuidados 

de suporte vs. cuidados de suporte 

Cao et al.(2020) 

Ensaio clínico randomizado aberto para avaliar a eficácia da 

combinação lopinavir/ritonavir (400 mg/ 100 mg) (LR) associada aos 

cuidados padrão versus cuidados padrão por 14 dias. O seguimento foi 

de 28 dias a partir da randomização. O desfecho primário foi o tempo 

até a melhora clínica, definida como o tempo entre a randomização e 

a melhoria de dois pontos (do status na randomização) em uma escala 

ordinal de sete categorias ou a alta hospitalar, o que ocorrer primeiro.A 

escala ordinal de sete categorias consistiu nas seguintes categorias: 1) 

não hospitalizado com retomada das atividades normais; 2) não 

hospitalizado, mas incapaz de retomar as atividades normais; 3) 

hospitalizado, sem necessidade de oxigênio suplementar; 4) 

hospitalizado, necessitando de oxigênio suplementar; 5) hospitalizado, 

necessitando de oxigenoterapia de alto fluxo nasal, ventilação 

mecânica não invasiva ou ambas; 6) hospitalizado, exigindo ECMO, 

ventilação mecânica invasiva ou ambos; e 7) morte.  

Outros desfechos avaliados foram o estado clínico, avaliado com 

a escala ordinal de sete categorias nos dias 7 e 14, a mortalidade no 

dia 28, a duração da ventilação mecânica, duração da internação em 

sobreviventes e o tempo (em dias) do início do tratamento à morte. 

Noventa e nove pacientes receberam LR e 100 receberam cuidados 

padrão. A randomização foi estratificada em blocos de quatro e 

conforme nível de suporte ventilatório durante recrutamento. O sigilo 

de alocação foi mantido (web-based response system). O estudo foi 

aberto. Entretanto, devido à característica do desfecho, acreditamos 

que haja uma minimização desse viés. Cinco pacientes no grupo 

intervenção não receberam o medicamento e foram tratados nos casos 

por análise por intenção de tratar. Portanto, acreditamos que não 

houve relato seletivo de desfechos e nem mesmo de desfechos 

incompletos.  

Houve cegamento do estatístico no momento da análise dos 

dados. Os próprios autores mencionam que o fato de haver maior carga 

viral no grupo LR, no início do estudo, pode ter feito com que esse 

grupo fosse responsável por ter maior replicação viral durante o 

seguimento. Consideramos o estudo como sendo de moderado risco de 

viés, pois mesmo que existam confundidores residuais, conforme 

mencionado pelos autores, não houve um desfecho sequer no qual o 

braço ativo fosse favorecido.  

 



 

 

 

Umifenovir (arbidol) 600 mg/dia associado ao 

lopinavir/ritonavir (400/100 mg 2x/dia) versus 

lopinavir/ritonavir (400/100 mg 2x/dia) 

Deng et al.(2020) 

Realizaram uma coorte retrospectiva com 33 pacientes (média 

de idade 44,56 [DP 15,73], 52% sexo masculino) com diagnóstico 

confirmado de COVID-19 por RT-PCR. Esses pacientes estavam com 

pneumonia, mas sem apoio ventilatório invasivo ou não invasivo. O 

estudo conduzido no The Fifth Affiliated Hospital of Sun Yat-sem 

University e teve como objetivo avaliar a eficácia do umifenovir 

(arbidol) + LR vs. LR em pacientes com pneumonia por COVID-19. Os 

tratamentos foram aplicados por 5-21 dias acompanhados de medidas 

de suporte. Em geral, os autores mostraram que o uso da combinação 

proporcionou maiores taxas de zeragem de carga viral e melhora de 

pneumonia avaliada por TC de tórax. Cabe ressaltar que os resultados 

desse estudo devem ser interpretados com cautela, devido ao alto risco 

de viés (natureza observacional e retrospectiva, amostra não 

representativa, sem ajuste por confundidores). Ademais, o 

medicamento arbidol não possui registro no Brasil.  

 

Estudos de braço único que utilizaram regimes multidroga 

contendo lopinavir/ritonavir. 

Han et al.(2020) 

Relato de um caso de um paciente de 47 anos, do sexo 

masculino, com hipertensão e diabetes grau 2, fumante desde os 27 

anos de idade, que testou positivo para SARS-CoV-2 e foi tratado no 

People's Hospital em Wuwei. Este estudo objetivou relatar a evolução 

clínica do paciente com a aplicação de um regime multi-intervenção, 

que constava de: lopinavir e ritonavir (800/200 mg por dia), 

metilprednisolona (40 mg por dia), interferon alfa ‐ 2b humano 

recombinante (10 milhões UI diariamente), cloridrato de ambroxol (60 

mg por dia) e cloridrato de moxifloxacina (0,4 g por dia). Os resultados 

são descritivos sem associações numéricas ou avaliações antes-depois.  

O estudo mostra que o paciente, após o regime multi-droga, 

evoluiu bem, com redução de corticoides, melhora da função pulmonar 

e alta no décimo dia. Cabe ressaltar, que é um caso muito particular e 

que qualquer conclusão sobre os dados deste estudo pode ser 

meramente devido ao acaso ou à evolução clínica natural da doença.  

 

Lim et al.(2020) 



 

 

 

Relato de caso de homem de 54 anos, sem nenhuma 

comorbidade maior, relatando não ser fumante e nem alcoolista. Ele 

desenvolveu febre e tosse seca entre os dias 5 e 7 de doença e foi 

posteriormente confirmado o diagnóstico para COVID-19, no Myongji 

Hospital na Coreia do Sul. Este estudo avaliou as características clínicas 

e de tratamento do primeiro caso de transmissão terciária de COVID-

19 na Coreia do Sul. Os autores relatam que houve melhora com a 

introdução de LR no oitavo dia de admissão hospitalar. No entanto, não 

é possível afirmar que essa melhora se deve ao uso de LR, em virtude 

do elevado estágio da doença (10 dias) e do uso de outras terapias. 

Sendo assim, nenhuma evidência de efetividade da associação LR pode 

ser depreendida desse estudo. Ademais, a evidência é muito frágil.  

 

Wang et al.(2020) 

Quatro pacientes (média de idade de 44,2 anos e 75% do sexo 

masculino) com confirmação de COVID-19 por RT-PCR. Destes, dois 

apresentavam caso leve e outros dois apresentavam caso grave. Este 

estudo avaliou as características clínicas de quatro casos de COVID-19 

no Shanghai Public Health Clinical Center, Shanghai, China. Todos os 

04 pacientes receberam LR (400 mg/100 mg 2x dia); arbidol 

(umifenovir) 200 mg 3x/dia; e cápsulas de shufengJiedu (medicina 

tradicional chinesa). Esse tratamento durou de 6 a 15 dias. Dois 

pacientes tiveram alta com carga viral zerada (6 e 8 dias desde a 

admissão). Um paciente teve carga viral zerada, mas aguarda a 

confirmação internado (11 dias desde a admissão). Um quarto paciente 

ainda se encontra internado e recebe ventilação (14 dias desde 

admissão). Cabe ressaltar que esses resultados não permitem concluir 

sobre a eficácia de LR para COVID-19. Além disso, a interpretação dos 

desfechos deve ser cautelosa, pois existe alto risco de viés. 

Young et al.(2020). 

Série de casos de 18 pacientes (mediana de idade de 45 

(variação 31-73) anos e 50% mulheres) com confirmação de COVID-

19, em quatro hospitais de Cingapura. Os principais sintomas eram 

febre, tosse e garganta irritada. O estudo objetivou descrever as 

características epidemiológicas, clínicas, de tratamento e os resultados 

para 18 pacientes com COVID-19. Destes 18, seis com maiores 

complicações receberam terapia de ventilação invasiva. Dentre eles, 

cinco receberam LR (200/100 mg 2x/dia). Três pacientes 

apresentaram redução da suplementação de oxigênio, dois zeraram a 

carga viral em dois dias e outros dois exacerbaram. Eventos adversos 

foram frequentes. O estudo não permite um conclusão quanto à 



 

 

 

efetividade da associação LR e apresenta limitações metodológicas 

devido ao desenho de estudo e à natureza retrospectiva.  

 

Estudos de braço único avaliando o remdesivir 

Holshue et al.(2020) 

Relato de caso sobre um homem de 35 anos de idade que havia 

voltado de Wuhan, China e apresentava sintomas de tosse e febre 

subjetivos. Além de uma hipertrigliceridemia, o paciente não 

apresentava outras comorbidades e não era fumante. Posteriormente 

o paciente foi detectado com SARS-CoV-2 e transferido para uma ala 

isolada no Providence Regional Medical Center. O estudo descreveu o 

primeiro caso de COVID-19 dos EUA. O paciente utilizou um regime 

multidroga, com antibiótico, antiemético, anti-inflamatório, analgésico, 

expectorante/antitussígeno e remdesivir, associados à oxigenação por 

cânula nasal.  

De acordo com este estudo, o paciente apresentou melhora 

clínica evidente um dia após a aplicação de remdesivir. Cabe ressaltar, 

porém, que devido ao perfil da evidência e ao emprego tardio de 

remdesivir, este medicamento precisa ser melhor testado em ECR, de 

forma que nenhuma conclusão quanto à sua efetividade pode ser 

atribuída por meio deste estudo.  

 

Kujawski et al.( 2020)  

Serie de casos de 12 pacientes com mediana de idade de 53 anos 

(variação de 21-68), dos quais 67% eram homens e todos confirmados 

para COVID-19. Destes pacientes, apenas três receberam tratamento 

antiviral com remdesivir, por uso compassivo de 4-10 dias. O objetivo 

deste estudo foi descrever as características clínicas e epidemiológicas 

dos 12 primeiros casos nos EUA. Sendo assim, nenhum dado de 

desfecho terapêutico foi relatado para o remdesivir. Todos os pacientes 

que utilizaram remdesivir também receberam antibióticos e outros 

medicamentos sintomáticos ou para comorbidades. Todos os pacientes 

tiveram eventos adversos após o uso de remdesivir, mas a extensão e 

gravidade desses eventos não é relatada. Sendo assim, as informações 

deste estudo são meramente especulativas e não agregam informação 

para a terapêutica de pneumonia por COVID-19.. Cabe lembrar que o 

remdesivir não é um medicamento registrado pela ANVISA.  

 

Zhongliang Wang et al. (2020) 

Estudo observacional que avaliou 67 pacientes (mediana de 

idade de 42 (IQR 35-62) anos e 54% mulheres) com confirmação de 



 

 

 

COVID-19 no Union Hospital em Wuhan, China. A maioria apresentava 

sintomas de tosse, febre e fadiga na admissão. Este estudo objetivou 

descrever as características clínicas e terapêuticas de 67 pacientes com 

COVID-19, por meio da revisão de prontuários médicos, relatos da 

enfermagem e pareceres de resultado de TC de tórax. Conforme os 

autores, o grupo que recebeu remdesivir apresentou maior proporção 

de alta médica e nenhum caso de morte. Cabe ressaltar que as 

evidências advindas deste estudo devem ser interpretadas com 

cautela, haja vista o desenho de estudo e metodologias com alto risco 

de viés. 

 

Estudos de braço único que avaliaram regimes contendo 

lopinavir 

Liu et al.(2020) 

Avaliaram 10 pacientes, com mediana de idade de 42 (34-50) 

anos, 60% do sexo feminino, tendo a maioria com sintomas de tosse 

seca e febre. Esses pacientes foram diagnosticados com COVID-19 no 

Hospital Xixi, na China. O tempo mediano de acompanhamento foi de 

13 (4-17) dias. O estudo teve com objetivo avaliar as informações 

epidemiológicas, clínicas e terapêuticas de 10 pacientes com COVID-

19. Conforme os autores, houve redução de carga viral e melhora 

radiográfica nos pacientes. Os autores atribuem essa melhora à 

utilização de lopinavir. No entanto, nenhum dado quantitativo é exibido 

e a informação sobre melhora não é divulgada para todos os 10 

pacientes. Ademais, existe grande incerteza nos resultados devido à 

natureza do estudo, qual seja, uma série de casos retrospectiva.  

 

Lopinavir/ritonavir (400/100 mg 2x/dia) vs. umifenovir (200 

mg por dia) vs. Nenhum antiviral 

Li et al.(2020) 

Ensaio clínico randomizado conduzido no Guangzhou Eighth 

People’s Hospital, China, para avaliar a eficácia e a segurança de LR 

para tratamento de pacientes com COVID-19. O protocolo previa 

recrutamento de 125 casos a serem randomizados (2: 2: 1) em 3 

grupos: grupo A (grupo LPV/r em monoterapia, 200 mg/50mg 2 vezes 

ao dia por 7 a 14 dias); grupo B (grupo umifenovir em monoterapia, 

100 mg por 7 a 14 dias); grupo C (grupo controle, não receberam 

nenhum medicamento antiviral), 25 casos. Todos os três grupos foram 

acompanhados por até 21 dias. Apenas 44 pacientes puderam ser 

recrutados no estudo devido aos poucos casos novos desenvolvidos em 

Guangzhou com a epidemia sob controle. O tempo médio para 



 

 

 

conversão na detecção do RNA do SARS-CoV-2 foi de 8,5 dias (IQR, 3-

13) no grupo LPV/r, 7 dias (IQR, 3-10,5 ) no grupo umifenovir e 4 

(IQR, 3-10,5) no grupo controle, sem diferença estatística entre os 

grupos (p=0,751, Potência=0,47). Nos 21 dias de seguimento, a 

incidência cumulativa para conversão na detecção do RNA do SARS-

CoV-2 não mostrou diferença estatística entre os três grupos. Após 7 

dias de tratamento, as taxas de conversão no grupo LPV/r, no grupo 

umifenovir e no grupo controle foram de 42,9% (21/9), 62,5% (10/16) 

e 71,4% (5/7), respectivamente, e não apresentaram diferença 

estatística entre os três grupos (p=0,942). Após 14 dias de tratamento, 

a conversão na detecção do RNA do SARS-CoV-2 foi de 76,2% (16/21), 

87,5% (14/16) e 71,4% (5/7), respectivamente, no grupo LPV/r, grupo 

umifenovir e grupo controle, sem diferença significativa entre os 

grupos (p=0,681).Não houve diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos para os demais desfechos secundários (taxa de 

antipirese, taxa de alívio de tosse, taxa de deterioração do estado 

clínico, melhora de CT de tórax). 

 

Lopinavir/ritonavir + medicamentos adjuvantes vs. 

medicamentos adjuvantes  

YE et al.(2020) 

Este estudo recrutou 47 pacientes com infecção por COVID-19 

com pneumonia associada que foram admitidos no Hospital Popular de 

Rui'an entre 22 e 29 de janeiro de 2020. Os pacientes foram divididos 

entre grupo teste, tratados com LPV/r durante a hospitalização 

combinado com medicamentos adjuvantes e, grupo controle tratados 

apenas com medicamento adjuvante. As mudanças de temperatura 

corporal, exames de sangue de rotina e bioquímicos entre os dois 

grupos foram observadas e comparadas. O objetivo do estudo foi 

avaliar se o lopinavir/ritonavir em combinação com outros 

medicamentos adjuvantes tem um melhor efeito terapêutico no 

COVID-19 em pacientes com pneumonia associada. A temperatura 

corporal dos pacientes foi monitorada por 10 dias desde o início do 

tratamento. No grupo que recebeu LPV/r, a temperatura corporal 

diminuiu mais rapidamente do que no grupo controle, mas não houve 

diferença significativa (p>0,05). Entre os que apresentaram 

temperatura corporal superior a 37,5°C na admissão, os que 

receberam LPV/r retornaram à temperatura corporal normal em um 

tempo menor (grupo teste: 4,8 ± 1,94 dias vs. grupo controle: 7,3 ± 

1,53 dias, p=0,0364. Exames de sangue de rotina e de detecção do 

RNA do coronavírus foram analisados antes e 3 vezes após o início do 



 

 

 

tratamento. A detecção do RNA do coronavírus foi negativa em um 

período de tempo mais curto nos pacientes que receberam LPV/r (7,8 

± 3,09 dias vs. grupo controle: 12,0 ± 0,82 dias, p=0,0219). A 

proporção anormal de leucócitos, linfócitos, PCR e PLT no grupo que 

recebeu LPV/r foi geralmente menor do que no grupo controle. Testes 

bioquímicos foram realizados para avaliar efeitos colaterais dos 

medicamentos no fígado. Para o grupo que recebeu LPV/r não houve 

diferença significativa na proporção de pacientes com anormalidade 

nos índices nas três medidas realizadas para ALT e AST, exceto por um 

aumento na proporção de pacientes com ALT anormal na terceira 

medição. Esses resultados indicaram que não houve efeitos adversos 

tóxicos e efeitos colaterais do fígado em comparação com o grupo 

controle após o tratamento combinado com LPV/r e os medicamentos 

adjuvantes. 

 

Estudos de braço único avaliando o oseltamivir 

Aghdam et al.(2020) 

Trata-se de um relato de caso procedente do Irã. Um recém-

nascido de 15 dias foi internado com febre, letargia, manchas cutâneas 

e dificuldade respiratória sem tosse. No exame, ele estava 

completamente alerta, taquicardíaco (frequência cardíaca de 170 min), 

taquipneico (frequência respiratória de 66), retração subcostal leve, e 

com saturação de O2 foi de 93% (sem oxigênio). Ele foi transferido 

para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal devido à dificuldade 

respiratória. Os cuidados de suporte e terapêutico foram iniciados com 

fluidoterapia adequada, oxigenoterapia, antibioticoterapia por 

vancomicina (10 mg/kg/8h) e amicacina (10 mg/kg/8h) e oseltamivir 

(3 mg/kg/12h). Exames de sangue e raio-x de tórax foram realizados, 

e amostras de swab da faringe foram coletadas para avaliação da 

COVID19 e influenza. Os exames realizados foram considerados 

normais (exames laboratorias e raio-x de tórax), porém o teste para 

COVID19 foi positivo e para influenza negativo. A recuperação 

começou gradualmente após o segundo dia de internação. Desconforto 

respiratório e manchas foram resolvidas. A alimentação oral começou 

e foi tolerada. Finalmente, no sexto dia, ele recebeu alta do hospital 

em boas condições gerais. 

 

Huang et al.(2020) 

Trata-se de um relato de caso procedente da China. Um homem 

de 58 anos de idade com 12 anos de história de transplante de rim foi 

internado por 4 dias de febre e tosse em 30 de janeiro de 2020. Este 



 

 

 

paciente foi submetido a transplante de rim por insuficiência renal em 

estágio terminal em 2008. A tomografia computadorizada estava 

normal no primeiro dia da doença. Ele recebeu quatro dias de 

tratamento com oseltamivir e moxifloxacina, mas os sintomas não 

melhoraram. Este paciente continuou relatando falta de ar. A 

tomografia computadorizada foi repetida e revelou sinais típicos de 

pneumonia por COVID-19. Metilprednisolona e terapia de inalação de 

oxigênio de umidificação de alto fluxo foram iniciadas no dia 4, no 

entanto, a hipoxemia continuou a piorar. A infecção por COVID-19 foi 

confirmada em 3 de fevereiro (dia 7 da doença) com PCR. Ventilação 

não invasiva foi iniciada em 5 de fevereiro (dia 9) e ventilação 

mecânica em 16 de fevereiro (dia 20) e, posteriormente, oxigenação 

extracorpórea em 19 de fevereiro (dia 23). Os resultados da detecção 

por citometria de fluxo revelaram baixa contagem contínua de células 

T durante a hospitalização. Embora a detecção do RNA do coronavírus 

tenha se tornado negativa após 25 de fevereiro (dia 29), esse paciente 

ainda desenvolveu falência de vários órgãos (pulmão, rim e coração) e 

acabou morrendo no dia 40. 

 

Avaliação da Qualidade metodológica e Certeza da Evidência.  

Os estudos clínicos randomizados foram avaliados por meio da 

ferramenta de risco de viés da Cochrane (Cochrane Riskof Bias Tool), 

enquanto os estudos observacionais comparativos foram avaliados 

pela ferramenta Newcastle-Ottawa, as Séries e relatos de casos foram 

considerados como sendo de alto risco de viés. 

 

Comparação LR 400/100 mg 2x dia associado aos cuidados 

padrão vs. cuidados padrão 

Devido ao fato de o estudo ser aberto, poderia haver influência 

do conhecimento das intervenções ao julgar em qual tempo ocorria a 

melhora clínica, inclusive direcionando o item (escala composta) que 

mais apresentava melhora. Isso é citado pelo próprio artigo em sua 

discussão. Além disso, inicialmente havia maior carga viral no grupo 

que recebeu LR, o que pode ter facilitado a propagação do vírus. Dessa 

forma, julgamos o estudo como sendo de moderado risco de viés. O 

julgamento do risco de viés é exibido no Quadro 52. 

 

 



 

 

 

Quadro 52: Avaliação do risco de viés do estudo clínico randomizado 

de Cao et al.(2020). 

Quesito Risco de 

viés 

Subsídio para o Julgamento 

Randomização Baixo Randomização por blocos de quatro 

estratificada por condição respiratória. 

Sigilo de alocação Baixo  Sistema web-based que direcionava a 

próxima intervenção. 

Cegamento de 

participantes e 

investigadores 

Incerto  É possível que o conhecimento da 

atribuição do tratamento possa ter 

influenciado a tomada de decisão clínica, 

o que viria a afetar as medidas da escala 

ordinal utilizadas. 

Cegamento na avaliação 

dos dados 

Baixo  O estatístico foi cegado quanto aos 

desfechos e grupos em avaliação. 

Desfechos incompletos Baixo  Foi utilizada a análise por intenção de 

tratar. 

Relato seletivo Baixo  Todos os desfechos planejados foram 

avaliados conforme descrito na seção 

métodos. 

Outros vieses Baixo Nenhum outro viés detectado. 

 

 

Quadro 53: Avaliação do risco de viés do estudo clínico 

randomizado de Li et al.(2020). 

Quesito Risco de 

viés 

Subsídio para o Julgamento 

Randomização Baixo Os números da randomização foram 

gerados por computador. 

Sigilo de alocação Baixo  Sistema web-based que direcionava a 

próxima intervenção. 

Cegamento de 

participantes e 

investigadores 

Incerto  Os pacientes foram cegados, mas os 

médicos e pesquisadores envolvidos no 

recrutamento não. 

Cegamento na avaliação 

dos dados 

Baixo  Médicos e radiologistas que aferiram os 

desfechos foram cegados. 

Desfechos incompletos Alto Número de pacientes recrutados foi menor 

que o previsto. 

Relato seletivo Baixo  Todos os desfechos planejados foram 

avaliados conforme descrito no protocolo. 

Outros vieses Alto Baixo poder estatístico devido ao 

recrutamento incompleto. 

 

A qualidade da evidência para os desfechos avaliados foi de baixa 

a moderada, devido à presença de potencial viés e imprecisão 

(estatística ou clínica) nas estimativas apresentadas. A qualidade da 

evidência, avaliada por meio do GRADE, é exibida no Quadro 54 e no 

Quadro 55 a seguir. 



 

 

 

Quadro 54: Graduação da Qualidade da evidência para os desfechos dicotômicos (GRADE) do estudo de Cao et 

al.(2020) (256). 

Avaliação da Qualidade № de pacientes Efeito 

Qualidad
e 

Importânci
a 

№ dos 
estudo

s 

Delineament
o do estudo 

Risc
o de 
viés 

Inconsistênc
ia 

Evidênci
a 

indireta 

Imprecisã
o 

Outras 
consideraçõ

es 

Lopinavir/ritona
vir 400 mg/100 

mg 2x/dia 

Cuidado
s 

padrão 

Relativo 
(IC 

95%) 

Absolut
o 

(IC 
95%) 

Tempo até a melhora Clínica (mediana de 16 dias para ambos os braços) 

1  ensaios 
clínicos 
randomizado
s  

grav
e a 

não grave  não 
grave  

grave b nenhum  45/94 (47,9%)  59/99 
(59,6%)  

HR=1.3
1 
(0,95 
para 
1,85) 

99 
mais 
por 
1.000 
(de 23 
menos 
para 
214 
mais)  

⨁⨁◯◯ 

BAIXA 
IMPORTANT
E  

Tempo até a deterioração (mediana de 12 dias, conforme material suplementar) 

1  ensaios 
clínicos 
randomizado
s  

grav
e a 

não grave  não 
grave  

grave b nenhum  56/99 (56,6%)  50/100 
(50,0%)  

HR=1.0
1 
(0,76 
para 
1,34) 

3 mais 
por 
1.000 
(de 90 
menos 
para 
105 
mais)  

⨁⨁◯◯ 

BAIXA 
IMPORTANT
E  

Mortalidade em 28 dias 



 

 

 

Avaliação da Qualidade № de pacientes Efeito 

Qualidad
e 

Importânci
a 

№ dos 
estudo

s 

Delineament
o do estudo 

Risc
o de 
viés 

Inconsistênc
ia 

Evidênci
a 

indireta 

Imprecisã
o 

Outras 
consideraçõ

es 

Lopinavir/ritona
vir 400 mg/100 

mg 2x/dia 

Cuidado
s 

padrão 

Relativo 
(IC 

95%) 

Absolut
o 

(IC 
95%) 

1  ensaios 
clínicos 
randomizado
s  

grav
e a 

não grave  não 
grave  

grave b nenhum  19/99 (19,2%)  25/100 
(25,0%)  

RR=0.7
7 
(0,45 
para 
1,30) 

57 
menos 
por 
1.000 
(de 138 
menos 
para 75 
mais)  

⨁⨁◯◯ 

BAIXA 
CRÍTICO  

Explicações 

a. É possível que o conhecimento da atribuição do tratamento possa ter influenciado a tomada de decisão clínica, o que poderia afetar as medidas da escala ordinal utilizadas. 

Ademais, inicialmente havia maior carga viral nos pacientes do grupo LR, o que pode ter dificultado os resultados de redução da carga viral  

b. Para os desfechos com potencial risco e benefício (não significantes), o GRADE recomenda que valores abaixo do limiar de 25% para benefício ou risco (ou seja 1,25 ou 

0,75, para medidas dicotômicas) sejam classificados como imprecisos. 

  



 

 

 

Quadro 55: Qualidade da evidência para os desfechos contínuos (GRADE) do estudo de Cao et al.(2020) (256). 

Avaliação da Qualidade 

Impacto Qualidade Importância 
№ dos 

estudos 
Delineamento 

do estudo 

Risco 
de 

viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão 
Outras 

considerações 

Estadia em UIT (dias) 

1  ensaios 
clínicos 
randomizados  

grave 
a 

não grave  não grave  grave b nenhum  Estadia em UTI (mediana, dias) 
LR vs. padrão: 6 vs. 11; diferença, −5 
dias; (IC 95%  (−9 - 0); 

⨁⨁◯◯ 

BAIXA 
IMPORTANTE  

Tempo desde a randomização à alta (mediana, dias) 

1  ensaios 
clínicos 
randomizados  

grave 
a 

não grave  não grave  grave c nenhum  LR vs. padrão: 12 vs. 14; diferença, 1 dia; 
(IC 95% 0 - 3); 

⨁⨁◯◯ 

BAIXA 
IMPORTANTE  

% de melhora clínica aos 14 dias, mediana 

1  ensaios 
clínicos 
randomizados  

grave 
a 

não grave  não grave  grave d nenhum  LR vs. padrão: 45 5% vs. 30 0%; 
diferença, 15 5%; (IC 95% 2,2 - 28,8).  

⨁⨁◯◯ 

BAIXA 
IMPORTANTE  

Carga viral aos 14 dias (log10 cópias/mL (DP)) 

1  ensaios 
clínicos 
randomizados  

grave 
a 

não grave  não grave  não grave  nenhum  LR vs. padrão: 4 4±2 0 vs. 3 7±2 1 
DM: 0,70 [0,13 - 1,27] Favorece padrão 

⨁⨁⨁◯ 

MODERADA 
IMPORTANTE  

Eventos Adversos 



 

 

 

Avaliação da Qualidade 

Impacto Qualidade Importância 
№ dos 

estudos 
Delineamento 

do estudo 

Risco 
de 

viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão 
Outras 

considerações 

1  ensaios 
clínicos 
randomizados  

grave 
a 

não grave  não grave  grave e nenhum  Evento adverso grau III ou IV, LR vs. 
padrão, n (%) 
Qualquer: 20 (21,1) vs. 11 (11,1); 
Linfopenia: 12 (12,6) vs. 5 (5,1); 
Evento grave: 17 (17,9) vs. 31 (31,3); 
falha respiratória ou SARA: 12 (12,6) vs. 
27 (27,3); 
dano renal agudo: 2 (2,1) vs. 5 (5,1); 
Infecção secundária: 1(1,1) vs. 6 (6,1) 

⨁⨁◯◯ 

BAIXA 
CRÍTICO  

Explicações 

a. É possível que o conhecimento da atribuição do tratamento possa ter influenciado a tomada de decisão clínica, o que poderia afetar as medidas da escala ordinal utilizadas. Ademais, 

inicialmente havia maior carga viral nos pacientes do grupo LR, o que pode ter dificultado os resultados de redução da carga vira  

b. Desfecho envolve intervalo de confiança amplo, variando de não efeito à não diferença estatística  

c. O IC não é largo, mas existe certe imprecisão clínica, pois o dado é não significativo, ou seja, pode-se não ter diferença na estadia entre grupo ou ter dias a mais. Adicione-se a isso o 

fato de que os dias a mais de UTI geram um enorme impacto, clinico e financeiro.  

d. Apesar de o IC compreender apenas aumento de porcentagem em relação à terapia padrão, o intervalo é muito longo. Do ponto vista clínico, uma amplitude de 26% no IC significa 

muito em termos de ganho clínico.  

e. São mostrados eventos adversos que ocorreram em mais de 1 paciente após a randomização até o dia 28. Alguns pacientes tiveram mais de um evento adverso. Não houve nenhuma 

intenção do estudo em diferenciar os grupos estatisticamente, apesar de que, para alguns eventos adversos, as diferenças entre os grupos serem de quase 50%.  

 



 

 

 

Umifenovir (arbidol) 600 mg/dia associado ao 

lopinavir/ritonavir (400/100 mg 2x/dia) versus 

lopinavir/ritonavir (400/100 mg 2x/dia) 

 

A qualidade da evidência para esta comparação foi muito baixa, 

para todos os desfechos avaliados (Quadro 56). 

 

 



 

 

 

Quadro 56: Qualidade da evidência para a comparação arbidol + LR vs. LR, estudo de Deng et al.(2020) (257). 

Qualidade da evidência 

Impacto Qualidade Importância 
№ dos 

estudos 
Delineamento 

do estudo 
Risco de 

viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão 
Outras 

considerações 

Carga Viral 

1  estudo 
observacional  

muito grave 
a 

grave b não grave  não grave  nenhum  Carga viral 
zerada em sete 
dias, n (%) 
UMI + LR vs. 
LR: 12 (75) vs. 
6 (35); p<0,05 
Carga viral 

zerada em 14 
dias, n (%) 
UMI + LR vs. 
LR: 15 (94) vs. 
9 (53); p<0,05 

⨁◯◯◯ 

MUITO BAIXA 
IMPORTANTE  

Melhora da Pneumonia por TC de Tórax, N (%) 

1  estudo 
observacional  

muito grave 
a 

grave b não grave  não grave  nenhum  Melhora da 
pneumonia por 
TC de tórax, 
N(%); UMI + 
LR vs. LR: 11 
(69) vs. 5 
(29); 

⨁◯◯◯ 

MUITO BAIXA 
CRÍTICO  

Explicações 

a. Alto risco (NOS SCALE: Amostra não representativa; Desequilíbrio basal referente à utilização de corticoide nos grupos avaliados, o que sugere uma heterogeneidade não 

discutida pelos autores; Natureza retrospectiva; Falta de correção por confundidores).  

b. Desequilíbrio basal referente à utilização de corticoide nos grupos avaliados, o que sugere uma heterogeneidade não discutida pelos autores;  

 



 

 

 

Estudos de braço único que consideraram esquemas multidroga 

contendo lopinavir/ritonavir, remdesivir ou lopinavir 

Estes estudos compreenderam poucos pacientes, os quais podem 

ser sido selecionados à escolha dos investigadores. Apesar de a maioria 

deles apresentar resultados positivos quanto ao uso das intervenções, 

estas foram implementadas tardiamente e a melhora do quadro 

respiratório pode ser atribuída à própria evolução do quadro clínico. 

Todos esses estudos são séries de casos de natureza retrospectiva. 

Sendo assim, a evidência para essas comparações é de muito baixa 

qualidade.  

 

Qualidade da evidência para os estudos identificados com a 

atualização da busca (07/04/2020) (Quadro 57). 

 

Quadro 57: Qualidade da evidência para os desfechos contínuos 
(GRADE) do estudo de Cao et al.(2020) e Li et al.(2020). 

Avaliação da qualidade 

 

 

№ dos 

estudos 

Delineamento 

do estudo 

Risco 

de 
viés 

Inconsistência Evidência 

indireta 

Imprecisão Outras 

considerações Impacto Qualidade Importância 

Estadia em UIT (dias) (seguimento: 28 dias) 

1  ensaios clínicos 

randomizados  

grave a não grave  não grave  grave b nenhum  Estadia em UTI 

(mediana, dias) 

LR vs. padrão: 6 

vs. 11; diferença, 

−5 dias; (IC 95% 

−9 - 0);  

⨁⨁◯◯ 

BAIXA  

IMPORTANTE  

Tempo desde a randomização à alta (mediana, dias) (seguimento: 28 dias) 

1  ensaios clínicos 

randomizados  

grave a não grave  não grave  grave c nenhum  LR vs. padrão: 

12 vs. 14; 

diferença, 1 dia; 
(IC 95% 0 - 3.);  

⨁⨁◯◯ 

BAIXA  

IMPORTANTE  

% de melhora clínica aos 14 dias, mediana 

1  ensaios clínicos 

randomizados  

grave a não grave  não grave  grave d nenhum  LR vs. padrão: 

45,5% vs. 
30,0%; 

diferença, 

15,5%; (IC 95% 

2,2 - 28,8).  

⨁⨁◯◯ 

BAIXA  

IMPORTANTE  

Carga viral aos 14 dias (log10 cópias/mL (DP)) 

1  ensaios clínicos 

randomizados  

grave a não grave  não grave  não grave  nenhum  LR vs. padrão: 

4,4±2,0 vs. 

3,7±2,1 DM: 

0,70 [0,13 - 

1,27] Favorece 
padrão  

⨁⨁⨁◯ 

MODERADA  

IMPORTANTE  



 

 

 

Avaliação da qualidade 

 

 

№ dos 

estudos 

Delineamento 

do estudo 

Risco 

de 

viés 

Inconsistência Evidência 

indireta 

Imprecisão Outras 

considerações Impacto Qualidade Importância 

Eventos Adversos 

2  ensaios clínicos 

randomizados  

grave a grave e não grave  grave f nenhum  Cao et al.: 

Evento adverso 

grau III ou IV, LR 
vs. padrão, n 

(%) Qualquer: 

20 (21,1) vs. 11 

(11,1); 

Linfopenia: 12 

(12,6) vs. 5 
(5,1); Evento 

grave: 17 (17,9) 

vs. 31 (31,3); 

falha respiratória 

ou SARA: 12 

(12,6) vs. 27 
(27,3); dano 

renal agudo: 2 

(2,1) vs. 5 (5,1); 

Infecção 

secundária: 

1(1,1) vs. 6 
(6,1). Li et al., 

2020: Grupo 

LPV/r: 5 (23,8%) 

apresentaram 

eventos 

adversos. 
Eventos: diarréia 

(3/21;14,3%), 

perda de apetite 

(2/21; 9,5%) e 

elevação da ALT 

> de 2,5 (1/21; 
4,8%). Nenhum 

evento adverso 

ocorreu no grupo 

umifenovir ou no 

grupo controle.  

⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXA  

CRÍTICO  

Tempo para conversão da detecção do RNA COVID-19 (seguimento: 21 dias) 



 

 

 

Avaliação da qualidade 

 

 

№ dos 

estudos 

Delineamento 

do estudo 

Risco 

de 

viés 

Inconsistência Evidência 

indireta 

Imprecisão Outras 

considerações Impacto Qualidade Importância 

1  ensaios clínicos 

randomizados  

grave g não grave  não grave  muito 

grave h 

nenhum  O tempo médio 

para conversão 
na detecção do 

RNA do SARS-

CoV-2 foi de 8,5 

dias (IQR, 3-13) 

no grupo LPV/r, 7 

dias (IQR, 3-10,5 
) no grupo 

umifenovir e 4 

(IQR, 3-10,5) no 

grupo controle, 

sem diferença 

estatística entre 
os grupos (p = 

0,751, Potência 

= 0,47). Após 7 

dias de 

tratamento, as 

taxas de 
conversão no 

grupo LPV/r, no 

grupo umifenovir 

e no grupo 

controle foram 

de 42,9% (21/9), 
62,5% (10/16) e 

71,4% (5/7), 

respectivamente, 

e não 

apresentaram 

diferença 
estatística entre 

os três grupos 

(p=0,942). Após 

14 dias de 

tratamento, a 

conversão na 
detecção do RNA 

do SARS-CoV-2 

foi de 76,2% 

(16/21), 87,5% 

(14/16) e 71,4% 

(5/7), 
respectivamente, 

no grupo LPV/r, 

grupo umifenovir 

e grupo controle, 

sem diferença 

significativa entre 
os grupos 

(p=0,681).  

⨁◯◯◯ 

MUITO 

BAIXA  

IMPORTANTE  

Taxa no alívio da tosse 



 

 

 

Avaliação da qualidade 

 

 

№ dos 

estudos 

Delineamento 

do estudo 

Risco 

de 

viés 

Inconsistência Evidência 

indireta 

Imprecisão Outras 

considerações Impacto Qualidade Importância 

1  ensaios clínicos 

randomizados  

grave g não grave  não grave  muito 

grave h 

nenhum  Aos 7 dias: 

LPV/r: 9/19 
(47,4%); 

umifenovir: 4/9 

(44,4%); 

Controle: 2/6 

(33,3%); 

p=0,182; Poder= 
0,10  

Aos 14 dias: 

LPV/r: 17/19 

(89,5%); 
umifenovir: 9/9 

(100%); 

Controle: 5/6 

(83,3%); 

p=0,743; Poder= 

0,28 

⨁◯◯◯ 

MUITO 

BAIXA  

NÃO 

IMPORTANTE  

Melhora no TC de tórax 

1  ensaios clínicos 

randomizados  

grave g não grave  não grave  muito 

grave h 

nenhum  Aos 7 dias: 

LPV/r: 7/15 

(46,7%); 
Umifenovir: 

7/15(46,7%); 

Controle: 6/6 

(100%); 

p=0,074; Poder= 

0,86  

Aos 14 dias: 

LPV/r: 16/19 

(84,2%); 

umifenovir: 
10/15 (66,7%); 

Controle: 6/6 

(100%); 

p=0,193; Poder= 

0,88 

⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXA  

IMPORTANTE  

Taxa de antipirese 

1  ensaios clínicos 

randomizados  

grave g não grave  não grave  muito 

grave h 

nenhum  Aos 7 dias: 

LPV/r: 8/11 

(72,7%); 

Umifenovir: 5/9 
(55,6%); 

Controle: 2/2 

(100%); 

p=0,536; Poder= 

0,72  

Aos 14 dias: 

LPV/r: 10/11 

(90,9%); 

umifenovir: 9/9 
(100%); 

Controle: 2/2 

(100%); 

p=1,000; Poder= 

0,30 

⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXA  

NÃO 

IMPORTANTE  

Taxa de deterioração para estado grave 



 

 

 

Avaliação da qualidade 

 

 

№ dos 

estudos 

Delineamento 

do estudo 

Risco 

de 

viés 

Inconsistência Evidência 

indireta 

Imprecisão Outras 

considerações Impacto Qualidade Importância 

1  ensaios clínicos 

randomizados  

grave g não grave  não grave  muito 

grave h 

nenhum  LPV/r: 8/21 

(38,1%); 
Umifenovir: 2/16 

(12,5%); 

Controle: 1/7 

(14,3%); 

p=0,186; Poder= 

0,37  

⨁◯◯◯ 

MUITO 

BAIXA  

IMPORTANTE  

a. É possível que o conhecimento da atribuição do tratamento possa ter influenciado a tomada de decisão clínica, 
o que poderia afetar as medidas da escala ordinal utilizadas. Ademais, inicialmente havia maior carga viral nos 
pacientes do grupo LR, o que pode ter dificultado os resultados de redução da carga viral.  
b. Desfecho envolve intervalo de confiança amplo, variando de não efeito à não diferença estatística. 
c. Apesar de o IC compreender apenas aumento de porcentagem em relação à terapia padrão, o intervalo é muito 
longo. Pensando do ponto vista clínico, uma amplitude de 26% no IC significa muito em termos de ganho clínico. 
d. O IC não é largo, mas existe certe imprecisão clínica, pois o dado é não significativo, ou seja, posso não ter 
diferença na estadia entre grupo ou posso ter dias a mais. Dias a mais de UTI geram um impacto enorme, clinica 
e financeiramente.  
e. Um dos estudos não demonstra eventos adversos no grupo controle.  
f. São mostrados eventos adversos que ocorreram em mais de 1 paciente após a randomização até o dia 28. 
Alguns pacientes tiveram mais de um evento adverso. Não houve nenhuma intenção do estudo em diferenciar os 
grupos estatisticamente, apesar de, para alguns eventos adversos, as diferenças entre os grupos serem de quase 
50%.  
g. Estudo aberto para médicos recrutadores e pesquisadores envolvidos. Recrutamento menor que o previsto no 
protocolo. Baixo poder estatístico.  
h. Para desfechos com potencial risco e benefício (não significantes), o GRADE recomenda que valores abaixo do 
limiar de 25% para benefício ou risco (ou seja 1,25 ou 0,75, para medidas dicotômicas) devam ser classificadas 
como imprecisas  
  
 

Lopinavir/ritonavir + medicamentos adjuvantes vs. 

Medicamentos adjuvantes (YE et al., 2020). 

A qualidade da evidência para esta comparação foi muito baixa, 

para todos os desfechos avaliados (Quadro 58). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quadro 58: Qualidade da evidência para a comparação 

lopinavir/ritonavir + medicamentos adjuvantes vs. medicamentos 
adjuvantes, estudo de YE et al.(2020). 

Avaliação da qualidade 

Impacto Qualidade Importância 
№ dos 

estudos 

Delineamento 

do estudo 

Risco 

de 

viés 

Inconsistência 
Evidência 

indireta 
Imprecisão 

Outras 

considerações 

 

Temperatura corporal 

1  Estudo 

observacional  

Muito 

grave a 

não grave  não grave  grave b nenhum  Entre os que 

apresentaram 

temperatura 

corporal 

superior a 

37,5 ° C na 

admissão, os 

que 

receberam 

LPV/r 

retornaram à 

temperatura 

corporal 

normal em 

um tempo 

menor (grupo 

teste: 4,8 ± 

1,94 dias vs. 

grupo 

controle: 7,3 

± 1,53 dias, 

p=0,0364.   

⨁◯◯◯ 

MUITO 

BAIXA 

NÃO 

IMPORTANTE  

Tempo para conversão da detecção do RNA COVID-19 

1  Estudo 

observacional  

Muito 

grave a 

não grave  não grave  grave b nenhum  A detecção do 

RNA do 

coronavírus 

foi negativa 

em um 

período de 

tempo mais 

curto nos 

pacientes que 

receberam 

LPV/r (7,8 ± 

3,09 dias vs. 

grupo 

controle: 12,0 

± 0,82 dias, 

p=0,0219). 

⨁◯◯◯ 

MUITO 

BAIXA 

IMPORTANTE  

a. Amostra não representativa; Desequilíbrio entre os grupos de comparação, falta de controle de confundidores. 

b. O grupo controle foi composto por 5 indivíduos, assim, a imprecisão da estimativa é alta, devido a falta de poder no estudo. 

 

 

 

 

 

Estudos de braço único avaliando o oseltamivir 



 

 

 

Estes estudos compreenderam relato de 2 casos com uso de 

oseltamivir apenas, com natureza retrospectiva. Sendo assim, a 

evidência para essas comparações é de muito baixa qualidade. 

 



 

 

 

Registros de ECR no ClinicalTrials.gov 

Em busca realizada no 23 de março de 2020, foram encontrados 

26 protocolos de ensaios clínicos específicos para antivirais no 

tratamento de COVID-19 na plataforma clinicaltrials.gov. A lista 

completa destes registros, bem como as principais características de 

cada estudo estão detalhadas no Quadro 59. 

Em 18 registros os autores se propõem a avaliar terapias 

antivirais em regimes combinados. Os antivirais contidos nesses 

regimes são: darunavircolecistate, lopinavir/ritonavir, umifenovir 

(arbidol), favipravir, remdesivir, danoprevir, interferon, oseltamivir, 

ASC09F e ribavirina. Estes esquemas são avaliados contra e ou 

combinados a: medicina tradicional chinesa, tocilizumabe, 

antimaláricos (hidroxicloroquina ou cloroquina), antibióticos, outro 

antiviral, expectorente/mucolítico ou tratamento de suporte 

convencional para doenças respiratórias.  

Cinco registros avaliaram os antivirais em monoterapia. Quatro 

deles se propõem a avaliar o remdesivir versus placebo e outro a 

avaliar a combinação lopinavir/ritonavir versus hidroxicloroquina ou 

sem tratamento.  

Ademais, três registros não especificam qual antiviral será 

utilizado e normalmente envolvem esquemas multidroga.  

Dos 26 registros encontrados, 18 (69%) se propõem a 

entregarem análises primárias ainda no ano de 2020, sendo a maioria 

elas para abril/maio. O prazo máximo para resultados primários ainda 

em 2020 é outubro. Os demais registros apresentarão os resultados 

primários nos anos subsequentes.  

 



 

 

 

Quadro 59: Resultados de busca no clinicaltrials.gov - registros de ensaios clínicos. 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

NCT04304053 Profilaxia 

Título: Treatment of Mild Cases and 

Chemoprophylaxis of Contacts as 

Prevention of the COVID-19 Epidemic 

Local de estudo: Espanha 

Tipo de estudo: Cluster randomized 

clinical trial de fase III, paralelo, 

aberto 

Status: Ainda não recrutando 

Participantes: Pacientes adultos que 

preencham os critérios diagnósticos 

de COVID-19 (n=3.040) 

Intervenção: Terapia antiviral e 

profilaxia (darunavircobicistate 

+hidroxicloroquina)/contatos: 

profilaxia com hidroxicloroquina + 

Medidas padrão de saúde pública 

Comparador(es): Medidas padrão de 

saúde pública 

Desfecho primário: Incidência de 

casos secundários de COVID-19 em 

indivíduos que receberam 

quimioprofilaxia 

Registro 

inicial: 

11/03/2020 

Início do 

estudo: 

15/03/2020 

Avaliação 

primária: 

07/2020 

Finalização: 

07/2020 

Não 0/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

NCT04286503 Tratamento 

Título: The Clinical Study of 

Carrimycinon Treatment Patients 

With COVID-19 

Local: China 

Tipo de estudo: ECR fase IV paralelo, 

aberto 

Status: Ainda não recrutando 

Participantes: Adultos com 

diagnóstico de COVID-19 (n=520) 

Intervenção: Carrimicina + 

tratamento convencional 

Comparador(es): lopinavir/ ritonavir 

ou arbidol ou cloroquina + 

tratamento convencional 

Desfecho primário: Resolução da 

febre, tempo de resolução de 

inflamação pulmonar e proporção de 

conversão negativa em swab de 

orofaringe 

Registro 

inicial: 

27/02/2020 

Início do 

estudo: 

23/02/2020 

Avaliação 

primária: 

02/2021 

Finalização: 

02/2021 

Não 1/0 0/0 

NCT04273763 Tratamento 

Título: Evaluating the Efficacy and 

Safety of Bromhexine Hydrochloride 

Tablets Combined With Standard 

Treatment/ Standard Treatment in 

Patients With Suspected and Mild 

Novel Coronavirus Pneumonia 

(COVID-19) 

Local: China 

Tipo de estudo: ECR, sequencial, 

aberto 

Status: Recrutando por convite 

Registro 

inicial: 

18/02/2020 

Início do 

estudo: 

16/02/2020 

Avaliação 

primária: 

04/2020 

Finalização: 

04/2020 

Não 0/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

Participantes: Adultos com 

diagnóstico de COVID-19 (n=60) 

Intervenção: Cloreto de bromexina + 

favipravir + tratamento convencional 

Comparador(es): Tratamento 

convencional 

Desfecho primário: Tempo para 

recuperação clínica após o 

tratamento 

NCT04307693 Tratamento 

Título: Comparison of 

Lopinavir/Ritonaviror 

Hydroxychloroquine in Patients With 

Mild Coronavirus Disease (COVID-19) 

Local: República da Coréia 

Tipo de estudo: ECR fase II,  

paralelo, aberto, multicêntrico 

Status: Recrutando 

Participantes: Indivíduos com 

diagnóstico de COVID-19 leve (16 a 

99 anos) (n=150) 

Intervenção: Lopinavir/ ritonavir 

Comparador(es): Sulfato de 

hidroxicloroquina/sem tratamento 

Desfecho primário: Carga viral 

Registro 

inicial: 

13/03/2020 

Início do 

estudo: 

11/03/2020 

Avaliação 

primária: 

05/2020 

Finalização: 

05/2020 

Não 0/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

NCT04292899 Tratamento 

Título: Study to Evaluate the Safety 

and Antiviral Activity of Remdesivir 

(GS-5734™) in Participants With 

Severe Coronavirus Disease (COVID-

19) 

Local de estudo: EUA, República da 

Coreia, Singapura, Hong Kong 

Tipo de Estudo: ECR fase III, 

paralelo, aberto 

Status: Recrutando 

Participantes: Pacientes adultos com 

insuficiência respiratória com 

diagnóstico confirmado de COVID-19 

grave (n=400) 

Intervenção: Remdesevir (5 ou 10 

dias) + tratamento convencional 

Comparador(es): Tratamento 

convencional 

Desfecho primário: Proporção de 

pacientes com normalização da 

temperatura corporal e saturação de 

oxigênio até o dia 14 

Registro 

inicial: 

03/03/2020 

Início do 

estudo: 

03/2020 

Avaliação 

primária: 

05/2020 

Finalização: 

05/2020 

Não 0/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

NCT04292730 Tratamento 

Título: Study to Evaluate the Safety 

and Antiviral Activity of Remdesivir 

(GS-5734™) in Participants With 

Moderate Coronavirus Disease 

(COVID-19) Compared to Standard 

of Care Treatment 

Local de estudo: EUA, República da 

Coreia, Singapura, Hong Kong 

Tipo de Estudo: ECR  fase III, 

paralelo, aberto 

Status: Recrutando 

Participantes: Pacientes adultos com 

insuficiência respiratória com 

diagnóstico confirmado de COVID-19 

moderado (n=600) 

Intervenção: Remdesevir (5 ou 10 

dias) + tratamento convencional 

Comparador(es): Tratamento 

convencional 

Desfecho primário: Proporção de 

pacientes em alta médica no dia 14 

Registro 

inicial: 

03/03/2020 

Início do 

estudo: 

07/02/2020 

Avaliação 

primária: 

05/2020 

Finalização: 

05/2021 

Não 0/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

NCT04260594 Tratamento 

Título: Clinical Study of Arbidol 

Hydrochloride Tablets in the 

Treatment of Pneumonia Caused by 

Novel Coronavirus 

Local de estudo: China 

Tipo de Estudo: ECR, fase IV, 

paralelo, aberto 

Status: Ainda não recrutando 

Participantes: Pacientes adultos com 

pneumonia decorrente de COVID-19 

confirmado (n=380) 

Intervenção: Arbidol (umifenovir) + 

tratamento convencional 

Comparador(es): Tratamento 

convencional 

Desfecho primário: Taxa de 

conversão de carga viral negativa na 

primeira semana 

Registro 

inicial: 

07/02/2020 

Início do 

estudo: 

07/02/2020 

Avaliação 

primária: 

01/07/2020 

Finalização: 

12/2020 

Não 6/0 0/0 

NCT04291729 Tratamento 

Título: Evaluation of Ganovo 

(Danoprevir) Combined With 

Ritonavir in the Treatment of Novel 

Coronavirus Infection 

Local de estudo: China 

Tipo de estudo: EC fase IV, não 

randomizado, paralelo, aberto 

Status: Recrutando 

Participantes: Adultos com 

pneumonia por SARS-CoV-2 

confirmado (n=50) 

Intervenção: Danoprevir + ritonavir 

Registro inicial: 02/03/2020 

Início do estudo: 

17/02/2020 

Avaliação primária: 

31/03/2020 

Finalização: 04/2020 

Não 0/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

com ou sem spray de interferon; 

Interferon de longa ação subcutâneo; 

Citocina recombinante; Lopinavir/ 

ritonavir 

Comparador(es): Medicina chinesa + 

spray de interferon 

Desfecho primário: Taxa de eventos 

adversos compostos 

NCT04303299 Tratamento 

Título: Various Combination of 

Protease Inhibitors, Oseltamivir, 

Favipiravir, and Chloroquin for 

Treatmentof COVID19: A 

Randomized Control Trial 

Local de estudo: Tailândia 

Tipo de estudo: ECR fase III, 

paralelo, aberto 

Status: Ainda não recrutando 

Participantes: Pacientes com 

diagnóstico de COVID-19 (16 - 100 

anos) (n=80) 

Intervenção: Oseltamivir + 

Cloroquina em COVID-19 moderada; 

Ritonavir e Lopinavir+ Favipavir; 

Lopinavir e Ritonavir + Oseltamivir 

na COVID-19 leve; Lopinavir e 

Ritonavir + Oseltamivir na COVID-19 

moderada a grave; Ritonavir e 

Lopinavir+ Favipavir na COVID-19 

moderada a grave; Darunavir + 

Ritonavir + Oseltamivir + Cloroquina 

Registro 

inicial: 

11/03/2020 

Início do 

estudo: 

15/03/2020 

Avaliação 

primária: 

31/10/2020 

Finalização: 

30/11/2020 

Não 0/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

na COVID-19 moderada a grave; 

Darunavir + Fapifavir + Ritonavir + 

Cloroquina na COVID-19 moderada a 

grave 

Comparador(es): Sem tratamento 

ativo - quarentena (COVID-19 leve) 

Desfecho primário: Tempo para 

erradicação de SARS-CoV-2 

NCT04252664 Tratamento 

Título: Mild/Moderate 2019-nCoV 

Remdesivir RCT 

Local de estudo: China 

Tipo de estudo: RCT, fase III, 

paralelo, quadruplo cego 

Status: Recrutando 

Participantes: Pacientes 

hospitalizados com diagnóstico 

confirmado de COVID-19 com 

comprometimento pulmonar (n=308) 

Intervenção: Remdesivir 

Comparador(es): Placebo 

Desfecho primário: Tempo para 

recuperação clínica 

Registro 

inicial: 

05/02/2020 

Início do 

estudo: 

12/02/2020 

Avaliação 

primária: 

10/04/2020 

Finalização: 

27/04/2020 

Não 25/0 0/0 

NCT04255017 Tratamento 

Título: A Prospective/Retrospective, 

Randomized Controlled Clinical Study 

of Antiviral Therapy in the 2019-

nCoV Pneumonia 

Local de estudo: China 

Tipo de estudo: ECR fase IV, 

paralelo, cegamento único  

Status: Recrutando 

Registro 

inicial: 

15/02/2020 

Início do 

estudo: 

01/02/2020 

Avaliação 

primária: 

Não 7/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

Participantes: Pacientes adultos com 

diagnóstico confirmado de COVID-19 

com pneumonia (n=400) 

Intervenção: Cloreto de arbidol + 

tratamento de suporte sintomático; 

oseltamivir + tratamento de suporte 

sintomático; Lopinavir/ritonavir + 

tratamento de suporte sintomático 

Comparador(es): Tratamento de 

suporte sintomático 

Desfecho primário: Taxa de remissão 

da doença, tempo para recuperação 

pulmonar 

01/06/2020 

Finalização: 

01/07/2020 

NCT04254874 Tratamento 

Título: A Prospective/Retrospective, 

Randomized Controlled Clinical Study 

of Interferon Atomization in the2019-

nCoV Pneumonia 

Local de estudo: China 

Tipo de estudo: ECR, fase IV, 

paralelo, cegamento único 

Status: Recrutando 

Participantes: Pacientes adultos, com 

diagnóstico confirmado de COVID-19 

com pneumonia (n=100) 

Intervenção: Cloreto de arbidol + 

Interferon-∝-2b spray + tratamento 

de suporte sintomático 

Comparador(es): Cloreto de arbidol 

+ tratamento de suporte sintomático 

Desfecho primário: Taxa de remissão 

Registro 

inicial: 

05/02/2020 

Início do 

estudo: 

01/02/2020 

Avaliação 

primária: 

01/06/2020 

Finalização: 

01/07/2020 

Não 6/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

de doença e tempo para recuperação 

pulmonar 

NCT04261270 Tratamento 

Título: A Randomized, Open, 

Controlled Clinical Study to Evaluate 

the Efficacy of ASC09F and Ritonavir 

for 2019-nCoV Pneumonia 

Local de estudo: China 

Tipo de estudo: ECR fase III, 

paralelo, cegamento único 

Status: Recrutando 

Participantes: Pacientes adultos (18 e 

55 anos), com diagnóstico 

confirmado de COVID-19 (n=60) 

Intervenção: ASC09F + Oseltamivir/ 

Ritonavir + Oseltamivir 

Comparador(es): Oseltamivir 

Desfecho primário: Taxa de desfecho 

negativo em função respiratória 

Registro 

inicial: 

07/02/2020 

Início do 

estudo: 

01/02/2020 

Avaliação 

primária: 

01/05/2020 

Finalização: 

01/07/2020 

Não 5/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

NCT04261907 Tratamento 

Título: Evaluating and Comparing the 

Safety and Efficiency of 

ASC09/Ritonavir and 

Lopinavir/Ritonavir for Novel 

Coronavirus Infection 

Local de estudo: China 

Tipo de estudo: ECR paralelo, aberto 

Status: Ainda não recrutando 

Participantes: Adultos (18 - 75 anos) 

hospitalizados com diagnóstico 

confirmado de COVID-19 com 

pneumonia (n=160) 

Intervenção: ASC09 + Ritonavir + 

tratamento convencional 

Comparador (es): Lopinavir/ ritonavir 

+ tratamento convencional 

Desfecho primário: Incidência de 

desfechos respiratórios negativos 

Registro 

inicial: 

10/02/2020 

Início do 

estudo: 

07/02/2020 

Avaliação 

primária: 

31/05/2020 

Finalização: 

30/06/2020 

Não 5/0 0/0 

NCT04276688 Tratamento 

Título: Lopinavir/Ritonavir, 

Ribavirinand IFN-beta Combination 

for nCoV Treatment 

Local de estudo: Hong Kong 

Tipo de estudo: ECR fase II, paralelo, 

aberto 

Status: Recrutando 

Participantes: Pacientes adultos 

internados por COVID-19 (n=70) 

Intervenção: Lopinavir/ ritonavir + 

ribavirina + interferon- 1B 

Comparador(es): Lopinavir/ ritonavir 

Registro 

inicial: 

19/02/2020 

Início do 

estudo: 

010/02/2020 

Avaliação 

primária: 

31/01/2022 

Finalização: 

31/07/2022 

Não 0/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

Desfecho primário: tempo para 

negativação de swab de nasofaringe 

NCT04310228 Tratamento 

Título: Favipiravir Combined With 

Tocilizumab in the Treatment of 

Corona Virus Disease 2019 

Local de estudo: China 

Tipo de estudo: ECR paralelo, aberto 

Status: Recrutando 

Participantes: Pacientes adultos (18 - 

65 anos) com diagnóstico de COVID-

19 (n=150) 

Intervenção: Favipiravir + 

tocilizumabe 

Comparador (es): 

Favipiravirmonoterapia/ 

tocilizumabemonoterapia 

Desfecho primário: Taxa de cura 

clínica 

Registro 

inicial: 

17/03/2020 

Início do 

estudo: 

08/03/2020 

Avaliação 

primária: 

05/2020 

Finalização: 

05/2020 

Não 0/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

NCT04257656 Tratamento 

Título: Severe 2019-nCoV Remdesivir 

RCT 

Local de estudo: China 

Tipo de estudo: ECR fase III, 

paralelo, quadruplo cego 

Status: Recrutando 

Participantes: Pacientes adultos 

internados, com diagnóstico 

confirmado de COVID-19 e 

comprometimento pulmonar (n=453) 

Intervenção: Remdesivir 

Comparador(es): Placebo 

Desfecho primário: Tempo para 

melhora clínica 

Registro 

inicial: 

06/02/2020 

Início do 

estudo: 

06/02/2020 

Avaliação 

primária: 

03/04/2020 

Finalização: 

01/05/2020 

Não 25/0 0/0 

NCT04280705 Tratamento 

Título: Adaptive COVID-19 Treatment 

Trial 

Local de estudo: EUA 

Tipo de estudo: ECR fase II, paralelo, 

duplo cego 

Status: Recrutando 

Participantes: Pacientes adultos (18 a 

99 anos) com diagnóstico confirmado 

de COVID-19, com comprometimento 

pulmonar ou necessidade de VM ou 

oxigênio suplementar (n=394) 

Intervenção: Remdesivir 

Comparador(es): Placebo 

Desfecho primário: Porcentagem de 

indivíduos nos seguintes estados: 

óbito; hospitalizado e em VM ou 

Registro 

inicial: 

21/02/2020 

Início do 

estudo: 

21/02/2020 

Avaliação 

primária: 

01/04/2023 

Finalização: 

01/04/2023 

Não 2/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

ECMO; hospitalizado, em uso de VNI 

ou em uso de oxigênio em alto fluxo; 

hospitalizado, com e sem 

necessidade de oxigênio 

suplementar; não hospitalizado, com 

ou sem limitações nas atividades. 

NCT04252274 Tratamento 

Título: Efficacy and Safety of 

Darunavir and Cobicistat for 

Treatment of Pneumonia Caused by 

2019-nCoV (DACO-nCoV) 

Local de estudo: China 

Tipo de estudo: ECR, paralelo, aberto 

Fase: 3 

Status: Recrutando 

Participantes: Pacientes de qualquer 

idade com diagnóstico de pneumonia 

por SARS-CoV-2 (n=30) 

Intervenção: Darunavircobicistat + 

tratamento convencional 

Comparador(es): Tratamento 

convencional 

Registro 

inicial: 

05/02/2020 

Início do 

estudo: 

30/01/2020 

Avaliação 

primária: 

31/08/2020 

Finalização: 

31/12/2020 

Não 0/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

Desfecho primário: Taxa de 

clearance viral no dia 7 

NCT04302766 Tratamento 

Título: Expanded Access Remdesivir 

(RDV; GS-5734™) 

Local de estudo: Estados Unidos ; 

Tipo de estudo: Acesso Expandido 

Status: Disponível 

Participantes: Indivíduos que tenha 

acesso aos serviços do U.S. Army 

Medical Research and Development 

Command 

Intervenção: Remdesevir 

Registro 

inicial: 

10/03/2020 

Início do 

estudo: ND 

Avaliação 

primária: ND 

Finalização: 

ND 

Não 0/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

NCT04252885 Tratamento 

Título: The Efficacy of Lopinavir Plus 

Ritonavir and Arbidol Against Novel 

Coronavirus Infection (ELACOI) 

Local de estudo: China 

Tipo de estudo: ECR fase IV, 

paralelo, aberto 

Status: Recrutando 

Participantes: Adultos (18 - 80 anos) 

com diagnóstico de COVID-19 

(n=125) 

Intervenção: Lopinavir/ ritonavir + 

tratamento convencional; Arbidol + 

tratamento convencional 

Comparador(es): Tratamento 

convencional 

Desfecho primário: Taxa de inibição 

viral 

Registro 

inicial: 

05/02/2020 

Início do 

estudo: 

28/01/2020 

Avaliação 

primária: 

30/05/2020 

Finalização: 

31/07/2020 

Não 0/0 0/0 

NCT04315948 Tratamento 

Título:Trial of Treatments for COVID-

19 in Hospitalized Adults 

(DisCoVeRy) 

Local de Estudo: França 

Tipo de estudo: ECR fase III, 

paralelo, aberto 

Status: Ainda não recrutando 

Participantes: Pacintes adultos com 

diagnostico confirmado de COVID-19 

com sinais de desconforto 

respiratório (n=3.200) 

Intervenção: Remdesivir + cuidado 

padrão/ Lopinavir/ritonavir + cuidado 

Registro 

inicial: 

20/03/2020 

Início do 

estudo: 

03/2020 

Avaliação 

primária: 

03/2023 

Finalização: 

03/2023 

Não 0/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

padrão/ Lopinavir/ ritonavir + 

Interferon ß-1ª + cuidado padrão 

Comparação: Cuidado padrão 

Desfecho: Porcentagem de indivíduos 

nos seguintes estados: óbito; 

hospitalizado e em VM ou ECMO; 

hospitalizado, em uso de VNI ou em 

uso de oxigênio em alto fluxo; 

hospitalizado, com e sem 

necessidade de oxigênio 

suplementar; não hospitalizado, com 

ou sem limitações nas atividades. 

NCT04283396 Tratamento 

Título: Study for Novel Coronavirus 

Pneumonia (NCP) 

Local de Estudo: China 

Tipo de estudo: Coorte prospectiva 

Status: Recrutando 

Participantes: Pacientes com 

diagnóstico confirmado de COVID-19 

(n=2.000) 

Intervenção: Tratamento sistêmico 

(O2, antivirais, corticosteroides, 

globulina e antibióticos) 

Desfecho: Número de pacientes que 

se recuperam da pneumonia por 

COVID-19 

Registro 

inicial: 

25/02/2020 

Início do 

estudo: 

21/02/2020 

Avaliação 

primária: 

30/05/2020 

Finalização: 

30/07/2020 

Não 0/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

NCT04279782 Tratamento 

Título: Clinical Features of Suspected 

and Confirmed Patients of 2019 

Novel Coronavirus Infection 

Local de Estudo: China 

Tipo de estudo: Coorte prospectiva 

Status: Recrutando 

Participantes: Pacientes (qualquer 

idade) com suspeita de infecça6o por 

COVID-19 som sintomatologia 

presente – estratificadosem grupo 

confirmado e não confirmado 

(n=100) 

Intervenção: Tratamento abrangente 

(terapia antiviral, antibióticos, 

sintomáticos e terapia de suporte) 

Desfecho: Sobrevivência 

Registro 

inicial: 

21/02/2020 

Início do 

estudo: 

28/01/2020 

Avaliação 

primária: 

30/05/2020 

Finalização: 

31/07/2020 

Não 0/0 0/0 

NCT04292327 Tratamento 

Título: Clinical Progressive 

Characteristics and Treatment Effects 

of 2019-novel Coronavirus (2019-

nCoV) 

Local de Estudo: China 

Tipo de estudo: Coorte prospectiva 

Status: Ativo, não recrutando 

Participantes: Pacientes adultos com 

diagnostico confirmado de COVID-19 

– estratificados por gravidade 

(n=400) 

Intervenção: Tratamento abrangente 

(TCM, antivirais, estimuladores do 

sistema imune) 

Registro 

inicial: 

03/03/2020 

Início do 

estudo: 

20/01/2020 

Avaliação 

primária: 

31/01/2021 

Finalização: 

28/02/2021 

Não 0/0 0/0 



 

 

 

Código NCT 
Tipo de 

estratégia 
Características do estudo Timeline 

Resultados 

preliminares 

Google Acadêmico 

(resultados/elegíveis) 
Pubmed 

Desfecho: Mortalidade, intervalo de 

tempo para negativação de ácido 

nucleico de COVID-19 

NCT04251871 Tratamento 

Título: Treatment and Prevention of 

Traditional Chinese Medicines (TCMs) 

on 2019-nCoV Infection 

Local de Estudo: China 

Tipo de estudo: ECR, paralelo, aberto 

Status: Recrutando 

Participantes: pacientes adolescentes 

e adultos (14 a 80 anos) com 

diagnóstico confirmado de COVID-19 

(n=150) 

Intervenção: Medicamentos 

convencionais (O2, terapia antiviral – 

interferon alfa inalatório, lopinavir/ 

ritonavir) + TCM 

Comparação: Medicamentos 

convencionais (O2, terapia antiviral – 

interferon alfa inalatório, lopinavir/ 

ritonavir) 

Desfecho: Tempo para remissão 

completa dos sintomas relacionados 

ao COVID-19 

Registro 

inicial: 

05/02/2020 

Início do 

estudo: 

22/01/2020 

Avaliação 

primária: 

22/01/2021 

Finalização: 

22/01/2021 

Não 5/0 0/0 

 



 

 

 

Nova atualização das buscas foi realizada no dia 27/04/2020 para 

o período de 07/04/2020 a 27/04/2020. As estratégias de busca 

conduzidas estão detalhadas no Quadro 60 abaixo.  

Quadro 60: Bases de dados e estratégias de busca utilizadas 

Base de 
dados 

Estratégia de 
busca 

Resultad
o 

23/03 a 
07/04 

07/04 a 
27/04 

Medline  
(via Pubmed) 

(("Anti-Retroviral 
Agents"[Mesh] OR 
anti-retroviral 

agent OR 
antiretroviral agent 

OR "Anti-Retroviral 
Agents" 
[Pharmacological 

Action] OR "CCR5 
Receptor 

Antagonists"[Mesh
] OR CCR5 
Receptor 

Antagonists OR 
"HIV Fusion 

Inhibitors"[Mesh] 
OR fusion inhibitor 
OR "HIV Integrase 

Inhibitors"[Mesh] 
OR Integrase 

Inhibitors OR "HIV 
Protease 
Inhibitors"[Mesh] 

OR Protease 
Inhibitors OR 

"Lopinavir"[Mesh] 
OR "lopinavir-

ritonavir drug 
combination" 
[Supplementary 

Concept] OR 
"Ritonavir"[Mesh] 

OR "favipiravir" 
[Supplementary 
Concept] OR 

lopinavir OR 
ritonavir OR 

favipiravir OR 
"Antiviral 
Agents"[Mesh] OR 

"Oseltamivir"[Mesh
] OR antiviral OR 

antiviral agent OR 

482 +59 +127 



 

 

 

oseltamivir)) AND 
((novel coronavirus 
OR covid-19 OR 

covid 19 OR covid - 
19 OR sars-cov-2 

OR sarscov 2)) 

Embase ('sars-related 

coronavirus'/exp 
OR 'sars-related 
coronavirus' OR 

'covid 19' OR 
'covid-19' OR 

'novel coronavirus' 
OR 'sars-cov2' OR 
'sars-ncov' OR 

'sars-cov-2') AND 
[embase]/lim 

AND 
('antiretrovirus 
agent'/exp OR 

'antiretrovirus 
agent' OR 

'antiretoviral agent' 
OR 'anti-retroviral 
agent'/exp OR 

'anti-retroviral 
agent' OR 

'chemokine 
receptor ccr5 

antagonist'/exp OR 
'chemokine 
receptor ccr5 

antagonist' OR 
'ccr5 receptor 

antagonists'/exp 
OR 'ccr5 receptor 
antagonists' OR 

'human 
immunodeficiency 

virus fusion 
inhibitor'/exp OR 
'human 

immunodeficiency 
virus fusion 

inhibitor' OR 'hiv 
fusion 
inhibitors'/exp OR 

'hiv fusion 
inhibitors' OR 'hiv 

integrase 
inhibitors'/exp OR 

1277 +87 +256 



 

 

 

'hiv integrase 
inhibitors' OR 
'integrase 

inhibitor'/exp OR 
'integrase inhibitor' 

OR 'hiv protease 
inhibitors'/exp OR 
'hiv protease 

inhibitors' OR 
'human 

immunodeficiency 
virus proteinase 
inhibitor'/exp OR 

'human 
immunodeficiency 

virus proteinase 
inhibitor' OR 
'lopinavir'/exp OR 

'lopinavir' OR 
'lopinavir plus 

ritonavir'/exp OR 
'lopinavir plus 

ritonavir' OR 
'ritonavir'/exp OR 
'ritonavir' OR 

'favipiravir'/exp OR 
'favipiravir' OR 

'antivirus 
agent'/exp OR 
'antiviral' OR 

'oseltamivir'/exp 
OR 'oseltamivir' OR 

'antiviral agent' OR 
'antivirus agent') 
AND [embase]/lim 

Clinicaltrials.go
v 

covid-19 OR sars-
cov-2 OR sars-cov 

OR novel 
coronavirus 

26 
 

Não foi 
atualizado

. 

Não foi 
atualizado

. 

 

Resultados 

Foram recuperados 383 estudos por meio da atualização das 

estratégias de busca detalhadas acima. Adicionalmente, uma 

referência foi incluída manualmente, durante uma busca para validação 

no Medrxiv (https://www.medrxiv.org/). Sendo assim, após a exclusão 

de duplicatas, 375 relatos foram avaliados quanto à inclusão, por meio 

da leitura de títulos resumos. Nesta etapa, 351 referências foram 

https://www.medrxiv.org/


 

 

 

excluídas, restando 22 a serem avaliadas por meio de leitura completa. 

Após a leitura completa, 17 relatos foram excluídos. Foram 

encontrados dois estudos sobre uso de remdesivir após a data de 

realização da busca.  Os detalhes sobre a exclusão estão exibidos no 

Quadro 61. Dessa forma, 5 publicações originais foram selecionadas. 

 

Quadro 61: Motivos de exclusão para os estudos que foram lidos na 

íntegra 

Estudo Motivo 

Pereira et al., 

2020 (279) 

Relato de caso. Não avalia desfechos da terapia com 

antivirais, apenas faz descrição do tratamento 
oferecido aos pacientes. 

Song et al., 

2020(280) 

Relato de caso. Não avalia desfechos da terapia com 

antivirais, apenas faz descrição do tratamento 
oferecido aos pacientes. 

Righi et al., 2020 
(210) 

Relato de caso. Não avalia desfechos da terapia com 
antivirais, apenas faz descrição do tratamento 

oferecido aos pacientes. 

Fernández-Ruiz et 

al., 2020 (281) 

Série de casos. Não avalia desfechos da terapia com 

antivirais, apenas faz descrição do tratamento 
oferecido aos pacientes. 

Liu et al., 2020 
(282) 

Relato de caso. Não avalia desfechos da terapia com 
antivirais, apenas faz descrição do tratamento 
oferecido aos pacientes. 

Nakamura, et al., 
2020 (283) 

Relato de caso. Não avalia desfechos da terapia com 
antivirais, apenas faz descrição do tratamento 

oferecido aos pacientes. 

Taniguchi et 

al.,2020 (284) 

Relato de caso. Não avalia desfechos da terapia com 

antivirais, apenas faz descrição do tratamento 
oferecido aos pacientes. 

Feng et al., 2020 
(285) 

Estudo de coorte retrospectiva com o objetivo de 
comparação as características clínicas dos pacientes 

com COVID-19. Não há avaliação dos medicamentos 
diretamente, há apresentação de dados por grupos de 
medicamentos. 

Asadollahi-Amin 
et al., 2020(286)  

Relato de caso. Não avalia desfechos da terapia com 
antivirais, apenas faz descrição do tratamento 

oferecido aos pacientes. 

Zhan et al., 2020 

(287) 

Relato de caso. Não avalia desfechos da terapia com 

antivirais, apenas faz descrição do tratamento 
oferecido aos pacientes. 

Chen et al.,2020 
(288) 

Não avalia os desfechos relacionados com o 
tratamento antiviral. Apenas descreve alguns fatores 

associados a internação na UTI. 

Deng et al., 2020 

(289) 

Estudo que atende aos critérios de inclusão já incluído 

na revisão. 



 

 

 

Estudo Motivo 

Qiu et al., 2020 

(290) 

Não relaciona os desfechos em estudo com o 

tratamento de antivirais. 

Liu et al., 2020 

(282) 

Não avalia a eficácia e segurança do uso de antivirais. 

Wan et al., 2020 

(291) 

Não relaciona os desfechos em estudo com o 

tratamento de antivirais. 

Wang et al., 2020 
(292) 

Não relaciona os desfechos em estudo com o 
tratamento de antivirais. 

Ye et al., 2020 
(293) 

Estudo que atende aos critérios de inclusão já incluído 
na revisão. 

 

Caracterização dos Estudos Avaliados por comparação 

Maiores detalhes sobre os estudos incluídos podem ser visualizados no 

Quadro 62 a seguir. Quatro estudos encontrados eram coortes 

retrospectivas e um relato de caso.



 

 

 

Quadro 62: Principais características dos estudos, participantes, resultados e avaliação da qualidade 

metodológica. 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

Zhu et al., 

2020(294) 

Coorte 

retrospectiva 

55 pacientes com 

diagnóstico de 

COVID-19.  

Nenhum dos 

pacientes 

desenvolveu 

pneumonia grave ou 

ARDS. 

34 pacientes 

receberam 

lopinavir/ritonavir 

(média de idade: 

40,5 anos (IQR: 

34,8-52,3)) e 16 

receberam 

umifenovir (média de 

idade: 26,5 anos 

(IQR; 23,3-52,5). 

 

Objetivo:  

avaliar os efeitos e a 

segurança de 

lopinavir/ritonavir e 

umifenovir em 

pacientes com 

COVID-19. 

1. Lopinavir/ 

ritonavir (400 

mg/ 100 mg a 

cada 12 horas) 

por 7 dias.  

 

2. Umifenovir 

(200 mg, 2 a 3 

vezes por dia) 

por 7 dias.  

NA No dia sete após a 

admissão, a carga 

viral foi 

indetectável 50% 

dos pacientes que 

receberam 

umifenovir e em 

23,5% dos 

pacientes tratados 

com 

lopinavir/ritonavir.  

No dia 14 após a 

admissão, a carga 

viral foi 

indetectável em 

todos os pacientes 

do grupo 

umifenovir, e 

detectável em 

44,1% dos 

pacientes que 

receberam 

lopinavir/ 

ritonavir.  

Três pacientes no 

grupo lopinavir/ 

ritonavir e três no 

grupo umifenovir 

apresentaram 

nível elevado 

Alto risco  

(NOS SCALE) 



 

 

 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

(<125 U / L) de 

ALT na primeira 

semana de 

admissão (χ2 = 

0,047, P = 0,99). 

Shi et al., 

2020 (295) 

Coorte 

retrospectiva 

184 pacientes, de 

idade entre 15 e 84 

anos (média de 49 e 

DP±15 anos), com 

pneumonia por 

COVID-19 foram 

incluídos e divididos 

em 7 grupos. 

 

Objetivo: avaliar o 

efeito terapêutico de 

medicamentos 

antivirais na 

pneumonia por 

COVID-19. 

Tratamento com 

ciclo de 5 dias 

para todos os 

grupos. 

 

1. Grupo 

Umifenovir  

 

2. Grupo 

Lopinavir / 

Ritonavir 

  

3. Grupo Arbidol 

+ Lopinavir / 

Ritonavir 

 

4. Grupo 

Interferon 

 

5. Grupo 

Interferon + 

Lopinavir / 

Ritonavir   

 

6. Grupo 

Interferon + 

Darunavir  

 

Grupo de 

tratamento 

sintomático (não 

descreve quais 

medidas foram 

aplicadas) 

- Resultados de 

imagem por TC 

antes e após o 

tratamento: 

 

Não foi 

demonstrada 

diferença 

significativa na 

alteração do 

volume de 

pneumonia nos 

resultados de 

imagem por TC 

entre os grupos (P 

= 0,151). 

Não houve 

diferença 

significativa na 

proporção de 

resolução de 

pneumonia entre 

os grupos após o 

ciclo de 

tratamento de 5 

dias (P = 0,116). 

 

Alto risco (NOS 

SCALE) 



 

 

 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

 

(Doses: 

Umifenovir: 200 

mg, 3 vezes / 

dia; interferon e 

interferon-α2β: 

aerossol por 

inalação, 

100.000 U kg, 2 

vezes / dia; 

lopinavir / 

ritonavir: 400 

mg/ 100 mg ,2 

comprimidos, 2 

vezes / dia; 

darunavir: 1 

comprimido, 1 

vez / dia.) 

- Tempo de 

internação 

hospitalar 

 

Não houve 

diferença 

significativa no 

tempo de 

internação entre 

os grupos (P = 

0,355). 

 

- Sintomas 

clínicos e 

exames 

laboratoriais na 

alta 

 

7/184 (4%) 

apresentaram 

tosse leve na alta, 

sem demais 

sintomas. 

 

35/184 (19%) 

pacientes 

apresentavam 

função hepática 

anormal (ALT ou 

AST acima da 

faixa normal) 

 



 

 

 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

8/184 (4%) 

pacientes 

apresentaram 

aumento na 

contagem de 

leucócitos  

 

11/184 (6%) 

pacientes 

apresentaram 

aumento na 

contagem de 

neutrófilos. 

Sun et al., 

2020(296) 

Coorte 

retrospectiva 

217 pacientes 

internados com 

COVID-19. Média de 

idade 45,7 ± 16,6 

anos. 

 

Objetivo: 

investigar as reações 

adversas de 

medicamentos 

usados para o 

tratamento de 

COVID-19, através 

do monitoramento 

ativo.  

- Umifenovir 

- Lopinavir/ 

ritonavir 

- Cloroquina 

- Antimicrobianos 

- Outros 

medicamentos 

NA Um total de 94 

reações adversas 

a medicamentos 

foram 

identificados em 

82 pacientes. A 

taxa de incidência 

foi de 37,8%:  

 

- 119 (54,8%) 

pacientes usaram 

umifenovir;  

- 179 (82,5%) 

pacientes usaram 

lopinavir / 

ritonavir; 

-  37 (17,1%) 

pacientes usaram 

cloroquina. 

 

Alto risco (NOS 

SCALE) 



 

 

 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

Liu et al., 

2020 (297) 

Coorte 

prospectiva 

504 pacientes de 3 

hospitais com 

COVID-19. Média de 

idade: 59,5 anos 

(DP± 14,9). 

 

257 pacientes 

receberam 

umifenovir; 

66 pacientes 

receberam 

oseltamivir; 

259 pacientes 

receberam 

lopinavir/ritonavir 

- Umifenovir 

- Lopinavir/ 

ritonavir 

- Oseltamivir 

 

As doses não 

foram descritas. 

Não relata tempo 

de tratamento. 

 

Outras 

intervenções 

foram 

administradas 

nos pacientes, 

mas não foram 

avaliados 

individualmente 

no estudo: 

cloroquina, 

hidroxicloroquina, 

Favipiravir, 

corticóides, 

ganciclovir, 

imunoglubulina, 

albumina, 

oxigênio, 

ventilação. 

- Mortalidade: 

Umifenovir x não 

uso: 7,0% x 

24,7% (OR: 0,230 

(IC 95%: 0,124-

0,411) 

Oseltamivir x não 

uso: 12,2% x 

16,21%; OR: 

0,713 (IC95%: 

0,282 – 1,589) 

Lopinavir/Ritonavir 

x não uso: 

14,29% x 

17,14%; OR: 

0,806 (IC95%: 

0,483- 1,341) 

 

- Redução média 

do tamanho da 

lesão por TC: 

(n=326 

sobreviventes) 

 

Umifenovir (209 

pacientes) x não 

uso (117 

pacientes):  

46,43% (DP± 

29,00) x 36,80% 

(DP± 24,95); 

 

Alto risco (NOS 

SCALE) 



 

 

 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

Oseltamivir (55 

pacientes) x não 

uso (271 

pacientes): 

41,18% x 43,34% 

 

Lopinavir/Ritonavir 

(186 pacientes) x 

não uso (140 

pacientes): 

37,26% x 

50,56%. 

Hillaker, 

2020 (298) 

 

Relato de 

caso 

Homem de 40 anos, 

previamente 

saudável, internado 

no hospital três dias 

após o início dos 

sintomas da doença 

por coronavírus 2019 

(COVID-19), 

incluindo tosse seca, 

febre e falta de ar.  

 

Objetivo: apresentar 

um caso de início 

tardio da terapia 

antiviral com 

remdesivir no 

tratamento bem-

sucedido de um 

paciente com 

síndrome respiratória 

Medidas de 

suporte, além de 

um curso de 5 

dias de 

hidroxicloroquina, 

foram mantidas 

até que o 

remdesivir 

pudesse ser 

administrado no 

dia 9 da 

hospitalização, 

13 dias após o 

início dos 

sintomas. 

NA Paciente progrediu 

para intubação e 

aumentando o 

suporte do 

ventilador 

mecânico. 

Sessenta horas 

após o início do 

remdesivir, o 

paciente foi 

extubado com 

sucesso e 

conseguiu fazer a 

transição para o ar 

ambiente dentro 

de 24 horas após 

a extubação. 

Alto (relato de 

caso) 



 

 

 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

aguda grave por 

coronavírus 2. 

Grein 

2020(299) 

Série de 

casos 

61 pacientes com 

infecção confirmada 

pelo SARS-CoV-2, 

com SaO2 <= 94% 

em ar ambiente ou 

pacientes recebendo 

suporte ventilatório. 

 

Avaliar o uso 

compassivo de 

remdesivir em 

pacientes com 

infecção grave pelo 

SARS-CoV-2. 

Remdesivir IV 

por 10 dias, 

sendo 200mg no 

primeiro dia, 

seguido de 

100mg por 9 dias 

-- Foram analisados 

dados referentes a 

53 pacientes. Na 

linha de base, 30 

pacientes (57%) 

estava em uso de 

VMI e 4 (8%) 

estavam em uso 

de ECMO. Durante 

um seguimento 

mediano de 18 

dias, 36 pacientes 

(68%) tiveram 

redução na 

necessidade de 

suporte 

ventilatório (escala 

ordinal de 6 

pontos da OMS), 

incluindo 17 de 30 

(57%) em VMI 

que foram 

Alto.  

Série de casos 

não 

comparada, 

dados não 

disponíveis 

para 8 

pacientes 



 

 

 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

extubados. 25 

(47%) receberam 

alta e 7 (13%) 

morreram. A 

mortalidade foi de 

18% (6 de 34) nos 

pacientes com VMI 

e de 5% (1 de 19) 

naqueles sem VMI. 

Houve 

descontinuação do 

tratamento em 4 

(8%) dos 

pacientes (piora 

de função renal, 

enzimas 

hepáticas, e 

falência múltipla 

de órgãos). 32 

(60%) pacientes 

reportaram 

eventos adversos, 

sendo 12 (23%) 

eventos adversos 

graves (falência 

múltipla de 

órgãos, choque 

séptico, 

hipotensão e 

insuficiência renal 

aguda.  



 

 

 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

Wang 

2020(300) 

Ensaio 

Clínico 

Randomizado 

237 pacientes (158 

remdesivir e 79 

placebo) com 

infecção confirmado 

por SARS-CoC-2, 

com SaO2 <=94% 

em ar ambiente ou 

PaO2/FiO2 

<=300mmHg ou 

pneumonia 

confirmada 

radiológicamente 

Remdesivir IV 

por 10 dias, 

sendo 200mg no 

primeiro dia, 

seguido de 

100mg por 9 dias 

Placebo Desfecho primário 

(tempo para 

melhor clínica, 

definido como 

redução de 2 

pontos na escala 

ordinal da escala 

de 6-pontos da 

OMS, ou alta 

hospitalar). 

Remdesivir não foi 

associado a uma 

diferença no 

tempo para 

melhora clínica 

(HR 1·23 [95% CI 

0·87–1·75]) 

 

Embora não sejam 

estatisticamente 

significativos, os 

pacientes que 

receberam 

remdesivir tiveram 

um tempo de 

melhora clínica 

mais rápido do 

que aqueles que 

receberam placebo 

entre pacientes 

com duração dos 

sintomas de 10 

Moderado. 

ECR 

controlado, 

duplo-cego 

Teve 

interrupção 

precoce devido 

a eventos 

adversos. 

Apesar de 

estar definido 

em protocolo e 

realizado por 

análise 

independente 

de comitê de 

monitoramento 

de dados, 

impactou em 

uma redução 

no poder do 

estudo de 80% 

para 58% para 

o desfecho 

primário. 



 

 

 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

dias ou menos (HR 

1·52 [0·95–2·43]) 

 

O uso do 

remdesivir não foi 

associado a uma 

diferença no 

tempo para 

melhora clínica. 

 

A mortalidade em 

28 dias foi 

semelhante entre 

os dois grupos (22 

[14%] morreram 

no grupo 

remdesivir vs 10 

(13%) no grupo 

placebo; diferença 

1·1% [95% CI –

8·1 to 10·3]). 

 

Eventos adversos 

foram relatados 

em 102/155 

(66%) dos 

receptores de 

remdesivir versus 

50/78 (64%) do 

grupo placebo. O 

remdesivir foi 

interrompido 

precocemente 



 

 

 

Autor/ano Desenho População/objetivo Intervenção Comparador Resultados Risco de viés 

devido a eventos 

adversos em 18 

(12%) pacientes 

versus quatro 

(5%) pacientes 

que 

interromperam o 

placebo 

precocemente. 

 

 



 

 

 

Lopinavir/ ritonavir (400/100 mg 2x/dia) vs. Umifenovir (200 

mg 2-3x/dia)  

Zhu et al., 2020 

Estudo de coorte retrospectivo, realizados com pacientes de dois 

hospitais, Third People’s Hospital of Changzhou e Second People’s 

Hospital of Wuhu, na China, com o objetivo de avaliar os efeitos e a 

segurança de lopinavir/ritonavir e umifenovir em pacientes com 

COVID-19. Foram incluídos 55 pacientes com diagnóstico de COVID-

19. Nenhum dos pacientes desenvolveu pneumonia grave ou ARDS. Do 

total de pacientes, 34 pacientes (média de idade: 40,5 anos (IQR: 

34,8-52,3) receberam lopinavir/ritonavir, 400 mg/ 100 mg a cada 12 

horas por 7 dias, e 16 pacientes (média de idade: 26,5 anos (IQR; 

23,3-52,5) receberam umifenovir, 200 mg, 2 a 3 vezes por dia por 7 

dias. Não houve diferença na duração da febre entre os dois grupos (P 

= 0,61). No dia 14 após a admissão, carga viral não foi detectada no 

grupo umifenovir, mas a carga viral foi detectada em 15 (44,1%) 

pacientes tratados com lopinavir / ritonavir. Os pacientes do grupo 

umifenovir tiveram teste de RNA positivo por menos tempo em 

comparação com os do grupo lopinavir / ritonavir (P <0,01). Nenhum 

evento adverso consistente foi encontrado nos dois grupos (294).  

 

Umifenovir vs. Lopinavir / Ritonavir vs Arbidol + Lopinavir / 

Ritonavir vs. Grupo Interferon vs. Grupo Interferon + Lopinavir 

/ Ritonavir vs. Grupo Interferon + Darunavir  

Shi et al., 2020  

Estudo retrospectivo com o objetivo de avaliar o efeito terapêutico de 

medicamentos antivirais na pneumonia por COVID-19. 184 pacientes 

confirmados com pneumonia por COVID-19 foram incluídos e divididos 

em 7 grupos, de acordo com o tratamento. As imagens de TC de tórax 

obtidas na admissão e após um ciclo de tratamento em 5 dias foram 

avaliadas. Os sintomas clínicos e exames laboratoriais na alta também 

foram avaliados. Na admissão, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos, incluindo a duração do início da doença 

até a admissão, sintomas clínicos e principais resultados laboratoriais. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em 

termos de proporção de pacientes com resolução de pneumonia (P = 

0,151) após o tratamento ou tempo de internação (P = 0,116). Na alta, 

7/184 (4%) dos pacientes apresentaram tosse leve, enquanto os 

outros sintomas desapareceram, e a proporção de pacientes com 

função hepática anormal e com aumento da taxa de leucócitos, 



 

 

 

neutrófilos ou sedimentação de eritrócitos entre os 184 pacientes foi 

semelhante aos pacientes na admissão (295).  

 

Avaliação de reações adversas: Umifenovir, Lopinavir / 

Ritonavir, Cloroquina, Antimicrobianos e outros medicamentos 

Sun et al., 2020 

Estudo retrospectivo para avaliar a incidência, tipo e fatores de risco 

associados a reações adversas a medicamentos (RAMs) em pacientes 

com COVID-19 pelo Sistema de Farmacovigilância Hospitalar. O 

modelo de monitoramento ativo no sistema de farmacovigilância foi 

usado para detectar sinais de RAMs do sistema de informações 

hospitalares e uma análise retrospectiva foi realizada em 217 pacientes 

COVID-19 internados. A prevalência de RAM foi de 37,8% nos 

pacientes, predominada por distúrbios gastrointestinais induzidos por 

medicamentos e distúrbios do sistema hepático (23,0% vs. 13,8%). A 

RAM pode ser explicada pelo uso de lopinavir/ritonavir e umifenovir em 

63,8% e 18,1%, respectivamente. 96,8% das RAM ocorreram 14 dias 

após a hospitalização (296).  

 

Lopinavir/ ritonavir vs. Não usar, Umifenovir vs. Não usar e 

Oseltamivir vs. Não usar 

Liu et al., 2020 

Estudo de coorte constituída por 504 pacientes com COVID-19 

hospitalizadosO objetivo do estudo foi avaliar a eficácia do tratamento 

de medicamentos antivirais (mortalidade e redução de lesões a partir 

da tomografia computadorizada de tórax). A taxa de mortalidade geral 

foi de 15,67% na coorte. Idade avançada, menor nível de SpO2, maior 

lesão, dados de admissão precoce e presença de condições pré-

existentes foram associados a maior mortalidade. Após o ajuste para 

sexo, condição pré-existente, idade, SpO2, tamanho da lesão, dados 

de internação, hospitalar e uso de medicamentos antivirais, o uso de 

Umifenovir, Lopinavir / Ritonavir e Oseltamivir foi associado a uma 

redução na mortalidade (301).  

 

Uso de remdesivir 

 Hillaker, 2020 

O objetivo do relato é apresentar um caso de início tardio da terapia 

antiviral com remdesivir no tratamento bem-sucedido de um paciente 

com síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 (SARS-CoV-

2) em uma UTI médica mista de um hospital comunitário. Um homem 

de 40 anos, previamente saudável, foi internado no hospital três dias 



 

 

 

após o início dos sintomas da doença por coronavírus 2019 (COVID-

19), incluindo tosse seca, febre e falta de ar, progredindo para 

intubação e aumentando o suporte do ventilador mecânico. Um pedido 

de uso compassivo do remdesivir foi enviado no mesmo dia que o 

resultado positivo da COVID-19 por PCR. Medidas de suporte, além de 

um curso de 5 dias de hidroxicloroquina, foram mantidas até que o 

remdesivir pudesse ser administrado no dia 9 da hospitalização, 13 

dias após o início dos sintomas. Sessenta horas após o início do 

remdesivir, o paciente foi extubado com sucesso e conseguiu fazer a 

transição para o ar ambiente dentro de 24 horas após a extubação 

(298). 

 

Grein et al 

O estudo de melhor qualidade metodológica realizado até o momento 

avaliou o tempo para melhora clínica (definido como redução de 2 

pontos na escala ordinal da escala de 6-pontos da OMS, ou alta 

hospitalar). O remdesivir não foi associado a uma diferença no tempo 

para melhora clínica (HR 1·23 [95% CI 0·87–1·75]). Embora não sejam 

estatisticamente significativos, os pacientes que receberam remdesivir 

tiveram um tempo de melhora clínica mais rápido do que aqueles que 

receberam placebo entre pacientes com duração dos sintomas de 10 

dias ou menos (HR 1·52 [0·95–2·43]). O uso do remdesivir não foi 

associado a uma diferença no tempo para melhora clínica. A 

mortalidade em 28 dias foi semelhante entre os dois grupos (22 [14%] 

morreram no grupo remdesivir vs 10 (13%) no grupo placebo; 

diferença 1·1% [95% CI –8·1 to 10·3]). Eventos adversos foram 

relatados em 102/155 (66%) dos receptores de remdesivir versus 

50/78 (64%) do grupo placebo. O remdesivir foi interrompido 

precocemente devido a eventos adversos em 18 (12%) pacientes 

versus quatro (5%) pacientes que interromperam o placebo 

precocemente (299).  

 

Wang et al 

Em uma série de casos foram analisados dados referentes a 53 

pacientes, onde 30 pacientes (57%) estava em uso de VMI e 4 (8%) 

estavam em uso de ECMO. Durante um seguimento mediano de 18 

dias, 36 pacientes (68%) tiveram redução na necessidade de suporte 

ventilatório (escala ordinal de 6 pontos da OMS), incluindo 17 de 30 

(57%) em VMI que foram extubados. Vinte e cinco pacientes (47%) 

receberam alta e 7 (13%) morreram. A mortalidade foi de 18% (6 de 

34) nos pacientes com VMI e de 5% (1 de 19) naqueles sem VMI. 



 

 

 

Houve descontinuação do tratamento em 4 (8%) dos pacientes (piora 

de função renal, enzimas hepáticas, e falência múltipla de órgãos). 

Trinta e dois (60%) pacientes reportaram eventos adversos, sendo 12 

(23%) eventos adversos graves (falência múltipla de órgãos, choque 

séptico, hipotensão e insuficiência renal aguda (300). 

 



 

 

 

APÊNDICE 13 

Pergunta:  

1) Os bloqueadores do receptor de angiotensina II (BRA) e os inibidores da 

enzima conversora de angiotensina (iECA) são eficazes e seguros para o 

tratamento de COVID-19? 

2) O uso cotidiano de bloqueadores do receptor de angiotensina II (BRA) e 

inibidores da enzima conversora de angiotensina (iECA) influenciam o 

tratamento da infecção por COVID-19 em pacientes hipertensos e 

doentes cardiovasculares? 

● P (população): pessoas com suspeita ou infecção confirmada por 

COVID-19. 

● I (intervenção): bloqueadores do receptor de angiotensina II 

(BRA) e os inibidores da enzima conversora de angiotensina 

(iECA)  

● C (comparadores): sem especificação 

● O (outcomes, desfechos): desfechos de eficácia e segurança 

detalhados adiante. 

● S (studies, estudos): estudos primários identificados: ensaios 

clínicos randomizados, ensaios clínicos quasi-randomizados, 

ensaios clínicos não randomizados, estudos coorte, estudos de 

caso-controle, estudos de coorte único experimental (fase 1 ou 

2). 

Devido ao número significativo de estudos em humanos sobre o 

assunto, foram excluídos estudos in-vitro, farmacodinâmicos, em 

animais e revisões com estado da arte da condição, sem 

necessariamente estarem atrelados à divulgação de informação clínica 

relevante. 

 

Estratégias de busca 

Bases Primárias 

Para responder a estas questões, foi feita atualização em 27 de 

abril de 2020 da busca por evidências científicas nos sítios das bases 

de dados primárias Medline e Embase e registros de ensaios clínicos no 

ClinicalTrials.gov, anteriormente realizada em março/2020. 

Adicionalmente, foram feitas buscas no sítio da Cochrane Library, nas 

bases de literatura cinzenta: Opengrey (https://opengrey.eu) e 

Medrxiv (https://www.medrxiv.org/) e busca adicional (livre) de 

validação no Google Scholar e no Epistemonikos 

(https://www.epistemonikos.org).  

https://opengrey.eu/
https://www.medrxiv.org/
https://www.epistemonikos.org/


 

 

 

As buscas foram atualizadas em 09 e 27 de abril de 2020. As 

estratégias estão detalhadas no Quadro 63 a seguir. 

 

Quadro 63: Bases de dados avaliadas, estratégias de busca e resultados. 

Base de dados Estratégia de busca Resultados 

Medline  

(via PubMed) 

(((("Angiotensin-Converting Enzyme 

Inhibitors"[Mesh] OR "Angiotensin-Converting 

Enzyme Inhibitors" [Pharmacological Action] OR 

"Ramipril"[Mesh] OR "Captopril"[Mesh] OR 

"Enalapril"[Mesh] OR "Fosinopril"[Mesh] OR 

"Lisinopril"[Mesh] OR "Quinapril"[Mesh] OR 

"benazepril" [Supplementary Concept] OR 

"zofenopril" [Supplementary Concept] OR 

"Perindopril"[Mesh] OR "trandolapril" 

[Supplementary Concept] OR "Cilazapril"[Mesh] OR 

ACE inhibitor* OR Angiotensin-Converting Enzyme 

Inhibitors OR ramipril OR captopril OR enalapril OR 

fosinopril OR lisinopril OR quinapril OR benazepril OR 

zofenopril OR perindopril OR trandolapril OR 

cilazapril)) OR ("Angiotensin II Type 1 Receptor 

Blockers"[Mesh] OR "Angiotensin II Type 2 Receptor 

Blockers"[Mesh] OR "candesartan" [Supplementary 

Concept] OR "eprosartan" [Supplementary Concept] 

OR "eprosartan mesylate dihydrate" [Supplementary 

Concept] OR "Irbesartan"[Mesh] OR 

"Telmisartan"[Mesh] OR "Valsartan"[Mesh] OR 

"Losartan"[Mesh] OR "Olmesartan 

Medoxomil"[Mesh] OR "olmesartan" [Supplementary 

Concept] OR "fimasartan" [Supplementary Concept] 

OR "azilsartan" [Supplementary Concept] OR 

angiotensin receptor blocker* OR candesartan OR 

eprosartan OR irbesartan OR telmisartan OR 

valsartan OR losartan OR Olmesartan OR fimasartan 

OR azilsartan))) AND ("SARS Virus"[Mesh] OR 

"Coronavirus"[Mesh] OR novel coronavirus OR covid-

19 OR covid 19 OR covid - 19 OR sars-cov-2 OR sars 

cov 2 OR ncovid) 

113 

Embase ('dipeptidyl carboxypeptidase inhibitor'/exp OR 

'dipeptidyl carboxypeptidase inhibitor' OR 

'angiotensin-converting enzyme inhibitors'/exp OR 

'angiotensin-converting enzyme inhibitors' OR 'ace 

inhibitor'/exp OR 'ace inhibitor' OR 'ramipril'/exp OR 

'ramipril' OR 'captopril'/exp OR 'captopril' OR 

'enalapril'/exp OR 'enalapril' OR 'fosinopril'/exp OR 

'fosinopril' OR 'lisinopril'/exp OR 'lisinopril' OR 

'quinapril'/exp OR 'quinapril' OR 'benazepril'/exp OR 

'benazepril' OR 'zofenopril'/exp OR 'zofenopril' OR 

'perindopril'/exp OR 'perindopril' OR 

'trandolapril'/exp OR 'trandolapril' OR 'cilazapril'/exp 

OR 'cilazapril') AND [embase]/lim 

 

OR 

 

46 



 

 

 

Base de dados Estratégia de busca Resultados 

('angiotensin receptor antagonist'/exp OR 

'angiotensin receptor antagonist' OR 'angiotensin 

receptor blocker'/exp OR 'angiotensin receptor 

blocker' OR 'angiotensin 1 receptor antagonist'/exp 

OR 'angiotensin 1 receptor antagonist' OR 

'angiotensin 2 receptor antagonist'/exp OR 

'angiotensin 2 receptor antagonist' OR 

'candesartan'/exp OR 'candesartan' OR 

'eprosartan'/exp OR 'eprosartan' OR 'irbesartan'/exp 

OR 'irbesartan' OR 'telmisartan'/exp OR 'telmisartan' 

OR 'valsartan'/exp OR 'valsartan' OR 'losartan'/exp 

OR 'losartan' OR 'olmesartan'/exp OR 'olmesartan' 

OR 'fimasartan'/exp OR 'fimasartan' OR 

'azilsartan'/exp OR 'azilsartan') AND [embase]/lim 

 

AND 

 

('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related 

coronavirus' OR 'covid 19' OR 'covid-19' OR 'novel 

coronavirus' OR 'sars-cov2' OR 'sars-ncov' OR 'sars-

cov-2') AND [embase]/lim 

Clinical Trials Angiotensin II Type 1 Receptor Blockers OR 

Angiotensin II Type 2 Receptor Blockers OR 

angiotensin receptor blocker OR candesartan OR 

eprosartan OR Irbesartan OR Telmisartan OR 

Valsartan OR Losartan OR olmesartan OR fimasartan 

OR azilsartan | covid-19 OR sars-cov-2 OR sars-cov 

OR novel coronavirus 

12 

Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors OR 

Ramipril OR Captopril OR Enalapril OR Fosinopril OR 

Lisinopril OR Quinapril OR benazepril OR zofenopril 

OR Perindopril OR trandolapril OR Cilazapril OR ACE 

inhibitor | covid-19 OR sars-cov-2 OR sars-cov OR 

novel coronavirus 

13 

Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors OR ACE 

inhibitor OR Angiotensin II Type 1 Receptor Blockers 

OR Angiotensin II Type 2 Receptor Blockers OR 

angiotensin receptor blocker | covid-19 OR sars-cov-

2 OR sars-cov OR novel coronavirus 

20 

 

Resultados 

 

As estratégias de busca recuperaram 357 referências. Durante o processo 

de seleção, foram eliminadas 36 referências duplicadas (referências idênticas) e 

321 referências foram avaliadas por meio dos títulos e resumos. Após essa 

primeira fase de seleção, 51 referências elegíveis foram avaliadas na íntegra e a 

elegibilidade (ou não) das mesmas foi confirmada. Sendo assim, 32 estudos 

foram considerados elegíveis, sendo todos observacionais. O motivo de exclusão 

está relatado no Quadro 64 abaixo. O fluxograma PRISMA de seleção dos 

estudos é exibido na Figura 23. 



 

 

 

 

Quadro 64: Estudos excluídos e motivos de exclusão. 

Estudo Motivo de exclusão 

Zumla et al., 

2020 (302) 

Correspondências / relatórios de opinião que abordam opções 

terapêuticas em geral e não apresentam discussão sobre os 

mecanismos de ação ou seus resultados (sejam eles in vitro ou 

clínicos). 

Marin 2020 

(303) 

Fedson et al., 

2020 (304) 

Perico et al., 

2020 (305) 

Ferrey et al., 

2020 (306) 

Série de casos relatando um paciente com doença renal terminal 

em que a Losartana foi retida devido ao agravamento específico. 

Nenhuma informação adicional é fornecida. 

NCT 

04322786 

Estudo de caso-controle cujo objetivo era investigar a incidência de 

influenza nos indivíduos com IECA prescrito em comparação com 

os IECA não prescritos. Estudo iniciado antes da COVID-19, com 

data de término prevista para março/2020. Fora do escopo dessa 

revisão. 

Título: The Use of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors and 

Incident Respiratory Infections, Are They Harmful or Protective? An 

Analysis Using UK Based Electronic Health Records of 5.6 Million 

Individuals. 

South et al, 

2020 (307) 

Revisão com perspectiva integrativa sobre a COVID-19, o papel da 

ACE2 e a fisiopatologia cardiovascular, mas não responde à 

pergunta de pesquisa  

Gupta e 

Mirsa, 2020 

(308) 

Revisão sobre possíveis tratamentos para COVID-19 e faz alusão 

aos medicamentos que atuam no sistema renina-angiotensina – 

SRA, mas não explora mecanismos de ação ou seus resultados 

(sejam eles in vitro ou clínicos). 

Zhang L.; Liu 

Y. 2020 

(309) 

Revisão de literatura que não apresenta discussão nova sobre a 

temática, a referências não são sobre SARS-CoV2 e abordam várias 

opções terapêuticas. 

Wang et al, 

2020 (310) 

Estudo apresenta a expressão da ACE2 na infecção viral, mas não 

responde à pergunta de pesquisa  

Sriram et al, 

2020 

(preprint) 

(311) 

RS de estudos em animais (n=12) e em humanos (n=10) sobre a 

alteração na expressão do receptor ACE2 - receptor da SARS-CoV-

2, com uso de BRA e IECA, contudo nenhum estudo recuperado na 

RS e que responde à sua pergunta de pesquisa (impacto da 

administração de IECA e BRA na expressão de ACE2) é sobre a 

COVID-19. 

Mehta N et 

al, 2020 

(312) 

Indisponibilidade do texto completo ([Epub ahead of print] 

Singh AK, 

Gupta R, 

Misra A, 

2020 (313) 

Revisão narrativa que ao explorar os efeitos do IECA e BRA inclui 

estudos não apenas sobre a COVID-19. [Epub ahead of print]. 

Cheng Y et 

al, 2020 

(314) 

Estudo não responde à pergunta de pesquisa  

 

Hussain., 

Bhowmik, do 

Revisão narrativa  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehta%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32336586


 

 

 

Estudo Motivo de exclusão 

Vale Moreira 

2020 (315) 

Burn E et al, 

2020 

(preprint) 

(316) 

Estudo não responde à pergunta de pesquisa  

Gill D et al, 

2020 

(preprint) 

(317) 

Estudo não responde à pergunta de pesquisa, o objetivo era usar 

variantes genéticas humanas como proxy para predizer 

informações sobre como essas exposições aos IECA e os fatores de 

risco cardiovasculares afetam a expressão do gene ACE2 e 

TMPRSS2 do pulmão e as concentrações circulantes de ACE2 

Piva S et al, 

2020 (318) 

Estudo descritivo, apenas apresenta o percentual de pacientes com 

COVID-19 em uso de IECA sem responder a pergunta de pesquisa. 

Liu et al, 

2020 (319) 

Serie de casos que avaliava as concentrações de Angiotensina II e 

efeitos farmacodinâmicos  

Ghosal et al, 

2020 (320) 

Revisão sistemáticos cujos estudos primários já foram incluídos 

nesta avaliação  

 

 



 

 

 

Figura 23: Fluxograma PRISMA com o processo de seleção dos estudos. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dentre os estudos incluídos, havia duas série de casos, um transversal, uma 

análise retrospectiva de banco de dados e 8 coortes – com delinemanentos 

retrospectivos. A maioria são estudos estudos preprint, ainda sem revisão por 

pares, mas disponíveis na internet para consulta. A sumarização dos resultados 

pode ser vista no Quadro 65. Os estudos em andamento e ainda não concluídos 

podem ser visualizados no Quadro 66. 



 

 

 

Quadro 65: Características e principais resultados dos estudos incluídos 

Autor/Ano Delineamento População/objetivo Resultados 

Guo et al., 

2020 

Série de casos 187 pacientes com 

COVID-19 

provenientes do 

Seventh Hospital of 

Wuhan City, China 63 

(35,3%) 

apresentavam 

alguma doença 

cardiovascular, como 

hipertensão, doença 

coronariana, 

cardiomiopatia e 52 

(27,8%) 

apresentavam lesão 

miocárdica indicada 

por altas 

concentrações de 

troponina T (TnT) 

Este estudo teve como objetivo avaliar a associação de DCV subjacente e lesão miocárdica 

com resultados fatais em pacientes com COVID-19. 

 

Resultados clínicos (TnT normal versus TnT alto): 

Idade [média (DP), anos]: 53,53 (13,22) vs. 71,40 (9,43), p <0,001 

Hipertensão [N (%)]: 28 (20,7) vs. 33 (63,5), p <0,001 

Doença coronariana [N (%)]: 4 (3,0) vs. 17 (32,7), p <0,001 

Cardiomiopatia [N (%)]: 0 (0) vs. 8 (15,4), p <0,001 

Diabetes [N (%)]: 12 (8,9) vs. 16 (30,8), p <0,001 

DPOC [N (%)]: 0 (0) vs. 4 (7,7), p = 0,001 

Doença renal crônica [N (%)]: 1 (0,7) vs. 5 (9,6), p = 0,002 

Histórico de uso de IECA/BRA [N (%)]: 8 (5,9) vs. 11 (21,1), p = 0,002 

Síndrome do desconforto respiratório agudo [N (%)]: 16 (11,9) vs. 30 (57,7), p <0,001 

Óbito [N (%)]: 12 (8,9) vs. 31 (59,6), p <0,001 

 

Resultados bioquímicos (TnT normal versus TnT alto): 

Contagem de células sanguíneas/L [mediana (IQR)] 

Contagem de glóbulos brancos/L: 4640 (6170-3740) vs. 7390 (4890-11 630), p <0,001 

Neutrófilos: 3070 (2350-4870) vs. 6010 (3540-10 120), p <0,001 

Perfil de coagulação [Mediana (IQR)] 

Tempo de protrombina, s: 12,4 (12,0-13,0) vs. 13,3 (12,2-15,3), p = 0,005 

D-dímero, μg/mL: 0,29 (0,17-0,60) vs. 3,85 (0,51-25,58), p <0,001 

Biomarcadores inflamatórios [Mediana (IQR)] 

hsCRP, mg/dL: 3,13 (1,24-5,75) vs. 8,55 (4,87-15,165), p <0,001 

Procalcitonina, ng/mL: 0,05 (0,04-0,11) vs. 0,21 (0,11-0,45), p <0,001 

Globulina, g/L: 27,4 (25,6-29,6) vs. 29,7 (27,0-34,6), p <0,001 

Biomarcadores cardíacos [Mediana (IQR)] 

Creatina quinase - fração MB, ng/mL: 0,81 (0,54-1,38) vs. 3,34 (2,11-5,80), p <0,001 

 

Os autores discutem que, embora exista uma maior prevalência de uso de inibidores da ECA e 

BRA em pacientes com alto nível de TnT em relação àqueles com TnT normal, não houve 



 

 

 

 

diferença na mortalidade entre os grupos. Os autores não forneceram números para esta 

comparação e relatam que os dados podem estar enviesados pela pequena amostra. 

Meng et al, 

2020 (321) 

Retrospectivo 

(análise de 

prontuários) 

Pacientes hipertensos 

com COVID-19 

internados no 

Shenzhen Third 

People’s Hospital 

entre 11 de janeiro a 

23 de fevereiro de 

2020  

Os pacientes 

deveriam estar em 

uso de anti-

hipertensivo no 

momento da 

internação (n=42) 

O estudo foi uma revisão retrospectiva de prontuários de pacientes internados com COVID-19 

no Shenzhen Third People’s Hospital entre 11 de janeiro a 23 de fevereiro de 2020. e teve por 

objetivo avaliar a capacidade dos inibidores de SRA na proteção contra COVID-19 em pacientes 

hipertensos. Logo, os pacientes foram divididos em dois subgrupos de acordo com o anti-

hipertensivo recebido: grupo IECA/BRA (n=17) e o grupo não IECA/BRA (n=25) que incluiu 

pacientes tratados com outros anti-hipertensivos, como bloqueadores do canal de cálcio, 

betabloqueadores e diuréticos. Oito pacientes (32%) no grupo não IECA/BRA e 5 pacientes 

(29,41%) no grupo IECA/BRA apresentavam outras comorbidades, como diabetes tipo 2 e 

doença coronariana (DCC). A maioria recebia o tratamento há mais de um ano e a pressão 

arterial estava bem controlada, inclusive durante a hospitalização. 

A média de idade dos sujeitos foi de 64,5 anos (55,8-69,0 anos), e 57,1% deles eram homens. 

Não foram observadas diferenças significativas nos graus de hipertensão entre os grupos. Os 

grupos não diferiram quanto às características basais. Durante a internação, 12 pacientes 

(48%) no grupo não IECA/BRA foram classificados em subgrupos graves e um paciente 

morreu. Já no grupo IECA/BRA, apenas 4 (23,5%) foram classificados em subgrupos graves e 

nenhum paciente morreu. A porcentagem de casos graves entre os grupos foi diferente, mas 

não significativa, possivelmente pelo pequeno número de casos.  

Resultados laboratoriais:  Não foi observada variação acentuada na proteína C reativa (PCR) e 

na IL-6 entre os dois grupos (apesar dos autores citarem que houve tendência de níveis mais 

baixos de IL-6 nos pacientes do grupo IECA/BRA). O número absoluto de células T CD3 + e 

CD8 + no grupo IECA/BRA foi significativamente maior que no grupo não IECA/BRA (p=0,02 

e p=0,01, respectivamente), mas a contagem de células T CD4 + não diferiu. Embora a carga 

viral não tenha sido diferente entre os dois grupos na admissão hospitalar, o pico de carga 

viral durante a hospitalização foi significativamente menor no grupo IECA/BRA (p=0,03). Para 

a contagem de glóbulos brancos, neutrófilos, plaquetas e desidrogenase lática- LDL não foram 

observadas diferenças significativas entre os grupos. 



 

 

 

Os dados apontam possível benefício do uso de IECA ou BRA, porém a natureza do estudo e o 

diminuto tamanho amostral podem enviesar os resultados. 

Yang G et 

al, 2020 

(322) 

Retrospectivo 

Caso controle 

(Preprint) 

 

Pacientes hipertensos 

com COVID-19 

confirmada, 

admitidos entre 5 de 

janeiro a 22 de 

fevereiro de 2020 no 

Hubei Provincial 

Hospital of Traditional 

Chinese Medicine 

(HPHTCM) de 

Wuhan/China 

(n=126) 

Idade: 66 (IQR: 61-

73) 

Gênero masculino: 62 

(49.2%) 

O objetivo do estudo foi avaliar se o uso de BRA/IECA está associado à infecção por SARS-

CoV-2 e mensurar os desfechos clínicos (monitorados até 3 de março de 2020, a data final do 

seguimento) em pacientes com COVID-19 e hipertensão preexistente. A frequência de uso de 

BRA/IECA em pacientes hipertensos com ou sem COVID-19 também foi comparada 

Pacientes com hipertensão preexistente (n=126) foram alocados retrospectivamente de acordo 

com o uso de anti-hipertensivos em dois subgrupos: i)  BRA/IECA (n = 43, média de idade: 

67 [IQR, 62-75]) e ii) não BRA/IECA (n = 83; média de idade: 65 [IQR, 57-72]). E 125 

pacientes com COVID-19, mas sem hipertensão foram selecionados aleatoriamente como 

controles, pareados por sexo e idade. Ademais, o histórico de uso de medicamentos de 1942 

pacientes com hipertensão (com distribuições de idade e sexo comparáveis) que foram 

admitidos no HPHTCM entre 1 de novembro e 31 de dezembro de 2019 (antes da COVID-19) 

também foi revisado para comparação.  

.  

A. Comparação entre BRA/IECA e não BRA/IECA (todos hipertensos com COVID-

19): 

Os subgrupos não diferiram quanto às características pré-existentes (por exemplo, 

apresentaram pressão arterial comparável), exceto pelo maior uso de antibióticos entre os que 

receberam não-BRA/IECA. No entanto, o grupo BRA/IECA apresentou menores concentrações 

de PCR (11,5 [4,0-58,2] vs. 33,9 [5,1-119,2]; p = 0,049) e procalcitonina - PCT (0,061 [0,044-

0,131] vs. 0,121 [0,052-0,295]; p = 0,008). Houve tendência de menor proporção de 

pacientes críticos (9,3% [4/43] vs. 22,9% [19/83]; p = 0,061) e taxa de mortalidade r (4,7% 

[2/43] vs 13,3% [11/83]; p = 0,216) no grupo de BRA/IECA, contudo o resultado não foi 

significativo. 

B. Comparação entre hipertensos e normotensos (todos com COVID-19): 

Houve maior proporção de diabetes (30,2% [38/126] vs 13,6% [17/ 125]; p = 0,002) e 

cardiopatia (18,3% [23/126] vs 9,6% [12/125]; p = 0,048) entre os hipertensos que os não 

hipertensos. O tempo de permanência hospitalar foi maior entre os com hipertensão 

preexistente (36,7 ± 12,4 vs 31,6 ± 7,7; p = 0,024). Esses também apresentaram menor 

pressão parcial de oxigênio arterial (10,1 [7,6-11,3] vs 11,3 [8,9-13,8]; p = 0,001); saturação 

de oxigênio (95 [90-97] vs 97 [94-98]; p <0,001); e maiores concentrações sanguíneas de 

neutrófilos (4.1 [2.9-6.7] vs. 3.2 [2.4-5.2]; p=0.001), ureia (5,0 [3,8-8,5] vs 4,5 [3,5-5,5], p 

= 0,020), TGP (28 [17- 55] vs 22 [14-43]; p = 0,022), HDL (222 [182-302] vs. 200 [152-

251], p= 0.018); troponina cardíaca (0,006 [0-0,031] vs 0 [0-0,014]; p = 0,015), PCR (25,4 



 

 

 

[4,6-100,8 ] vs 12,6 [2,6-53,3]; p = 0,024), procalcitonina (0,092 [0,049-0,223] vs 0,062 

[0,035-0,134]; p = 0,017) e IL-6 (13,8 [4,8-51,3] vs 8,2 [1,8- 22,8]; p = 0,017). 

C. Comparação entre hipertensos com e sem COVID-19 (todos hipertensos): 

A frequência de uso de BRA/IECA não foi diferente (34,1% [43/126] vs. 35,4% [688/1952]; p 

= 0,767) entre os dois grupos. 

 

Segundo os autores, os resultados respaldam o uso de BRA/IECA em pacientes com COVID-

19 e hipertensão preexistente, pois superaram outros medicamentos anti-hipertensivos na 

contenção da resposta inflamatória e na progressão da doença. Os efeitos dos BRA/IECA na 

patogênese do COVID-19 ainda não foram definidos. 

Liu Y et al, 

2020 (323) 

Retrospectivo 

multicêntrico  

(Preprint) 

Pacientes adultos 

(≥18 anos) com 

pneumonia por 

COVID-19 

provenientes dos 

hospitais: i) 

Shenzhen Third 

People’s hospital - 

Shenzhen, China 

(admitidos entre 

11/jan e 5/fev de 

2020); ii) Renmin 

Hospital of Wuhan 

University - Wuhan, 

China (admitidos 

entre 12/jan e 9/fev 

de 2020); e Fifth 

Medical Center of 

People's Liberation 

Army General 

Hospital - Beijing, 

China (admitidos 

entre 27/dez/2019 e 

29/fev/2020) 

O estudo avaliou os efeitos dos bloqueadores do sistema renina-angiotensina (SRA) na 

gravidade da doença em pacientes com COVID-19 por meio de um delineamento retrospectivo. 

Adicionalmente foi feita uma meta-análise sobre os efeitos de IECA e BRA na redução do risco 

e desfechos relacionados à pneumonia. 

Estudo retrospectivo: 

Foram analisados dados clínicos de 78 pacientes, provenientes dos 3 hospitais, com COVID-

19 e que tinham comorbidade hipertensiva. Foram registrados os tipos de medicamentos anti-

hipertensivos que tomavam antes da infecção por SARS-CoV-2 e categorizados em 6 

subgrupos com base no tratamento anti-hipertensivo usado: IECA, BRA, bloqueadores dos 

canais de cálcio - BCC, betabloqueadores -BB, tiazida ou nenhum desses medicamentos. Os 6 

grupos não diferiram quanto à gravidade da doença. 

Entre os 78 pacientes, 40 foram classificados como portadores de doença leve (COVID-19-M) 

e 38 como doença grave (COVID-19-S), que diferiram quanto à idade e sexo. 

Entre os idosos (idade> 65) com COVID-19 com hipertensão preexistente (n=46), os pacientes 

que usavam BRA antes da hospitalização tinham um risco reduzido de gravidade da doença 

(COVID-19-S - doença grave) após infecção por SARS-CoV-2, (OR = 0,343, IC 95% 0,128 – 

0,916 , p = 0,025). E o efeito do BRA permaneceu positivo na proteção contra insuficiência 

respiratória grave na infecção por SARS-CoV-2 após os dados serem ajustados pelo sexo em 

regressão logística multivariável (OR = 0,25, IC 95%: 0 064-0,976, p = 0,046). 

Os demais medicamentos avaliados não se mostram significativos (IECA: OR = 0,571, IC 95%: 

0 139-2,342, p = 0,378; BB: OR = 0,49, IC95%: 0,2-1,198, p = 0,119; CCB: OR = 0,791, 

IC95%: 0,548-1,141, p = 0,403). 

Ensaios clínicos randomizados de BRA associados à morbimortalidade da infecção por SARS-

CoV-2 são recomendados no futuro. 

Meta-análise: 



 

 

 

Foi feita busca no NCBI e Medline por artigos sobre os efeitos dos IECA e BRA em pneumonia 

(de forma geral). Os estudos incluídos tiveram a qualidade avaliada pela escala Newcastle-

Ottawa. Relatos de casos, estudos em animais, in vitro, que não fossem em inglês não foram 

selecionados. O desfecho primário avaliado foi a taxa de incidência de pneumonia e o 

secundário a mortalidade de pacientes com pneumonia. 

A meta-análise mostrou que os BRA estão associados à redução do risco de morbidade por 

pneumonia em um total de 70346 pacientes em três estudos (OR = 0,55, IC95%; 0,43-0,70, 

p <0,01) e mortalidade por pneumonia (OR = 0,55, IC 95%; 0,44-0,69, p <0,01). A meta-

análise mostrou que o uso de BRA tem efeitos positivos associados à morbimortalidade da 

pneumonia e que esses pacientes podem ser menos propensos a desenvolver doença pulmonar 

grave em comparação aos pacientes que não tomam medicamentos anti-hipertensivos.  

Rubin et al, 

2020 (324) 

Transversal Pacientes com 

COVID-19 

(confirmada por RT-

PCR) provenientes do 

Stanford Hospital 

admitidos em 

16/mar/2020 (n=54) 

Média de idade: 53,5 

anos (IQR: 32,75; 

amplitude: 20 a 91),  

Homens: 53,7% 

(n=29)  

Estudo avaliou os dados e prontuários de 54 pacientes com COVID-19 de um hospital norte-

americano (Stanford Hospital) e avaliou fatores de risco para gravidade da doença obtidos na 

apresentação clínica inicial e relevantes clinicamente. 

Dos 54 pacientes analisados, 18 estavam internados e 36 eram ambulatoriais. Com base no 

histórico médico e nos dados do prontuário, 14 tinham hipertensão, 13 tinham hiperlipidemia 

e 7 diabetes (6 tipo 2, 1 tipo 1). A comorbidade preexistente mais comum foi hipertensão 

(25,9%). Dentre esses pacientes,9 usavam IECA ou BRA (16,7% da amostra e 64,28% dos 

hipertensos), sendo 4 IECA e 5 BRA. 

Na análise univariada, idade, baixa saturação de oxigênio no exame inicial e hipertensão foram 

associadas à necessidade de cuidados hospitalares adicionais, sendo que a baixa saturação de 

oxigênio foi associada à admissão na UTI; idade e baixa saturação de oxigênio foram 

associadas ao diagnóstico de pneumonia; e baixa saturação de oxigênio e hipertensão foram 

associadas à progressão para síndrome do desconforto respiratório agudo - SDRA.  

O uso de IECA ou BRA não foi associado à necessidade de cuidados hospitalares adicionais, 

internação em UTI, diagnóstico de pneumonia ou progressão para SDRA. 

Quando analisado por regressão logística em que a idade foi controlada, o único fator 

independentemente associado significativamente à recomendação para cuidados hospitalares 

adicionais, diagnóstico de pneumonia e progressão para SDRA foi a medida inicial da saturação 

de oxigênio como variável contínua. 

Zeng, et al, 

2020 (325) 

Observacional 

retrospectivo, 

unicêntrico  

Pacientes (<18 anos) 

com COVID-19, 

admitidos no Hospital 

Hankou, - Wuhan, 

China, cuja 

Objetivo: i) comparar as características demográficas, doenças coexistentes, gravidade da 

pneumonia e o efeito de medicamentos anti-hipertensivos (IECA/BRA versus não IECA/BRA) 

em pacientes com COVID-19 com hipertensão coexistente ou não; ii) investigar se há alteração 

na morbimortalidade associadas à hipertensão em pacientes com COVID-19. 



 

 

 

permanência foi 

superior a 48 horas, 

admitidos entre 5/jan 

e 8/mar de 2020 

(n=274) 

O Hospital Hankou foi 

um dos hospitais 

designados para 

tratar pacientes com 

pneumonia por 

COVID-19 

Para analisar a relação entre o estágio da hipertensão e o resultado clínico, foi necessário um 

tempo de acompanhamento mínimo de 14 dias, incluindo o acompanhamento de pacientes 

que receberam alta antes de 8 de março de 2020 (data final do acompanhamento). Todos os 

pacientes foram submetidos a uma TC de pulmão para avaliar o comprometimento pulmonar, 

mensuradas por escore (não houve cegamento). 

A principal variável de interesse foi mortalidade em 28 dias (calculada a partir do dia da 

admissão). Os desfechos secundários incluíram gravidade da pneumonia, tempo de internação, 

taxa de alta hospitalar e taxa de hospitalização. 

O estudo avaliou os registros clínicos e laboratoriais de 274 pacientes (média de idade: 60, 

DP: 15), dos quais 75 eram hipertensos e 199 eram normotensos. Os pacientes com 

hipertensão eram mais velhos (média de idade: 67, SD: 11 vs. média de idade: 58, SD: 15; 

p<0.001) e eram mais propensos a ter comorbidades pré-existentes - insuficiência renal 

crônica (n=4 [5%] vs. n=1 [1%]; p=0.031), doença cardiovascular (n=16 [21%] vs. n=15 

[8%]; p=0.001), diabetes mellitus (n=23 [31%] vs. n=19 [10%]; p<0,001) e doença 

cerebrovascular (n=11 [15%] vs. n=11 [6%], p=0,013). Além disso, os pacientes hipertensos 

tendiam a ter um tempo maior do início dos sintomas até a admissão hospitalar (mediana: 10 

[IQR: 7-15] vs. mediana: 9 [IQR: 5-12]; p=0,033) e maiores taxas positivas de detecção de 

COVID-19 por PCR (n=51 [68%] vs. n=97 [48%]; p=0.014). Em contrapartida, não foram 

encontradas diferenças nos resultados clínicos (alta hospitalar, morte, tempo de internação e 

hospitalização) entre os pacientes com e sem hipertensão. 

Quando comparados os pacientes com histórico de hipertensão, foi observada uma tendência 

aumentada de desenvolvimento de pneumonia grave após infecção por SARS-COV-2 entre os 

que usavam IECA/BRA (p = 0,064; n=15 [54%] vs. n=15 [32%]), embora esses fossem mais 

jovens do que os que não usavam IECA/BRA (p = 0,055; média de idade: 64 [SD:12] vs. 69 

[SD:10]). Não foram encontradas diferenças em quaisquer índices entre os dois grupos. 

Em estudos futuros, será necessário um tamanho maior da amostra e dados clínicos 

multicêntricos para apoiar as conclusões do estudo. 

Feng et al, 

2020 (326) 

Observacional 

Coorte 

retrospectivo, 

multicêntrico 

Pacientes adultos com 

COVID-19 confirmada 

por RT-PCR, 

hospitalizados em 9 

hospitais de 7 cidades 

da província de 

Hunan, China entre 

17/jan/2020 a 

O estudo teve por objetivo investigar o uso da terapia adjuvante (anti-hipertensivos, cloroquina 

e antivirais não específicos - arbidol, lopinavir/ritonavir e interferon α) na prevenção e 

progressão de pneumonia grave em pacientes com COVID-19.  

Da população em estudo (564 pacientes adultos com COVID-19), 132 (23,4%) pacientes 

apresentavam comorbidades, incluindo hipertensão (n = 82 [14,5%]), diabetes (n = 45 

[8,0%]), doença cardiovascular (n = 22 [3,9%]) e doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC 

(n = 16 [2,8%]). Sessenta e nove (12,2%) tiveram pneumonia grave, seja na admissão 



 

 

 

 

28/fev/2020; com 

data final do 

acompanhamento em 

15/mar/2020 

(n=564) 

Idade média:47 anos 

(IQR: 36 a 58 anos) 

Homens: 284 

(50,4%) 

(n=30) ou durante a internação (n=39), dos quais, 21 (30.4%) eram hipertensos (diferença 

de 18,1; IC 95%: 30,1 a 8,0, p < 0.001 - em relação aos que tiveram pneumonia não grave). 

Oitenta e dois indivíduos eram hipertensos e apenas 16 pacientes tratavam com IECA/BRA 

(sendo 6 em monoterapia com BRA, 9 em terapia combinada com BRA e antagonistas dos 

canais de cálcio e 1 em monoterapia com IECA). Em 49 pacientes a terapia anti-hipertensiva 

não continha IECA/BRA (39 em monoterapia com antagonistas dos canais de cálcio, 3 em 

monoterapia com betabloqueador, 2 em monoterapia com diurético e 5 em terapia combinada 

com antagonista do canal de cálcio e β-bloqueador) e todos mantiveram o regime anti-

hipertensivo usual durante a hospitalização. Os 17 restantes ou não estavam em uso de anti-

hipertensivos ou os dados estavam indisponíveis e, conforme necessário, receberam 

tratamento com amlodipina. 

Não houve diferença nas características clínicas e parâmetros laboratoriais basais entre os 

hipertensos tratados (n=65). No entanto, os pacientes tratados com IECA/BRA apresentaram 

menor probabilidade de desenvolver pneumonia grave em comparação àqueles cuja terapia 

anti-hipertensiva não continha IECA/BRA (1 de 16 [6,3%] pacientes e 16 de 49 [32,7% ] 

pacientes, respectivamente -diferença: 26,4%; IC 95%: 1,5% a 41,3%; P = 0,037). Os 

parâmetros laboratoriais e de imagem analisados durante a internação de 65 desses pacientes 

mostraram menores escores de HDL e de TC dos pulmões em aproximadamente 3 dias após a 

admissão nos pacientes em uso de IECA/BRA do que naqueles em terapia não-IECA/BRA. 

A análise de regressão logística multivariada mostrou que a hipertensão sem terapia com 

IECA/BRA era um fator de risco clínico independente (OR: 2,07; IC 95%, 1,07 a 4,00; P = 

0,030) para o desenvolvimento de pneumonia grave em pacientes com COVID-19, 

independentemente da idade. Comparado com pacientes sem hipertensão, a hipertensão 

tratada com IECA/BRA não se associou ao desenvolvimento de pneumonia grave (OR:0,41 e 

IC95%: 0,05 a 3,19; P = 0,392). 

Os dados sugerem potencial efeito protetor da terapia com IECA/BRA contra lesões pulmonares 

graves em pacientes hipertensos, já que eles eram menos propensos a desenvolver pneumonia 

grave em comparação aos tratados com as demais terapias anti-hipertensivas. Logo, os 

pacientes com COVID-19 hipertensos em uso de IECA/BRA não devem interromper a terapia 

anti-hipertensiva, a menos que haja uma forte indicação ou mais evidência epidemiológica. 

Salienta-se, no entanto, que os resultados devem ser interpretados com cautela devido a 

possíveis vieses e fatores de confusão residuais existentes no estudo. 

Limitações: poucos pacientes receberam terapia com IECA ou BRA, o que não permitiu a 

análise do efeito de IECA e BRA separadamente. Um estudo de coorte maior de pacientes 



 

 

 

hipertensos com COVID-19 provenientes de outras cidades da China e de outros países 

ajudaria a validar/avaliar o potencial efeito protetor da terapia com IECA/BRA. 

Bean et al, 

2020 (327) 

Coorte 

retrospectiva 

Pacientes com 

COVID-19 aguda 

internados entre 

1/mar e 22/mar de 

2020 no King's 

College Hospital (NHS 

Foundation Trust) e 

no Princess Royal 

University Hospital, 

Londres, Reino Unido 

(n=205) 

Média de Idade: 63 ± 

20 (DP) anos 

Homens: 106 52%  

A coorte do estudo foi definida como todos os pacientes internados com teste positivo para 

SARS-Cov2 por RT-PCR nos dois hospitais. Somente pacientes sintomáticos e que 

necessitavam de internação foram incluídos. O desfecho primário avaliado foi morte ou 

transferência para UTI em até 7 dias após início dos sintomas (definidos como febre, tosse, 

dispneia, mialgia, dor no peito ou delírio). 

Os dados foram recuperados e analisados praticamente em tempo real a partir dos 

componentes estruturados e não estruturados do prontuário eletrônico e foram checados a 

partir de ferramentas informáticas de processamento de linguagem natural  -PNL* (para 

avaliar alto volume de dados clínicos do mundo real não estruturados), inclusive os 

medicamentosas que foram revisadas manualmente para excluir falsos positivos (por exemplo, 

alergia).  

Os pacientes foram estratificados de acordo com a exposição aos medicamentos IECA ou BRA 

7 dias antes dos sintomas ou durante o tratamento hospitalar (antes do seu término). 

Pacientes cujo tratamento foi suspenso durante a internação foram considerados como 

positivos à exposição ao medicamento. O desfecho primário foi verificado manualmente por 

uma revisão clínica do prontuário eletrônico. 

Para investigar a associação entre IECA e a gravidade da doença foram feitas regressões 

logísticas.  

Segundo as características basais, 51,2% da amostra tinha hipertensão (n=105), 30,2% 

diabetes (n= 62) e 14,6% cardiopatia isquêmica ou insuficiência cardíaca (n=30). 

Dos 205 pacientes, 53 (25,9%) tiveram o desfecho primário (morte ou suporte de cuidados 

críticos de em até 7 dias). Desses, 5 (9,4%) usavam IECA e 4 (7,5%) BRA. Ao todo, 37 (18%) 

pacientes usavam IECA e 9 (4,4%) BRA. Dentre os expostos a IECA, 14% (n=5) morreram ou 

necessitaram de suporte de cuidados intensivos em comparação com 29% (n=48) dos 

pacientes sem a exposição (n total=168). 

O modelo de regressão logística não ajustado indicou menor chance de desenvolver doença 

grave (OR: 0,42; IC95%: 0,14-1,00, p = 0,058) entre os indivíduos em uso de IECA. Quando 

ajustado para associações de: i) sexo e idade (OR: 0,34; IC95%: 0,11-0,86, p = 0,02); ii) 



 

 

 

sexo, idade e hipertensão (OR: 0,28; IC95%: 0,09-0,73, p < 0,01); e iii) sexo, idade, 

hipertensão e outras comorbidades - diabetes e cardiopatia isquêmica ou insuficiência cardíaca 

(OR: 0,29; IC95%: 0,10-0,75, p < 0,01) os resultados tornam-se significativos e atenuados 

parcialmente ao ajuste adicional. Nos modelos ajustados para as associações sexo, idade e 

hipertensão e sexo, idade, hipertensão e outras comorbidades, a variável sexo mostrou que 

os homens apresentaram maior probabilidade de doença grave (OR: 2,00;  IC95%: 1,00-3,90; 

p = 0,038 e OR: 2,00;  IC95%: 1,00-4,00; p = 0,037; respectivamente). As análises de 

sensibilidade mostraram resultados semelhantes, mas sem significância estatística. 

A associação independente para hipertensão também foi explorada nos modelos e os 

resultados mostraram que indivíduos diagnosticados com hipertensão apresentaram chance 

semelhante de desenvolver doença grave àqueles que não diagnosticados, seja no modelo não 

ajustado (OR: 1,60; IC95%: 0,88-3,10; p = 0,12) quanto no ajustado por idade e sexo (OR: 

1,80; IC95%: 0,83-3,80; p = 0,14).  

Não foi realizada regressão no grupo BRA, dado este conter apenas 9 pacientes.  

O estudo não está isento de vieses e fatores de confusão não mensurados, que podem afetar 

a sua robustez. 

Embora o tamanho da amostra seja pequeno (retirada de um único centro do Reino Unido 

durante um curto acompanhamento), não há evidências de que IECA aumente a gravidade da 

COVID-19 a curto prazo. Pelo contrário, podem reduzir a gravidade - houve menos óbito ou 

transferência para UTI em 7 dias nos pacientes em uso de IECA (OR: 0,29; IC95%: 0,10-0,75, 

p <0,01).E isso vale mesmo após o ajuste para condições em que possa ser usado (idade, 

sexo e comorbidades). Porém, um potencial efeito benéfico precisa ser explorado à medida 

que mais dados se tornarem disponíveis. Os pacientes em tratamento com IECA não devem 

interrompe-los durante a COVID-19. 

Se esses resultados também se aplicam à gravidade da infecção em ambientes não 

hospitalares ou a diferentes populações globais, é necessário um estudo mais aprofundado. 

*PNL - introduz a possibilidade de ausência de menções circuncidatórias de doenças, sintomas 

ou medicamentos 

Feng et al, 

2020 (285) 

Observacional 

Retrospectivo 

multicêntrico  

Pacientes com 

COVID-19 

conformada por RT-

PCR provenientes de 

3 hospitais de Wuhan, 

Xangai e Tongling - 

China, hospitalizados 

Este estudo comparou as características clínicas, os exames laboratoriais, as imagens 

tomográficas e o tratamento de pacientes com COVID-19 provenientes de 3 cidades diferentes 

da China. 

Os pacientes foram divididos em grupos de acordo com a gravidade da doença: moderado, 

grave e crítico. No grupo moderado os pacientes apresentavam pneumonia, febre, tosse e 

outros sintomas. Para ser classificado no grupo grave, uma das seguintes condições deveria 

estar presente: dificuldade respiratória, frequência respiratória ≥ 30 por min; saturação de 



 

 

 

entre 1/jan e 15/fev 

de 2020 (n=476) 

Média de idade 53 

anos (IQR: 40-64) 

Sexo masculino: 

56,9% 

oxigênio em repouso ≤ 93% ou fração de oxigênio inspirado ≤ 300 mmHg. Por fim, uma das 

seguintes condições deve ser atendida no grupo crítico: falha respiratória e necessidade de 

ventilação mecânica; choque; ou disfunção orgânica que necessita de tratamento e 

monitoramento em UTI. 

Dos 476 pacientes, 113 (23,7%) eram hipertensos e o percentual de hipertensão foi 

significativamente diferente entre os 3 grupos (p=0.02). Havia mais pacientes hipertensos no 

grupo crítico que no grupo moderado (35,7% vs 20,7%; p <0,05). Dos hipertensos, 8 usavam 

IECA (7,1%), 27 BRA (23,9%) e 62 (54,9%) outros tratamentos. O uso de IECA e BRA também 

diferiu entre os grupos. Comparado aos grupos grave (2/33 [6,1%]) e crítico (2/33 [6,1%]), 

havia mais pacientes em uso de IECA/BRA no grupo moderado (29/33 [87,9%]; p<0,05). 

Quando comparado o uso de outros tratamentos anti-hipertensivos, a diferença não foi 

significativa entre os grupos (35/62 [56,5%] vs.12/62 [19,4%] vs.15/62 [24,3%]; p=0.064).  

Devido ao número limitado de casos, as conclusões são preliminares, não está claro se 

IECA/BRA atenuam a COVID-19. Os resultados precisam ser validados com mais pacientes. 

Li J et al, 

2020 (328) 

  

Série de casos, 

de centro único 

Pacientes 

hospitalizados com 

infecções por COVID-

19 confirmada por 

RT-PCR entre 15/jan 

e 15/mar de 2020 no 

Hospital Central de 

Wuhan, China 

(n=1178) 

Média de idade: 55,5 

anos (IQR: 38-67)  

Sexo masculino: 545 

(46,3%). 

Objetivo: Investigar se há associação entre IECA/BRA, gravidade da doença e mortalidade em 

pacientes com hipertensão hospitalizados por infecção por COVID-19. Esses medicamentos 

aumentam a gravidade ou o risco de mortalidade durante a hospitalização por doença por 

COVID-19? 

Dos 1178 pacientes,362 (30,7%) pacientes eram hipertensos (média de idade: 66,0 anos 

[IQR: 59-73]; sexo masculino: 189 [52,2%]). Desses, 115 (31,8%) tomavam IECA/BRA e 247 

(68,2%) não. Os dois grupos não diferiram quanto as características basais e apresentaram 

comorbidades semelhantes, com exceção de maior prevalência de doença arterial coronariana 

nos tratados com IECA/BRA (p=0,03). Não houve também diferença quanto ao tratamento ou 

não com IECA/BRA em termos de gravidade da doença, desenvolvimento de síndrome do 

desconforto respiratório agudo, tempo de hospitalização e mortalidade. 

Ademais, os pacientes em uso de IECA/BRA foram estratificados quanto a gravidade da doença 

e a mortalidade. Não houve diferença entre aqueles com infecções graves e não graves em 

uso de IECA (9,2% vs 10,1%; P = 0,80), BRA (24,9% vs 21,2%; P = 0,40) ou ambos (32,9% 

vs 30,7%; P = 0,65) tampouco entre os que morreram e os que sobreviveram que usavam 

IECA (9,1% vs 9,8%; P = 0,85), BRA (19,5% vs 23,9%; P = 0,42) ou ambos (27,3 % vs 

33,0%; P = 0,34). 

O estudo fornece dados clínicos sobre a associação entre IECA/BRA e os desfechos em 

pacientes hipertensos hospitalizados com COVID-19, sugerindo que os medicamentos não 

estão associados à gravidade da doença ou mortalidade de COVID-19 nesses pacientes. 

Contudo, o estudo foi limitado por um pequeno número de pacientes hipertensos em uso de 



 

 

 

IECA/BRA que foram hospitalizados com COVID-19. Os resultados tem baixa capacidade de 

generalização. 

Zhang et al, 

2020 (309) 

 

Coorte 

Retrospectiva, 

multicêntrica 

Pacientes adultos 

(com idade entre 18 e 

74 anos) hipertensos 

com COVID-19, 

admitidos em 9 

hospitais na província 

de Hubei, China, 

entre 31/ dez/2019 e 

20/fev/2020 

(n=1128) 

O seguimento foi até: 

7/mar/2020. 

Objetivo: Determinar a associação entre o uso hospitalar de IECA/BRA e mortalidade por todas 

as causas em pacientes com hipertensão arterial sistêmica e COVID-19. 

Dos 1128 pacientes, 188 receberam IECA/BRA durante a hospitalização (média de idade: 64 

anos [IQR 55-68]; 53,2% homens) e 940 não receberam IECA/BRA (média de idade: 64 [IQR 

57-69]; 53,5% homens). 

Os pacientes que interromperam o tratamento anti-hipertensivo devido à incapacidade de 

tomar medicamentos durante a hospitalização não foram excluídos da coorte. O desfecho 

primário foi morte por todas as causas em 28 dias. 

Comparado com o grupo IECA/BRA, o grupo não IECA/BRA apresentou maior prevalência de 

febre, dispnéia e lesão pulmonar bilateral no início da hospitalização. As alterações dinâmicas 

da pressão arterial durante o período de acompanhamento de 28 dias foram semelhantes entre 

os grupos. Em termos tratamento hospitalar, o grupo IECA/BRA apresentou uma porcentagem 

maior de pacientes que receberam antivirais (88,8% vs. 81,7%; P = 0,02) e hipolipemiantes 

(22,9% vs. 10,0%; P <0,05) em relação aos não tratados com IECA/BRA. 

99 óbitos morreram entre os 1128 pacientes com hipertensão e COVID-19. O risco de 

mortalidade não ajustada em 28 dias por todas as causas foi significativamente menor no 

grupo IECA/BRA versus não IECA/BRA (3,7% [7/188] vs. 9,8% [92/940]; P = 0,01). No 

modelo Cox de efeito misto, após ajuste para idade, sexo, comorbidades e medicamentos 

hospitalares (antivirais e hipolipemiantes), o risco de mortalidade por todas as causas foi 

menor no grupo IECA/BRA que no grupo não IECA/BRA (HR ajustada: 0,42; IC95%: 0,19 -

0,92; P = 0,03).  

As HR para mortalidade por todas as causas ajustadas para variáveis associadas a COVID-19  

conhecidas foram: 1,08 (IC95%:1,04-1,11; P < 0,05) para a idade; 2,23 (IC95%: 1,45-3,43; 

P < 0,05) para sexo; 1,47 (IC95%: 0,86-2,52; P = 0,16) para doença cardíaca coronariana e 

1,35 (IC95%: 0,58-3,16; P = 0,49 ) para doença cerebrovascular. 

Foi feita análise de propensão (Propensity score-matched cohorts) para avaliar potenciais 

confundidores associados à exposição a IECA/BRA durante o período hospitalar - incluindo 

idade, sexo, febre, tosse, dispnéia, comorbidades (diabetes, doença coronariana e doença 



 

 

 

renal crônica), lesões pulmonares bilaterais (diagnosticadas na TC), aumento da PCR e 

creatinina - que podem ter resultado no efeito protetor para mortalidade por todas as causas. 

Foram formados então subgrupos na proporção de 1:2 entre os participantes (IECA/BRA: 

n=174 e não IECA/BRA: n=522) com base em potenciais fatores de confusão e ajuste de 

variáveis inicialmente desequilibradas pelo modelo Cox de efeito misto. Os resultados 

permaneceram consistentes e estatisticamente significativos, demonstrando menor risco de 

mortalidade por todas as causas em pacientes com COVID-19 que receberam IECA/BRA (HR 

ajustada: 0,37; IC 95%: 0,15-0,89; P = 0,03). 

Análises de sensibilidade adicionais (usando diferentes variáveis) indicaram o mesmo (HR 

ajustada: 0,29; IC95%: 0,12-0,70; P = 0,01 e HR ajustada: 0,30; IC95%, 0,13-0,71; P = 

0,01).  

Dado que 34% dos hipertensos não receberam anti-hipertensivos durante a hospitalização, foi 

comparado também o uso de IECA/BRA entre os que receberam pelo menos um anti-

hipertensivo (outras classes) para minimizar possíveis vieses. A análise de subgrupo indicou 

que, em comparação com outros anti-hipertensivos, IECA/BRA também diminuíram a 

mortalidade (HR ajustada: 0,29; IC95%: 0,12-0,69; P = 0,005 em pacientes com COVID-19. 

Os resultados permaneceram significativos na 1ª análise de sensibilidade, quando diabetes foi 

utilizada como variável correspondente, (HR ajustada: 0,29; IC95%: 0,12-0,70; P = 0,01) e 

2ª, quando doença cerebrovascular foi utilizada como variável correspondente (HR ajustada: 

0,30; IC95%: 0,13-0,71; P = 0,01). 

Desfechos secundários: 

A incidência de choque séptico (3,2% IECA/BRA vs. 8,0% não IECA/BRA; P = 0,03) e de 

coagulação intravascular disseminada (0,0% vs. 2,3%, P = 0,04) foi menor no grupo IECA/BRA 

do que no não IECA/BRA. No modelo Cox de efeito misto, o uso de IECA/BRA foi associado a 

menor risco de choque séptico (HR ajustada: 0,36; IC95%: 0,16-0,84; P = 0,01) comparado 

ao grupo não IECA/BRA. E na análise de propensão, o risco de choque séptico também foi 

menor no grupo IECA /BRA (HR ajustada: 0,32; IC95%: 0,13-0,80; P = 0,01). No subgrupo 

que recebeu pelo menos um anti-hipertensivo durante a hospitalização, os resultados 

permaneceram consistentes (HR ajustada:0,24; IC 95%: 0,10-0,63; P = 0,003).  

Limitações: 

É possível que os efeitos benéficos do IECA/BRA possam ser diferentes entre os pacientes 

tratados em regime ambulatorial ou em populações étnicas ou geograficamente diversas.  

O tamanho da amostra de pacientes que recebeu IECA/BRA foi modesto (n=188) e não tinha 

poder para detectar se havia efeito diferencial entre IECA e BRA. 

Dado a natureza retrospectiva, pode ter havido viés de memória e ausência de registros.  



 

 

 

 

 

As diferenças nas proporções de pacientes em uso de betabloqueador e diuréticos entre os 

grupos IECA/BRA e não IECA/BRA podem induzir confusão não apreciada à conclusão. 

Conclusão: 

Entre os pacientes hospitalizados com COVID-19 hipertensos, IECA/BRA estavam associados 

à redução da mortalidade. Contudo, os resultados precisam de validação adicional em estudos 

geograficamente diversos, com outros delineamentos e prospectivos.  

Rentsch et 

al, 2020 

(preprint) 

(329) 

Avaliação 

retrospectiva 

de banco dados 

Pacientes de 54 a 75 

anos testados para o 

COVID-19 (n=3789) 

entre 8/fev e 30/mar 

de 2020, dos quais 

585 foram COVID-19 

positivos e 3204 

COVID-19 negativos. 

Média de idade: 65,7 

anos (IQR: 60,5-

70,7), não alterada 

significativamente 

entre os testados 

positivos e negativos 

(p=0,24) 

Sexo masculino: 

90,2% do total; 

95,4% entre os 

COVID-19 positivos e 

89,2% entre os 

COVID-19 negativos 

(p<0,001) 

Objetivo: Determinar associações entre fatores demográficos, clínicos e testagem positiva para 

Covid-19 e também com hospitalização e cuidados intensivos subsequentes do COVID-19. 

Os dados foram extraídos de registros eletrônicos do Department of Veterans Affairs, o maior 

sistema integrado de saúde dos Estados Unidos. 

Desfechos avaliados: teste positivo para SARS-CoV-2 (COVID-19 +); hospitalização e 

internação em UTI. 

Foram coletados dados sobre o uso prévio (há pelo menos 1 anos) de IECA/BRA. Entre os 

testados, o percentual de uso de IECA/BRA foi de 40,4% e os medicamentos não foram 

associados a testagem positiva para COVID-19, seja na análise univariada (OR: 1,17; IC95%: 

0.98-1.39), multivariada (OR: 0,98; IC95%: 0,78-1,23) ou condicional (OR: 0,93; IC95%: 

0,69-1,24). 

Entre os 585 pacientes COVID-19 +, 297 (50,8%) foram hospitalizados e 122 (20,9%, IC95% 

17,6-24,4%) foram para UTI. Dos testados positivos, 43,6% usava IECA/BRA, sendo 28,9% 

IECA e 16,1% BRA. Houve diferença entre os hospitalizados e os não hospitalizados quanto ao 

uso desses medicamentos, exceto quanto ao uso de BRA – IECA/BRA: 49,5% vs. 37,5% 

(p=0,004); IECA: 34,7% vs. 22,9% (p=0,002); BRA: 16,5% vs. 15,6% (p=0,82).O mesmo 

ocorreu para os internados em UTI - IECA/BRA: 56,6% vs. 40,2% (p=0,001); IECA: 41,0% 

vs. 25,7% (p=0,002); BRA: 18,9% vs. 15,6% (p=0,34).  

Nas análises não ajustadas (regressões logísticas univariadas), a exposição à IECA/BRA foi 

associada à hospitalização (OR: 1,63; IC95%: 1,17-2,27) e à necessidade de cuidados 

intensivos (OR: 1,94; IC95%: 1,30-2,90) – ambas com p <0,05. Contudo, nas análises 

ajustadas para anormalidades laboratoriais e sinais vitais, não foram significativamente 

associadas - para hospitalização: OR: 1,15 (IC95%: 0,71-1,87) para regressão logística 

multivariada e OR: 1,24 (IC95%: 0,79-1,95) para regressão condicional com imputação 

múltipla de valores ausentes; para internação em UTI: OR: 1,66 (IC95%: 0,94-2,93) para 

regressão logística multivariada e OR: 1,69 (IC95%: 1,01-2,84) para regressão condicional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora significativas nas análises não ajustadas, as associações perderam significância 

estatística com a hospitalização e diminuíram com terapia intensiva após o ajuste para medidas 

clínicas, como pressão arterial. 



 

 

 

Quadro 66: Características e detalhes metodológicos dos estudos em andamento. 

Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

NCT04312009 Terapêutica  

Título: Randomized Controlled Trial of Losartan for Patients With 

COVID-19 Requiring Hospitalization 
País: EUA 

Delineamento: ECR fase II, paralelo, quadruplo cego 
Status: Ainda não recrutando 
Participantes: Adultos com infeção confirmada por SARS-CoV-2 ou 

com infecção respiratória superior expostos recentemente a 
paciente(s) com COVID-19 e sintomas respiratórios com necessidade 

de oxigênio suplementar  
(n = 200) 
Intervenção: Losartana 

Comparador: Placebo 
Desfecho primário: Escore SOFA- Sequential Organ Failure 

Assessment (SOFA) Respiratory Score 

Registro 
inicial: 

17/03/2020 
Início do 

estudo: 
16/03/2020 
Avaliação 

primária 
prevista: 

01/03/2021 
Finalização 
prevista: 

01/04/2021 

Não 

NCT04311177 Terapêutica  

Título: Randomized Controlled Trial of Losartan for Patients With 
COVID-19 Not Requiring Hospitalization 
País: EUA 

Delineamento: ECR fase II, paralelo, quadruplo cego 
Status: recrutando 

Participantes: Adultos com infeção confirmada por SARS-CoV-2 ou 
com infecção respiratória superior expostos recentemente a 
paciente(s) com COVID-19 (n=478) 

Intervenção: Losartana 
Comparador: Placebo 

Desfecho primário: Taxa de admissão hospitalar 

Registro 

inicial: 
16/03/2020 
Início do 

estudo: 
09/02/2020 

Avaliação 
primária 
prevista: 

01/04/2021 
Finalização 

prevista: 
01/04/2021 

Não 



 

 

 

Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

NCT04287686 Terapêutica 

Título: Recombinant Human Angiotensin-converting Enzyme 2 
(rhACE2) as a Treatment for Patients With COVID-19 
País: China 

Delineamento: ECR, paralelo, aberto 
Status: Abandonado/Withdrawn (sem aprovação do CDE) 

Participantes: Adultos com diagnóstico confirmado de COVID-19 e 
sinais de desconforto respiratório (n=24) 
Intervenção: Enzima conversora de angiotensina-2 recombinante 

humana + tratamento convencional 
Comparador: tratamento convencional  

Desfecho primário: Evolução da temperatura corpórea e carga viral 
ao longo de 14 dias 

Registro 
inicial: 

27/02/2020 
Início do 

estudo: 
02/2020 
Avaliação 

primária 
prevista: 

04/2020 
Finalização 
prevista: 

04/2020 

Não 

NCT04272710 Terapêutica 

Título: Prognostic Factors in COVID-19 Patients Complicated with 
Hypertension 

País: China 
Delineamento: Coorte Retrospectiva 

Status: Abandonado (Razão: Projetos semelhantes foram registrados) 
Participantes: Adultos com diagnóstico confirmado de hipertensão e 
COVID-19 e sinais de desconforto respiratório (n=NA) 

Exposição: tratamento com inibidores da ECA 
Comparador: tratamento sem inibidores da ECA 

Desfecho primário: Taxa de ocupação na unidade de terapia 
intensiva, ventilação mecânica e óbito 

Registro 

inicial: 
17/02/2020 

Início do 
estudo: 
25/01/2020 

Avaliação 
primária: 

31/03/2020 
Finalização 
prevista: 

30/04/2020 

Não 



 

 

 

Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

NCT04318301 Terapêutica 

Título: Hypertension in Patients Hospitalized With COVID-19 (HT-

COVID19) 
País: China 

Delineamento: Observacional, Caso controle 
Status: Ativo, não recrutando 
Participantes: Adultos com diagnóstico confirmado de COVID-19 (n = 

275), divididos em dois grupos: tratados e não tratados com 
inibidores da ECA e BRA para hipertensão 

Desfecho primário: taxa de morte 

Registro 
inicial: 

23/03/2020 
Início do 

estudo: 
21/03/2020 
Avaliação 

primária: 
28/03/2020 

Finalização: 
30/03/2020 

Não 

NCT04328012 Terapêutica 

Título: Comparison Of Therapeutics for Hospitalized Patients Infected 

With SARS-CoV-2 In a Pragmatic Adaptive Randomized Clinical Trial 
During the COVID-19 Pandemic (COVID MED Trial) (COVID MED) 
País: EUA 

Delineamento: ECR fase II/III, paralelo, quádruplo cego 
Status: recrutando 

Participantes: Adultos hospitalizados com diagnóstico confirmado de 
COVID-19 (n = 4.000) 
Intervenção: Lopinavir/ritonavir + cuidado padrão OU 

Hidroxicloroquina + cuidado padrão OU Losartana + cuidado padrão 
Comparador: Placebo + cuidado padrão 

Desfecho primário: Gravidade da doença 

Registro 
inicial: 
31/03/2020 

Início do 
estudo: 

01/04/2020 
Avaliação 
primária 

prevista: 
21/01/2021 

Finalização 
prevista: 
01/04/2021 

Não 



 

 

 

Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

NCT04318418 Terapêutica 

Título: ACE Inhibitors, Angiotensin II Type-I Receptor Blockers and 
Severity of COVID-19 (CODIV-ACE) 

País: Itália 
Delineamento: Observacional, Caso controle 

Status: ainda não recrutando 
Participantes: Pacientes hospitalizados com diagnóstico confirmado de 
COVID-19 (n = 5.000), divididos em casos e controle: pacientes que 

desenvolvem e não desenvolvem COVID-19 grave, respectivamente 
Exposição: BRA ou inibidores da ECA 

Desfecho primário: COVID-19 grave 

Registro 
inicial: 

24/03/2020 
Início do 

estudo: 
23/03/2020 
Avaliação 

primária 
prevista: 

10/04/2020 
Finalização 
prevista: 

30/04/2020 

Não 

NCT 
04335123 

Terapêutica  

Título: An Open Label Phase 1 Trial of Losartan for Worsening 

Respiratory Illness in COVID-19 
País: EUA 

Delineamento: ECR, fase I aberto, braço único* 
Status: recrutando 
Participantes: Adultos com COVID-19 e insuficiência respiratória 

(n=50) 
Intervenção: Losartana 25 mg do dia 0 ao dia 3, depois 

escalonamento da dose para 50 mg até a conclusão do estudo 
*Pacientes que não consentirem o tratamento com Losartana poderão 
ter a coleta de dados do prontuário médico para uso como grupo de 

controle (desde que consentido) 
Desfecho primário: Número de participantes com eventos adversos 

relacionados ao tratamento por 14 dias  

Registro 
Inicial: 

31/03/2020 
Inicio do 
estudo: 

25/03/2020 
Avaliação 

primária: 
09/2020 
Finalização 

prevista: 
10/2020 

Não 



 

 

 

Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

NCT 

04340557 
Preventiva 

Título: Randomized Open Label Study of Standard of Care Plus an 
Angiotensin II Receptor Blocker Compared to Standard of Care Alone 

to Minimize the Progression to Respiratory Failure in SARS-CoV-2 
Infection 

País: EUA 
Delineamento: ECR, aberto, multicêntrico, fase IV 
Status: recrutando 

Participantes Adultos com COVID-19 e comprometimento respiratório 
(hipóxia) leve a moderado (n=200) 

Intervenção: BRA (Losartana) + cuidado padrão 
Comparador: cuidado padrão  
Desfecho primário: Número de indivíduos que necessitam de 

transferência para UTI para ventilação mecânica devido à insuficiência 
respiratória (ventilação mecânica) 

Registro 

Inicial: 
09/04/2020 

Inicio do 
estudo: 
25/03/2020 

Avaliação 
primária: 

09/2020 
Finalização 
prevista: 

10/2020 

Não 

NCT 

04335786 
Terapêutica  

Título: PRAETORIAN-COVID: A Double-blind, Placebo-controlled 
Randomized Clinical Trial With Valsartan for PRevention of Acute 

rEspiraTORy dIstress Syndrome in hospitAlized patieNts With SARS-
COV-2 (COVID-19) Infection Disease 
País: Holanda 

Delineamento: ECR, paralelo, fase IV, quádruplo cego 
Status: ainda não recrutando 

Participantes Adultos com SARS-CoV-2 admitidos em qualquer 
hospital dos centros participantes (n=651) 
Intervenção: Valsartana 

Comparador: Placebo  
Desfecho primário: primeira ocorrência de internação em UTI, 

ventilação mecânica ou morte 

Registro 

Inicial: 
02/04/2020 

Inicio do 
estudo: 
04/2020 

Avaliação 
primária: 

07/2020 
Finalização 
prevista: 

08/2021 

Não 



 

 

 

Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

NCT 
04337190 

NI 

Título: Impact of Previous Treatment With Angiotensin II Receptor 
Blockers in Patients With SARS-Cov2 Infection Admitted to the 

Intensive Care Unit on Survival and Severity of the Disease (COVID-
ARA2) 

País: França 
Delineamento: Coorte prospectiva  
Status: recrutando 

Participantes: Adultos admitidos na UTI por insuficiência respiratória 
devido à COVID (n=100) 

Exposição: Coleta de sangue 
Desfecho primário: concentração (e atividade) de ACE2 ao longo do 
tempo [testagem por ELISA] 

Registro 
Inicial: 

07/04/2020 
Inicio do 

estudo: 
03/04/2020 
Avaliação 

primária: 
06/10/2020 

Finalização 
prevista: 
06/12/2020 

Não 

NCT 

04331574 
NI 

Título: Phase IV Observational Study to Associate Hypertension and 
Hypertensinon Treatment to COVID19 

País: Itália 
Delineamento: Observacional, Transversal, multicêntrico 

Status: recrutando 
Participantes: Pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 
recrutados em hospitais italianos (n=2000) 

Desfecho primário: 1) Número de pacientes que usam inibidores da 
ECA e / ou bloqueadores dos receptores da angiotensina (BRA) como 

agentes anti-hipertensivos [Período: 3 meses]; 2) Número de 
pacientes sem sintomas, com sintomas moderados ou com sintomas 
graves de pneumonia, que também usavam inibidores da ECA e/ou 

bloqueadores dos receptores da angiotensina como agentes anti-
hipertensivos [Período: 3 meses ] 

Registro 

Inicial: 
02/04/2020 

Inicio do 
estudo: 
10/03/2020 

Avaliação 
primária: 

10/04/2020 
Finalização 
prevista: 

30/04/2020 

Não 



 

 

 

Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

NCT 

04338009 
Terapêutica  

Título: The Randomized Elimination or Prolongation of Angiotensin 
Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers in 

Coronavirus Disease 2019 
País: EUA 

Delineamento: ECR, paralelo, unicego 
Status: ainda não recrutando 
Participantes: Adultos hospitalizados com diagnóstico suspeito de 

COVID-19 e que usassem previamente BRA ou iECA (n=152) 
Intervenção: descontinuação de BRA/iECA 

Comparador: continuação de BRA/iECA 
Desfecho primário: desfecho composto hierárquico composto 
(classificação global que classifique os resultados dos pacientes de 

acordo com quatro fatores: (1) tempo até a morte, (2) número de 
dias em que houve necessidade de ventilação mecânica invasiva ou 

oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), (3) número de dias 
em que houve necessidade de substituição renal ou terapia 
pressora/inotrópica e (4) score SOFA modificado - inclui os domínios 

cardíaco, respiratório, renal e coagulativo) 

Registro 

Inicial: 
08/04/2020 
Inicio do 

estudo: 
31/03/2020 

Avaliação 
primária: 
31/12/2020 

Finalização 
prevista: 

31/12/2020 

Não 

NCT 

04329195 
Terapêutica  

Título: ACE Inhibitors or ARBs Discontinuation for Clinical Outcome 
Risk Reduction in Patients Hospitalized for the Endemic Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV-2) Infection: the 
Randomized ACORES-2 Study 

País: França 
Delineamento: ECR fase III aberto, paralelo 
Status: ainda não recrutando 

Participantes: Adultos com diagnóstico de COVID-19, tratados 
previamente (em tratamento há mais de 1 mês).com inibidores da 

ECA ou BRA e internados em uma unidade de terapia não intensiva. 
(n=554) 

Registro 

Inicial: 
01/04/2020 

Inicio do 
estudo: 
04/2020 

Avaliação 
primária: 

05/2020 
Finalização 
prevista: 

05/2020 

Não 



 

 

 

Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

Intervenção: descontinuação da terapia com inibidores da ECA ou 
BRA 

Comparador: continuação da terapia com inibidores da ECA ou BRA 
Desfecho primário: Tempo para melhora clínica do dia 0 ao dia 28 

(melhora de dois pontos em uma escala ordinal de sete categorias ou 
alta hospitalar, o que ocorrer primeiro)  

NCT 
04318418 

NI 

Título: ACE Inhibitors, Angiotensin II Type-I Receptor Blockers and 

Severity of COVID-19 
País: Itália 

Delineamento: Observacional, Caso-controle 
Status: ainda não recrutando 

Participantes: Pacientes hospitalizados com infecção confirmada por 
COVID-19 (qualquer tipo), recrutados em hospital italiano. Casos: 
Pacientes que desenvolveram forma grave de COVID-19 (incluindo 

eventos fatais) 
 Controles: Pacientes infectados que não desenvolveram doença 

respiratória grave por COVID-19 (incluindo indivíduos que se 
recuperaram da infecção) 
Exposição: tratamento com iECA ou BRA. 

Desfecho primário: forma grave da COVID-19 - pneumonia grave ou 
síndrome do desconforto respiratório agudo 

Registro 
Inicial: 
24/04/2020 

Inicio do 
estudo: 

23/03/2020 
Avaliação 
primária: 

10/04/2020 
Finalização 

prevista: 
30/04/2020 

Não 

NCT 
04335630 

NI 

Título: Cardiovascular Manifestations of Hospitalized Patients With 
Coronavirus Disease 2019 

País: EUA 
Delineamento: Observacional, Caso-controle 
Status: recrutando 

Participantes: Indivíduos admitidos na unidade COVID e na UTI do 
Memorial Hermann Hospital/Texas Medical Center (n=500) 

Casos: Pacientes internados no hospital com sintomas de febre, dor 
de garganta, tosse, congestão nasal e/ou dispnéia, que foram 

Registro 
Inicial: 

06/04/2020 
Inicio do 
estudo: 

30/03/2020 
Avaliação 

primária: 
03/2010 

Não 



 

 

 

Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

positivos para SARS-CoV-2 por PCR; Controles: Indivíduos da mesma 
idade e sexo admitidos no hospital com sintomas semelhantes, mas 

com teste de PCR negativo para SARS-CoV-2 
Casos: indivíduos em uso IECA; Controle: indivíduos que não usam 

iECA 
Desfecho primário: prevalência de cardiomiopatia, infarto do 
miocárdio, insuficiência cardíaca, arritmias clinicamente significativas, 

choque cardiogênico ou parada cardíaca [período de um ano] 

Finalização 
prevista: 

03/2022 

NCT 

04321096 
Terapêutica  

Título: The Impact of Camostat Mesilate on COVID-19 Infection: An 
Investigator-initiated Randomized, Placebo-controlled, Phase IIa Trial 

País: Dinamarca 
Delineamento: ECR, paralelo, fase I/II, placebo controlado, quádruplo 
cego  

Status: recrutando 
Participantes: Adolescentes e adultos admitidos em hospitais com 

infecção por COVID-19 documentada com menos de 48 horas do 
início dos sintomas (n=180) 
Intervenção: Camostat (Mesilato) 

Comparador: placebo 
Desfecho primário: dias até a melhora clínica, definida como alta 

hospitalar ou melhora de 2 pontos na classificação da gravidade da 
doença numa escala de 7 pontos [Prazo: 30 dias] 

Registro 

Inicial: 
25/03/2020 
Inicio do 

estudo: 
31/03/2020 

Avaliação 
primária: 
31/12/2020 

Finalização 
prevista: 

01/05/2021 

Não 



 

 

 

Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

NCT 
04343001 

Terapêutica 

Título: Aspirin, Losartan and Simvastatin in Hospitalised COVID-19 
Patients: a Multinational Randomised Open-label Factorial Trial 

País: Nigéria e Paquistão 
Delineamento: ECR, fase III, aberto, fatorial 2x2x2 (8 braços) 

Status: ainda não recrutando 
Participantes: Adultos admitidos em hospital com infecção aguda por 
COVID-19 suspeita ou confirmada (sintomáticos), com idade ≥50 

anos (n=10.000) 
Intervenção: AAS, losartana, sinvastatina, AAS + losartana, AAS + 

sinvastatina, losartana + sinvastatina, AAS+ losartana + sinvastatina 
Comparador: cuidado padrão 
Desfecho primário: morte (em 28dias) 

Registro 
Inicial: 

13/04/2020 
Inicio do 

estudo: 
04/2020 
Avaliação 

primária: 
04/2021 

Finalização 
prevista: 
08/2021 

Não 

NCT 
04334005 

Terapêutica 

Título: Effect of Vitamin D Administration on Prevention and 
Treatment of Mild Forms of Suspected Covid-19 

País: Espanha 
Delineamento: ECR, paralelo, duplo cego 

Status: ainda não recrutando 
Participantes: Pacientes infectados com a COVID-19, sintomáticos e 
não graves, que apresentam tosse, febre, congestão nasal, sintomas 

gastrointestinais, fadiga, anosmia, ageusia ou sinais alternativos de 
infecções respiratórias. 

Intervenção: Vitamina D + cuidado padrão (AINE, iECA, BRA ou 
tiazolidinedionas - TZD) 
Comparador: cuidado padrão (AINE, iECA, BRA ou tiazolidinedionas - 

TZD) 
Desfecho primário: mortalidade cumulativa (todas as causas e causas 

específicas) 

Registro 
Inicial: 

03/04/2020 
Inicio do 

estudo: 
10/04/2020 
Avaliação 

primária: 
30/06/2020 

Finalização 
prevista: 
30/06/2020 

Não 



 

 

 

Código NCT Finalidade Características do Estudo Cronograma 
Resultados 

preliminares 

NCT 
04330300 

Preventiva  

Título: The CORONAvirus Disease 2019 Angiotensin Converting 
Enzyme Inhibitor/Angiotensin Receptor Blocker InvestigatiON 

(CORONACION) Randomized Clinical Trial 
País: Irlanda 

Delineamento: ECR, paralelo, aberto, Fase IV 
Status: recrutando 
Participantes: Adultos acima de 60 anos com hipertensão, tratados 

com iECA ou BRA e COVID-19 
Intervenção: Anti-hipertensivo alternativo - Diuréticos tiazídicos ou 

bloqueadores do canal de cálcio 
Comparador: iECA ou BRA 
Desfecho primário: taxa de morte, intubação em UTI ou 

hospitalização por ventilação não invasiva num período de 12 meses 

Registro 
Inicial: 
01/04/2020 

Inicio do 
estudo: 

30/03/2020 
Avaliação 
primária: 

31/01/2021 
Finalização 

prevista: 
01/03/2021 

Não 

Legenda: ECA, enzima conversora de angiotensina; BRA, bloqueadores dos receptores da angiotensina II; CDE, Centro de 

Avaliação de Medicamentos; COVID-19, Doença de Coronavírus 2019; NI, não informado; ECR, ensaio clínico randomizado; 
SARS-CoV-2, Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus-2. 

  



 

 

 

Quadro 67: Risco de viés dos estudos Observacionais (ferramenta ROBINS-I)* 

Domíni

o 

Meng et 

al, 2020 

Yang et al, 

2020 

(preprint) 

Liu et al, 

2020 

(preprint) 

Zeng, et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

(preprint) 

Bean et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

Zhang et 

al, 2020 

Rentsch et 

al, 2020 

(preprint) 

Viés 

devido a 

fatores 

de 

confusão 

INCERTO 

 

O estudo 

reporta que 

32% dos 

participante

s do grupo 

não 

IECA/BRA e 

29,41% do 

grupo 

IECA/BRA 

apresentara

m outras 

comorbidad

es, mas não 

apresenta 

estatística 

para 

sabermos 

se a 

diferença 

foi 

importante 

entre os 

grupos. 

Ademais, 

informa que 

CRÍTICO 

 

Quando 

considerado

s os grupos, 

foram 

pareados 

apenas por 

sexo e 

díade, mas 

houve 

desbalanço 

por 

exemplo 

entre 

cardiopatia 

e diabetes, 

fatores que 

poderiam 

interferir na 

resposta ao 

tratamento 

e outros 

que não 

foram 

considerado

s ou não 

GRAVE 

 

Os 

participante

s foram 

categorizad

os em 6 

subgrupos 

com base 

no 

tratamento 

anti-

hipertensiv

o usado e 

os 6 grupos 

não 

diferiram 

quanto à 

gravidade 

da doença. 

Contudo, 

também 

foram 

classificado

s como 

portadores 

de doença 

leve ou 

CRÍTICO 

 

Houve 

diferença nas 

característica

s basais 

entre 

hipertensos e 

não 

hipertensos e 

na idade 

entre os que 

utilizavam 

IECA/BRA ou 

não. 

GRAVE 

 

Algumas 

característica

s basais 

foram 

desbalancea

das entre os 

grupos 

graves e não 

grave. 

Quanto aos 

usuários ou 

de IECA/BRA 

as 

característica

s foram 

balanceadas.  

CRÍTICO 

 

Os grupos 

foram 

desbalancea

dos quanto 

as 

característica

s basais  

CRÍTICO 

 

Os grupos 

foram 

desbalance

ados 

quanto as 

característi

cas basais 

CRÍTICO 

 

Apresar de 

serem 

apresentad

os critérios 

claros de 

inclusão e 

exclusão, 

houve 

desbalanço 

entre os 

grupos 

quanto à 

febre, 

dispnéia e 

lesão 

pulmonar 

bilateral no 

início da 

hospitalizaç

ão 

CRÍTICO 

 

Os grupos 

foram 

desbalance

ados 

quanto as 

característi

cas basais 



 

 

 

Domíni

o 

Meng et 

al, 2020 

Yang et al, 

2020 

(preprint) 

Liu et al, 

2020 

(preprint) 

Zeng, et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

(preprint) 

Bean et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

Zhang et 

al, 2020 

Rentsch et 

al, 2020 

(preprint) 

a 

comparação 

das 

característic

as basais 

entre os 2 

grupos 

estaria na 

tabela 

suplementa

r S2, não 

disponibiliz

ada. Logo, 

não se sabe 

se outros 

fatores que 

poderiam 

interferir na 

resposta ao 

tratamento 

estariam 

presentes. 

foram 

reportadas 

grave e 

estes 

diferiram 

quanto à 

idade e 

sexo. 



 

 

 

Domíni

o 

Meng et 

al, 2020 

Yang et al, 

2020 

(preprint) 

Liu et al, 

2020 

(preprint) 

Zeng, et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

(preprint) 

Bean et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

Zhang et 

al, 2020 

Rentsch et 

al, 2020 

(preprint) 

Viés 

relaciona

dos à 

seleção 

dos 

participa

ntes no 

estudo 

CRÍTICO 

 

Os 

participante

s incluídos 

nos 2 

grupos 

foram 

selecionado

s de um 

mesmo 

hospital. 

Como o 

estudo foi 

retrospectiv

o não é 

possível 

saber se a 

seleção foi 

livre de 

vieses. 

Contudo, a 

seleção foi 

relacionada 

à 

intervenção 

e ao 

desfecho. 

CRÍTICO 

 

Os 

participante

s incluídos 

nos 2 

grupos 

foram 

selecionado

s de um 

mesmo 

hospital. 

Como o 

estudo foi 

retrospectiv

o não é 

possível 

saber se a 

seleção foi 

livre de 

vieses. 

Contudo, a 

seleção dos 

normotenso

s foi 

aleatória. 

Houve 

também 

uma 

seleção de 

CRÍTICO 

 

Os 

participante

s incluídos 

nos 3 

grupos 

foram 

selecionado

s de 

hospitais 

diferentes, 

em 

períodos e 

com 

critérios 

diferentes - 

em um 

deles foram 

selecionado

s pacientes 

com 

COVID-19 e 

pneumonia 

e nos 

demais 

apenas com 

pneumonia. 

CRÍTICO 

 

Os 

participantes 

incluídos nos 

2 grupos 

foram 

selecionados 

de um 

mesmo 

hospital. 

Como o 

estudo foi 

retrospectivo 

não é 

possível 

saber se a 

seleção foi 

livre de 

vieses. 

Contudo, o 

critério de 

inclusão 

eram adultos 

pneumonia 

por COVID-

19, exceto 

aqueles que 

permanecera

m por menos 

GRAVE 

 

Os 

participantes 

incluídos nos 

grupos foram 

selecionados 

de hospitais 

diferentes. 

Como o 

estudo foi 

retrospectivo 

não é 

possível 

saber se a 

seleção foi 

livre de 

vieses e 

uniforme 

entre os 

locais.  

GRAVE 

 

Os 

participantes 

incluídos nos 

grupos foram 

selecionados 

de hospitais 

diferentes. 

Como o 

estudo foi 

retrospectivo 

não é 

possível 

saber se a 

seleção foi 

livre de 

vieses e 

uniforme 

entre os 

locais. 

GRAVE 

 

Os 

participante

s incluídos 

nos grupos 

foram 

selecionado

s de 

hospitais 

diferentes. 

Como o 

estudo foi 

retrospectiv

o não é 

possível 

saber se a 

seleção foi 

livre de 

vieses e 

uniforme 

entre os 

locais. 

GRAVE 

 

Os 

participante

s incluídos 

nos grupos 

foram 

selecionado

s de 

hospitais 

diferentes. 

Como o 

estudo foi 

retrospectiv

o não é 

possível 

saber se a 

seleção foi 

livre de 

vieses e 

uniforme 

entre os 

locais. 

GRAVE 

 

Os 

participante

s incluídos 

nos grupos 

foram 

selecionado

s de um 

banco de 

dados, que 

recuperou 

os 

pacientes 

testados 

para COVI-

19, aqueles 

com dados 

inconclusiv

os foram 

excluídos, 

sem mais 

informaçõe

s 



 

 

 

Domíni

o 

Meng et 

al, 2020 

Yang et al, 

2020 

(preprint) 

Liu et al, 

2020 

(preprint) 

Zeng, et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

(preprint) 

Bean et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

Zhang et 

al, 2020 

Rentsch et 

al, 2020 

(preprint) 

hipertensos 

sem 

COVID-19 

num 

horizonte 

temporal 

diferente. 

de 48h no 

hospital. A 

seleção foi 

relacionada 

ao desfecho. 

Viés na 

classifica

ção das 

interven

ções 

CRÍTICO 

 

O estudo foi 

retrospectiv

o e há 

probabilida

de de que 

as 

intervençõe

s recebidas 

pelos 

participante

s de um 

mesmo 

grupo não 

tenham 

sido 

padronizad

as durante 

a 

CRÍTICO 

 

O estudo foi 

retrospectiv

o e coletou 

dados sobre 

o uso de 

anti-

hipertensiv

os antese 

durante a 

hospitalizaç

ão. Não se 

sabe se eles 

foram 

administrad

os no 

período 

hospitalar 

da mesma 

forma como 

CRÍTICO 

 

O estudo foi 

retrospectiv

o e coletou 

dados 

sobre o uso 

de anti-

hipertensiv

os antes da 

hospitalizaç

ão. Não se 

sabe se eles 

foram 

administrad

os no 

período 

hospitalar 

tampouco 

se foram 

CRÍTICO 

 

O estudo foi 

retrospectivo 

e há 

probabilidad

e de que as 

intervenções 

recebidas 

pelos 

participantes 

de um 

mesmo 

grupo não 

tenham sido 

padronizadas 

durante a 

hospitalizaçã

o 

CRÍTICO 

 

O estudo foi 

retrospectivo 

e há 

probabilidad

e de que as 

intervenções 

recebidas 

pelos 

participantes 

de um 

mesmo 

grupo não 

tenham sido 

padronizadas 

durante a 

hospitalizaçã

o 

CRÍTICO 

 

O estudo foi 

retrospectivo 

e há 

probabilidad

e de que as 

intervenções 

recebidas 

pelos 

participantes 

de um 

mesmo 

grupo não 

tenham sido 

padronizadas 

durante a 

hospitalizaçã

o 

CRÍTICO 

 

O estudo foi 

retrospectiv

o e há 

probabilida

de de que 

as 

intervençõe

s recebidas 

pelos 

participante

s de um 

mesmo 

grupo não 

tenham 

sido 

padronizad

as durante 

a 

CRÍTICO 

 

O estudo foi 

retrospectiv

o e há 

probabilida

de de que 

as 

intervençõe

s recebidas 

pelos 

participante

s de um 

mesmo 

grupo não 

tenham 

sido 

padronizad

as durante 

a 

CRÍTICO 

 

O estudo foi 

retrospectiv

o e há 

probabilida

de de que 

as 

intervençõe

s recebidas 

pelos 

participante

s de um 

mesmo 

grupo não 

tenham 

sido 

padronizad

as durante 

a 



 

 

 

Domíni

o 

Meng et 

al, 2020 

Yang et al, 

2020 

(preprint) 

Liu et al, 

2020 

(preprint) 

Zeng, et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

(preprint) 

Bean et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

Zhang et 

al, 2020 

Rentsch et 

al, 2020 

(preprint) 

hospitalizaç

ão 

anteriorme

nte. 

padronizad

as. 

hospitalizaç

ão 

hospitalizaç

ão 

hospitalizaç

ão 

Viés 

devido a 

desvio 

das 

interven

ções 

INCERTO 

 

O estudo 

não traz 

informação 

suficiente, 

mas por ser 

um estudo 

retrospectiv

o de 

avaliação 

de 

prontuários 

não se 

exclui a 

possibilidad

e de 

desequilíbri

o quanto à 

implementa

ção das 

intervençõe

s e à adesão 

ao 

tratamento 

INCERTO 

 

O estudo 

não traz 

informação 

suficiente, 

mas por ser 

um estudo 

retrospectiv

o não se 

exclui a 

possibilidad

e de 

desequilíbri

o quanto à 

implementa

ção das 

intervençõe

s e à adesão 

ao 

tratamento 

INCERTO 

 

O estudo 

não traz 

informação 

suficiente, 

mas por ser 

um estudo 

retrospectiv

o não se 

exclui a 

possibilidad

e de 

desequilíbri

o quanto à 

implementa

ção das 

intervençõe

s e à 

adesão ao 

tratamento 

INCERTO 

 

O estudo não 

traz 

informação 

suficiente, 

mas por ser 

um estudo 

retrospectivo 

não se exclui 

a 

possibilidade 

de 

desequilíbrio 

quanto à 

implementaç

ão das 

intervenções 

e à adesão 

ao 

tratamento 

INCERTO 

 

O estudo não 

traz 

informação 

suficiente, 

mas por ser 

um estudo 

retrospectivo 

não se exclui 

a 

possibilidade 

de 

desequilíbrio 

quanto à 

implementaç

ão das 

intervenções 

e à adesão 

ao 

tratamento 

MODERADO 

 

O estudo não 

traz 

informação 

suficiente. 

Apesar de 

ser um 

estudo 

retrospectivo

, esse viés foi 

atenuado 

com a 

validação 

manual das 

anotações 

em um 

subconjunto 

de registros 

e também 

pela 

verificação 

das 

anotações 

sobre IECA e 

BRA nos 

dados de 

INCERTO 

 

O estudo 

não traz 

informação 

suficiente, 

mas por ser 

um estudo 

retrospectiv

o não se 

exclui a 

possibilidad

e de 

desequilíbri

o quanto à 

implementa

ção das 

intervençõe

s e à 

adesão ao 

tratamento 

MODERADO 

 

O estudo 

relata a 

possibilidad

e de 

pacientes 

interromper

am o 

tratamento 

da 

hipertensão 

devido à 

incapacidad

e de tomar 

medicamen

tos durante 

a 

hospitalizaç

ão.  

INCERTO 

 

O estudo 

não traz 

informação 

suficiente, 

mas por ser 

um estudo 

retrospectiv

o de banco 

de dados 

não se 

exclui a 

possibilidad

e de 

desequilíbri

o quanto à 

implementa

ção das 

intervençõe

s e à 

adesão ao 

tratamento 



 

 

 

Domíni

o 

Meng et 

al, 2020 

Yang et al, 

2020 

(preprint) 

Liu et al, 

2020 

(preprint) 

Zeng, et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

(preprint) 

Bean et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

Zhang et 

al, 2020 

Rentsch et 

al, 2020 

(preprint) 

prescrição 

eletrônica de 

pacientes 

internados. 

Viés 

devido à 

perda de 

informaç

ão 

(relato 

incomple

to dos 

desfecho

s) 

INCERTO 

 

Nenhuma 

informação 

é relatada 

sobre dados 

ausentes 

 

 

 

O estudo 

tem caráter 

descritivo 

INCERTO 

 

Embora 

aparenteme

nte não 

tenha 

ocorrido 

perdas de 

seguimento 

dos 

pacientes, 

os autores 

também 

não 

mencionam 

se houve 

alguma 

falha na 

coleta de 

Informaçõe

s. O estudo 

tem caráter 

descritivo 

INCERTO 

 

Embora 

aparentem

ente não 

tenha 

ocorrido 

perdas de 

seguimento 

dos 

pacientes, 

os autores 

também 

não 

mencionam 

se houve 

alguma 

falha na 

coleta de 

Informaçõe

s 

INCERTO 

 

Embora 

aparentemen

te não tenha 

ocorrido 

perdas de 

seguimento 

dos 

pacientes, os 

autores 

também não 

mencionam 

se houve 

alguma falha 

na coleta de 

Informações. 

O estudo tem 

caráter 

descritivo 

MODERADO 

 

O estudo 

relata que 

alguns casos 

apresentara

m resultados 

de exames 

laboratoriais 

(desfechos 

substitutos) 

incompletos, 

dada a 

variação no 

manejo 

clínico entre 

os diferentes 

hospitais, 

mas não 

quantifica.  

Ademais, a 

coleta dos 

dados foi 

clinicamente 

orientada e 

INCERTO 

 

Embora 

aparentemen

te não tenha 

ocorrido 

perdas de 

seguimento 

dos 

pacientes, os 

autores 

também não 

mencionam 

se houve 

alguma falha 

na coleta de 

Informações 

INCERTO 

 

Embora 

aparentem

ente não 

tenha 

ocorrido 

perdas de 

seguimento 

dos 

pacientes, 

os autores 

também 

não 

mencionam 

se houve 

alguma 

falha na 

coleta de 

Informaçõe

s. O estudo 

tem caráter 

descritivo 

BAIXO 

 

Os dados 

estavam 

aparentem

ente 

completos  

INCERTO 

 

Embora 

aparentem

ente não 

tenha 

ocorrido 

perdas de 

seguimento 

dos 

pacientes, 

os autores 

também 

não 

mencionam 

se houve 

alguma 

falha na 

coleta de 

Informaçõe

s. O estudo 

tem caráter 

descritivo 



 

 

 

Domíni

o 

Meng et 

al, 2020 

Yang et al, 

2020 

(preprint) 

Liu et al, 

2020 

(preprint) 

Zeng, et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

(preprint) 

Bean et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

Zhang et 

al, 2020 

Rentsch et 

al, 2020 

(preprint) 

não 

sistemática 

Viés 

relaciona

do à 

avaliaçã

o/ 

mensura

ção dos 

desfecho

s 

MODERADO  

 

Estudo 

aberto. Não 

foi descrito 

quem 

realizou a 

avaliação 

dos 

desfechos 

laboratoriai

s, pouco 

influenciada 

pelo 

conhecimen

to da 

intervenção 

MODERADO  

 

Estudo 

aberto. Não 

foi descrito 

quem 

realizou a 

avaliação 

dos 

desfechos 

laboratoriai

s, pouco 

influenciada 

pelo 

conhecimen

to da 

intervenção 

MODERADO 

 

É pouco 

provável 

que a 

gravidade 

da doença 

tenha sido 

influenciad

a pelo 

conhecimen

to da 

intervenção 

MODERADO 

 

É pouco 

provável que 

o desfecho 

primário 

(morte) 

tenha sido 

influenciado 

pelo 

conheciment

o da 

intervenção 

MODERADO 

 

O desfecho 

avaliado 

(pneumonia) 

foi avaliado a 

partir de 

imagens 

tomográficas 

por 2 

avaliadores 

independent

es e semi 

quantificadas 

em scores 

por esses 

radiologistas. 

MODERADO 

 

É pouco 

provável que 

a avaliação 

de morte e 

necessidade 

de 

Terapia 

intensiva 

tenha sido 

influenciado 

pelo 

conheciment

o da 

intervenção 

MODERADO 

 

É pouco 

provável 

que a 

gravidade 

da doença 

tenha sido 

influenciad

a pelo 

conhecimen

to da 

intervenção 

MODERADO  

 

É pouco 

provável 

que o 

desfecho 

primário 

(morte) 

tenha sido 

influenciad

o pelo 

conhecimen

to da 

intervenção 

MODERADO  

 

É pouco 

provável 

que a 

avaliação 

de 

hospitalizaç

ão e 

necessidad

e de 

Terapia 

intensiva 

tenha sido 

influenciad

o pelo 

conhecimen

to da 

intervenção 

Viés 

relaciona

do ao 

relato 

dos 

GRAVE 

 

Os grupos 

foram 

selecionada

GRAVE 

 

Os grupos 

foram 

selecionada

GRAVE 

 

Os grupos 

foram 

selecionada

GRAVE 

 

Os grupos 

foram 

selecionadas 

CRÍTICO 

 

como a 

maioria dos 

pacientes 

GRAVE 

 

Os grupos 

foram 

selecionadas 

GRAVE 

 

Os grupos 

foram 

selecionada

MODERADO 

 

Apesar de 

os grupos 

terem sido 

GRAVE 

 

Os grupos 

foram 

selecionada



 

 

 

Domíni

o 

Meng et 

al, 2020 

Yang et al, 

2020 

(preprint) 

Liu et al, 

2020 

(preprint) 

Zeng, et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

(preprint) 

Bean et al, 

2020 

(preprint) 

Feng et al, 

2020 

Zhang et 

al, 2020 

Rentsch et 

al, 2020 

(preprint) 

desfecho

s 

s de um 

grupo maior 

de 

participante

s e não é 

possível 

excluir viés 

relacionado 

ao relato 

seletivo dos 

desfechos. 

s de um 

grupo maior 

de 

participante

s e não é 

possível 

excluir viés 

relacionado 

ao relato 

seletivo dos 

desfechos. 

s de um 

grupo 

maior de 

participante

s e não é 

possível 

excluir viés 

relacionado 

ao relato 

seletivo dos 

desfechos. 

de um grupo 

maior de 

participantes 

e não é 

possível 

excluir viés 

relacionado 

ao relato 

seletivo dos 

desfechos. 

havia se 

recuperado e 

recebido alta 

no momento 

de 

interrupção 

da coleta dos 

dados e 

apenas dois 

pacientes 

morreram 

durante a 

admissão, o 

impacto do 

tratamento 

adjuvante 

nos 

resultados 

clínicos não 

foi analisado 

de um grupo 

maior de 

participantes 

e não é 

possível 

excluir viés 

relacionado 

ao relato 

seletivo dos 

desfechos. 

s de um 

grupo 

maior de 

participante

s e não é 

possível 

excluir viés 

relacionado 

ao relato 

seletivo dos 

desfechos. 

selecionada

s de um 

grupo 

maior 

múltiplas 

análises 

não indicam 

seleção da 

análise 

relatada 

 

s de um 

grupo 

maior de 

participante

s e não é 

possível 

excluir viés 

relacionado 

ao relato 

seletivo dos 

desfechos. 

Viés 

geral 

INCERTO CRÍTICO CRÍTICO CRÍTICO CRÍTICO CRÍTICO CRÍTICO MODERADO GRAVE 



 

 

 

Quadro 68: Risco de viés das séries de casos incluídas -ferramenta do JBI 
para séries de casos 

Domínio Guo et al., 2020 Li J et al, 2020 

Clareza do critério 

de inclusão  

SIM 

Pacientes com COVID-

19 que foram 

diagnosticados segundo 

as orientações interinas 

da OMS de 23/Jan/2020 

a 23/Fev/2020, tratados 

e receberam alta ou 

morreram durante a 

hospitalização 

SIM 

Pacientes com COVID-19 admitidos no Central 

Hospital of 

Wuhan (Hubei Province, China) entre 

15//Jan/2020 e 15/Mar/2020, foram incluídos 

nessa análise retrospectiva  

Padronização e 

confiança da 

condição 

mensurada entre 

os participantes 

SIM 

Os prontuários 

eletrônicos dos 

pacientes foram 

revisados por uma 

equipe treinada de 

médicos que 

trabalhavam no sétimo 

hospital da cidade de 

Wuhan durante o 

período epidêmico 

SIM 

São apresentadas definições e critérios, por 

exemplo: gravidade da pneumonia por 

COVID-19 foi classificada de acordo com o 

esquema chinês diagnóstico e terapêutico 

para COVID-19 (5ª edição); doença grave foi 

definida como saturação de oxigênio 

sanguínea ≤ 93%, frequência respiratória de 

pelo menos 30/min, pressão parcial do 

oxigênio arterial em relação à fração inspirada 

de oxigênio inferior a 300, infiltrados 

pulmonares superiores a 50% em 24 a 48 

horas, choque séptico, insuficiência 

respiratória e/ou disfunção ou falha de 

múltiplos órgãos; o uso de IECA/BRA foi 

definido como o uso desses medicamentos no 

momento da admissão e durante a 

hospitalização. 

Método adequado 

de identificação 

da condição 

SIM 

Orientação da OMS 

INCERTO 

Não informa 

Inclusão 

consecutiva de 

participantes 

SIM 

Os dados foram 

coletados em pacientes 

consecutivos 

hospitalizados com 

COVID-19 

SIM 

Todos os pacientes hipertensos hospitalizados 

com COVID-19 até 15/mar/2020 

Inclusão 

completa de 

participantes 

NÃO 

Eles excluíram 67 

pacientes que 

receberam alta e 2 

pacientes que morreram 

devido a dados 

incompletos 

SIM 

Aparentemente sim. Mas, como a população 

hipertensa foi retirada de um grupo maior - 

população hospitalizada com COVID-19, não 

se exclui a possibilidade de inclusão seletiva.  

Clareza da 

caracterização 

sociodemográfica 

SIM 

Idade, sexo e diferentes 

critérios clínicos e 

bioquímicos na 

admissão 

SIM 

Idade, sexo e diferentes critérios clínicos e 

bioquímicos na admissão 

Clareza da 

caracterização 

clínica 

SIM 

Variáveis clínicas e 

bioquímicas 

SIM 



 

 

 

Domínio Guo et al., 2020 Li J et al, 2020 

Variáveis clínicas e bioquímicas e 

categorização em i) infecção grave e não 

graves e ii) sobreviventes e não sobreviventes 

Clareza do relato 

de desfechos e 

seguimento 

SIM 

Duas tabelas com todas 

as análises clínicas e 

bioquímicas planejadas 

SIM 

Duas tabelas com todas as análises clínicas e 

bioquímicas 

Descrição clara do 

contexto 

(presenting 

site(s)/clinic(s) 

demographic 

information) 

NÃO 

Não foram descritos 

dados de prevalência ou 

outros dados 

epidemiológicos 

SIM 

Na discussão são apresentados dados de 

prevalência de HAS em pacientes com COVID 

e informa que os relatos prévios não 

quantificavam o uso de BRA/IECA 

Adequação da 

análise estatística 

SIM 

Considerando os dados, 

toda a análise parece 

bem aplicada  

SIM 

Considerando os dados, toda a análise parece 

bem aplicada 

Risco de viés Moderado Moderado 

Comentários 

adicionais 

Amostra de 

conveniência 

Amostra de conveniência. 

Não se sabe se o tratamento com IECA/BRA 

basal foi mantido durante a hospitalização 

para todos os pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 69: Risco de viés do estudo transversal incluídas -ferramenta do JBI 
para estudo transversal 

Domínio Rubin et al, 2020 

Clareza do critério de 

inclusão da amostra 

SIM 

Pacientes com COVID-19 confirmada por RT-PCR, 
que receberam atendimento no Stanford Hospital 

em 16/mar/2020 e que tivessem anamnese 
documentada. 

Descrição detalhada dos 
sujeitos e do 
contexto/ambiente (setting) 

SIM 
Detalha parâmetros demográficos, 
comorbidades, número de pacientes 

ambulatoriais e internados. E contextualiza os 
resultados encontrados com outros reatos de 

COVID-29 ou dados EUA 
 

Mensuração adequada e 
confiável da exposição  

INCERTO 
Não informa, mas provavelmente foi pelo relato 
de prontuário. 

Condição mensurada por 
critérios objetivos e padrões 

INCERTO 
Não informa, mas provavelmente foi pelo relato 

de prontuário 

Identificação dos fatores de 

confusão 

SIM 

Idade, baixa saturação de oxigênio no exame 
inicial e hipertensão  

Estratégias para lidar com 
fatores de confusão 

SIM 
Foi feita regressão logística univariada 

Mensuração dos desfechos 
de forma adequada e 
confiável 

INCERTO 
Não relata como foi feita a mensuração 

Adequação da análise 
estatística 

INCERTO 
Aparentemente sim, porém o estudo não traz 

medidas estatísticas para a regressão feita 
tampouco explora os métodos utilizados. As 

análises foram pouco exploradas e insuficientes 

Risco de viés ALTO 

Comentários adicionais Estudo de relato pobre, baixo poder estatístico 

para concluir sobre o uso de IECA/BRA. Ausência 
de alguns dados sobre a progressão da doença 

(desenho retrospectivo) possibilidade de viés de 
seleção de pacientes com doença grave  

 

Avaliação da certeza do corpo das evidências obtidas 

Para a avaliação do grau de certeza das evidências obtidas ao final 

desta revisão rápida foi utilizada a abordagem GRADE [Guyatt 2008] e 

construída uma tabela resumo com os achados dos estudos incluídos por 

meio da plataforma GRADEpro GDT Quadro 70.  



 

 

 

 

Quadro 70: Avaliação da qualidade global da evidência pela ferramenta GRADE. 

Qualidade da evidência 

Impacto 
Certez

a 

Importânci

a 
№ dos 

estudo

s 

Delineament

o do estudo 

Risc

o de 

viés 

Inconsistênci

a 

Evidênci

a 

indireta 

Imprecisã

o 

Outras 

consideraçõe

s 

Mortalidade 

4  estudo 

observacional  

grave 
a 

grave b não grave  grave  nenhum  Desfecho 

mensurado em 

estudos com 

delinemanentos e 

tamanhos de 

amostras 

diferentes. Os 

menores tem 

maiores riscos de 

viéses. Há 

inconsistencia 

entre os 

resultados dos 

estudos, alguns 

apontam não 

diferença entre 

os grupos e 

outros diferença, 

sendo a classe 

protetora. O 

maior estudo 

indica proteção.  

⨁◯◯

◯ 

MUITO 

BAIXA  

CRÍTICO  



 

 

 

 

Qualidade da evidência 

Impacto 
Certez

a 

Importânci

a 
№ dos 

estudo

s 

Delineament

o do estudo 

Risc

o de 

viés 

Inconsistênci

a 

Evidênci

a 

indireta 

Imprecisã

o 

Outras 

consideraçõe

s 

Gravidade da doença 

7  estudo 

observacional  

muito 

grave 
a 

não grave  não grave  grave c nenhum  Desfecho 

mensurado em 

estudos com 

delinemanentos e 

tamanhos de 

amostras 

diferentes. Há 

baixa 

hetereogeneidad

e entre os 

estudos. A 

maioria indica 

uma 

direcionalidade e 

um outra, 

contudo há 

resultados 

conflitantes 

⨁◯◯

◯ 

MUITO 

BAIXA  

CRÍTICO  

Hospitalização 



 

 

 

 

Qualidade da evidência 

Impacto 
Certez

a 

Importânci

a 
№ dos 

estudo

s 

Delineament

o do estudo 

Risc

o de 

viés 

Inconsistênci

a 

Evidênci

a 

indireta 

Imprecisã

o 

Outras 

consideraçõe

s 

3  estudo 

observacional  

muito 

grave 
a 

grave  não grave  grave d nenhum  Desfecho 

mensurado em 

estudos com 

delinemanentos e 

tamanhos de 

amostras 

diferentes. Há 

heterogeneidade 

entre os estudos. 

Inclusive em um 

há diferença 

antes e após 

análise ajustada. 

Intervalos de 

confiança 

amplos. 

⨁◯◯

◯ 

MUITO 

BAIXA  

IMPORTANTE  

CI: Confidence interval 

Legenda: 
a. Alguns estudos apresentaram diferenças nos fatores prognósticos entre os grupos o que pode influenciar o desfecho, contudo 

esses estão presentes nos estudos com amostras menores.  
b. Heterogeneidade entre os resultados dos estudos  
c. Em regra, amostras pequenas  

d. Intervalos de confiança amplos e muito dispersos  



 

 

 

 

APÊNDICE 14 

Perguntas:  

1) Qual a eficácia, segurança e perfil do paciente com COVID-19 

em uso de tocilizumabe? 

2) Existem registros de ensaios clínicos para teste do 

tocilizumabe em pacientes com COVID-19? 

 

Estratégias de busca 

As buscas foram conduzidas nas bases Medline (via Pubmed), Embase e 

clinicaltrials.gov, no dia 05/04/2020 (Quadro 71) e atualizada em 

22/04/2020. 

 

Quadro 71: Bases de dados, estratégias de busca e seus respectivos 
resultados 

Base de 

dados 

Estratégia de busca Resultad

o (N) 

Atualizaçã

o 

Medline ((Coronavirus disease 2019 OR covid-19 OR 

covid 19 OR nCoV-2019 OR Severe acute 

respiratory syndrome coronavirus OR SARS-

Cov-2 OR SARS-CoV2)) AND ("tocilizumab" 

[Supplementary Concept] OR tocilizumab OR 

tocilizumabe) 

10 19 

Embase ('coronavirus disease 2019'/exp OR 

'coronavirus disease 2019' OR 'covid-19' OR 

'covid 19'/exp OR 'covid 19' OR 'ncov-2019' 

OR 'severe acute respiratory syndrome 

coronavirus'/exp OR 'severe acute respiratory 

syndrome coronavirus' OR 'sars-cov-2' OR 

'sars-cov2') AND [embase]/lim 

 

AND 

 

('tocilizumab'/exp OR 'tocilizumab') AND 

[embase]/lim 

3 13 

ClinicalTrial

s 

tocilizumab | COVID-19 OR SARS-CoV-2 OR 

nov-2019 OR COVID 19 

15 Não foi 

realizada 

em 22/04 

 

Elegibilidade 

Por meio das estratégias acima, foram recuperadas 47 referências 

e o mesmo número de referências foram avaliadas por meio dos títulos e 

resumos. Após esta primeira fase de seleção, 28 referências elegíveis 

foram avaliadas na íntegra e a elegibilidade foi confirmada.  Sendo assim, 

13 estudos foram considerados elegíveis, sendo relatos de casos (330–



 

 

 

 

339)(340–342). O fluxograma PRISMA de seleção dos estudos é exibido 

na Figura 24. O motivo de exclusão está relatado no Quadro 72 abaixo.  

 

 

Figura 24: Fluxograma PRISMA com o processo de seleção da evidência 

 
 

 

 

 

 

 

 

45 registros identificados através de 
pesquisa em bases de dados 
(Medline= 29; Embase= 16) 

Tr
ia

ge
m

 
In

cl
u

sã
o

 
El

eg
ib

ili
d

ad
e 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o
 

Registros adicionais identificados por 
outras fontes 

(n = 2) 

Registros após remoção de duplicatas 
(n = 47) 

Registros avaliados 
(n = 47) 

Registros excluídos 
(n = 19) 

Textos completos avaliados 
para elegibilidade 

(n = 28) 

Textos completos 
excluídos, com 

justificativa 
(n = 15) 

Delineamento (12) 
População (2) 

Dados duplicados(1) 

Estudos incluídos para 
síntese narrativa 

(n= 13) 



 

 

 

 

Quadro 72: Estudos excluídos e seus respectivos motivos para a 

exclusão 

Estudo Motivo 

Xie et al., 
2020 

Revisão narrativa que não envolveu nenhum estudo sequer 
sobre o tocilizumabe. Inclusive, sem a mínima base de 

evidência toma como conclusão um certo potencial 
terapêutico do Tocilizumabe em COVID-19.  

Bernnardo 

et al., 2020 

Carta ao editor na qual os autores correlacionam casos de 

osteonecrose da mandíbula com o uso de tocilizumabe em 
outras condições que não COVID-19. Ademais, relatam que 

este fármaco e outros biológicos podem apresentar efeitos 
positivos em COVID-19, mas as fintes em que se baseiam 

não envolvem pacientes.  

Lu et al., 
2020 

Revisão narrativa que cita um estudo chinês com 21 
pacientes em uso de tocilizumabe. Preferimos incluir o estudo 

original.  

Zumla et 

al., 2020 

Correspondência que apenas menciona a existência de 

Tocilizumabe. Não existe nenhuma informação relevante no 
âmbito da COVID-19.  

Ahmadpoor 
et al., 2020 

Carta ao editor que cita estudo incluído e avaliado por nós. 
Portanto, preferimos manter apenas o estudo original.  

Balachanda
r et al., 

2020 

Revisão narrativa na qual o tocilizumabe é mencionado 
apenas uma vez (fazendo referência ao estudo de Diao et al., 

2020 - já incluso anteriormente. 

Zhang et 

al., 2020 Revisão e relato de experiência 

Mehta et 

al., 2020 Correspondência sem dados originais 

Zumla et 

al., 2020 Correspondência sem dados originais 

Bennardo 

F. et al., 
2020 Carta ao editor sem dados originais 

Zhao et al., 
2020 Revisão narrativa 

Boyarsky et 

al., 2020 

Avaliação dos centros de transplantes, não dos pacientes. 
Refere apenas o percentual de centros que utilizou 
tocilizumabe em para tratamento dos pacientes. 

Jacobs et 
al., 2020 

Série de casos sobre pacientes com ECMO (apenas menciona 
o uso de tocilizumabe). 

Liu et al., 
2020 Revisão narrativa 

Misra et al., 
2020 Revisão narrativa 

 

 

 



 

 

 

 

Resultados dos estudos 

Estudos originais publicados 

 As principais características dos estudos, população, objetivo e 

resultados estão exibidos no Quadro 73 a seguir. Treze estudos foram 

incluídos nesta análise, sendo nove relatos ou séries de casos (331–

335,337–339,341) e quatro estudos de opinião (carta, revisão narrativa, 

mecanismo, correspondência) (330,336,340,342).  

Quatro relatos de caso (331,334,337,341) mostraram pacientes 

específicos com comorbidades bem distintas. No estudo de Ferrey et al., 

2020 (334), o paciente era um homem de 56 anos com doença renal em 

estágio final, diálise-dependente, que foi diagnosticado também com 

COVID-19. Além disto, esse paciente tinha outras comorbidades 

cardíacas. Esse paciente iniciou antibioticoterapia. Não foi elegível para 

uso compassivo de remdesivir e recebeu hidroxicloroquina e tocilizumabe. 

Segundo os autores, a introdução de tocilizumabe deveu-se ao aumento 

de citocinas inflamatórias, inclusive IL-6. Este paciente continuou 

piorando nos dias seguintes e nenhum resultado finalístico de eficácia do 

tocilizumabe é relatado. Mihai et al., 2020 (337) exibiram o caso de uma 

mulher de 57 anos com esclerose sistêmica (ES), diabetes mellitus e 

obesidade. Ela possuía doença pulmonar intersticial associada a ES e foi 

diagnosticada com COVID-19. Essa paciente já fazia uso de tocilizumabe 

quando foi diagnosticada com COVID-19. Neste momento, a próxima dose 

de TOC foi postergada. A paciente se manteve estável por 10 dias e foi 

considerada curada. O estudo sugere que o uso prévio/precoce de TOC 

pode suavizar a COVID-19. Zhang et al., 2020 (341) mostra o caso de 

um homem de 60 anos com mieloma múltiplo (MM) e que foi 

diagnosticado com COVID-19. Este paciente recebeu quimioterapia para 

MM (bortezomibe, dexametasona e talidomida), metilprednisolona para 

sintomas respiratórios e tocilizumabe devido a aumento em IL-6. Os 

níveis séricos de IL-6 reduziram nos dias subsequentes, depois atingiram 

um pico de elevação, após a aplicação de TOC. De acordo com os autores, 

isto não necessariamente indica uma retomada da COVID-19, mas sim 

uma recuperação da resposta imune com aumento de células T. Estudo 

de Luna et al. relata o caso de homem de 45 anos com doença falciforme 

homozigótica e presença de crises vaso-oclusivas multifocais. Paciente 

recebeu ácido amoxicilina-clavulânico e suporte ventilatório, além de 

hidroxicloroquina (200mg oral a cada 8h) e após diagnóstico de COVID-

19, foi administrado tocilizumabe (8mg/kg). No 3º dia paciente 

apresentou SpO2 97% (mantido com oxigênio suplementar). No 4º dia 



 

 

 

 

recebeu transfusão sanguínea (devido à síndrome) e recebeu alta no 5º 

dia (331). 

A série de casos de Xu et al., 2020 (339) compreendeu 21 pacientes 

com COVID-19 e com média de idade de 57 anos. Destes, 17 eram graves 

e 4 eram críticos. O estudo objetivou mostrou a efetividade do TOC para 

a redução da necessidade de oxigenoterapia, melhora radiográfica e 

normalização de células sanguíneas/citocinas inflamatórias. O tratamento 

padrão protocolado no hospital foi lopinavir, metilprednisolona, outros 

analgésicos, oxigenoterapia e tocilizumabe (400 mg/IV uma dose). Os 

autores relataram normalização da temperatura corporal no dia seguinte 

à administração de tocilizumabe. Houve grande redução da necessidade 

de oxigenoterapia. As lesões foram absorvidas em 19/21 pacientes, com 

normalização de linfócitos e PCR cinco dias após a aplicação de TOC. Os 

autores relataram a não ocorrência de eventos adversos e não houve 

morte associada ao tratamento com TOC (339).  

Outra série de caso não avaliou o uso de tocilizumabe, mas 

investigou o comportamento da concentração de células T e citocinas 

inflamatórias em pacientes com COVID-19 (333). Este estudo mostrou 

que pacientes em UTI têm menor número de células T que aqueles casos 

mais leves. Mostrou também que, dentro os casos não UTI, a contagem 

de células T era menor quanto maior fosse a gravidade. Na mesma 

proporção, os autores mostraram que pacientes em UTI ou mais graves 

apresentavam maiores concentrações de TNF-alfa, IL-6 e IL-10, em 

comparação com os casos menos graves e população sem COVID-19. Os 

autores sugerem que terapias alvo anticitocinas poderiam ser aplicadas. 

Outras 3 séries de caso também relatam casuísticas de pacientes que 

utilizaram tocilizumabe em doses variadas e pacientes infectados com 

COVID-19 (331,332,338); pacientes apresentaram redução de febre e 

redução dos níveis de PCR. A série de casos de Luo et al. (335) avaliou 

15 pacientes infectados com COVID-19 tratados com tocilizumabe. Os 

pacientes demonstraram redução dos níveis de proteína C reativa após o 

tratamento. Dos quatro pacientes classificados como criticamente 

doentes, três não tiveram sua resposta aprimorada pelo uso do 

medicamento e foram a óbito. Para o último, os níveis de PCR não 

retornaram a normalidade. 

Os níveis de IL-6 antes da administração de tocilizumabe variaram 

de 16,4 pg/mL a 627,1 pg/mL (2-90 vezes maior que o normal). Após o 

início da terapia com tocilizumabe, o nível sérico de IL-6 em 10 pacientes 

tendeu a aumentar rapidamente logo no início e depois diminuiu (335). 



 

 

 

 

Alguns estudos teóricos colocam cautela sobre o uso do 

tocilizumabe e outras drogas biológicas. Autores relatam que enquanto 

uns dizem que pode haver mediação da resposta imune, com diminuição 

de marcadores inflamatórios, outros especulam que pode haver 

superestímulo à infecção viral (330). 

Alguns estudos enfatizam que respostas imunes excessivas podem 

desencadear tempestades de citocinas e causar danos a vários órgãos-

alvo (340,342). Diretrizes recentes também apontam que um aumento 

progressivo da IL-6 pode ser um indicador de alerta clínico para a 

deterioração do COVID-19. Sendo assim, os autores especulam que o 

tocilizumabe pode reduzir IL-6 é mediar a resposta inflamatória em 

COVID-19 (342). 

Mehta et al., 2020 colocam que um perfil de citocinas está associado 

à gravidade da doença COVID-19, caracterizada por aumento da 

interleucina (IL) -2, IL-7, fator estimulante de colônias de granulócitos, 

proteína induzível por interferon-γ 10, proteína induzível por interferon-γ 

10, proteína quimioatraente de monócitos 1, proteína inflamatória de 

macrófagos 1-α e fator de necrose tumoral-α. Os autores sugerem que 

em casos de hiperinflamação o anti-IL-6 tocilizumabe pode ser útil (336). 

É importante ressaltar que estas conclusões são obtidas de estudos 

não comparativos e baixíssimo rigor metodológico. Não houve nenhuma 

tentativa de controlar confundidores o que faz com que os achados sejam 

meramente ao acaso. Dessa forma, devido ao elevado risco de viés, os 

resultados precisam ser interpretados com cautela.  



 

 

 

 

 

Quadro 73: Principais características dos estudos, seus participantes, metodologia objetivos, resultados e rigor 
metodológico 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

Ferrey 

et al., 

2020 

Relato de 

caso 

Um homem de 56 

anos com doença 

renal em estágio 

final (secundária a 

nefropatia IgA 

confirmada por 

biópsia) e COVID-

19, que dependia 

de diálise. 

Apresentava 

doença arterial 

coronariana com 

cardiomiopatia 

isquêmica e foi 

submetido a 

intervenção 

coronária 

percutânea nas 

artérias 

descendente 

anterior esquerda 

e coronária direita 

logo após o início 

da diálise. 

Descrever 

um caso 

incomum 

nos EUA 

Iniciou antibioticoterapia 

com ceftriaxona e 

azitromicina. Mesmo assim, 

teve piora da infiltração 

pulmonar pneumonia 

atípica e edema pulmonar. 

Devido a doença renal ele 

não foi candidato para 

remdesivir e iniciou 

hidroxicloroquina no sexto 

dia e tocilizumabe. De 

acordo com os autores, o 

tocilizumabe foi empregado 

pois continuava a elevar os 

marcadores inflamatórios, 

inclusive IL-6. Devido a 

superinfecção recebeu 

antibioticoterpia adicional 

com piperaciclina-

tazobactam e vancomicina.  

Piora pelos cinco 

próximos dias (dia 7 ao 

11) sem maiores 

desfechos relatados. 

Nenhum resultado 

específico para o 

tocilizumabe foi 

avaliado.  

Alto  

(relato de 

caso) 



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

Bersanel

li 2020 

Comentá

rio 

NA Descrever 

as 

possibilidad

es de uso 

de 

imunoterap

ia em 

pacientes 

com 

COVID-19, 

se 

baseando 

no uso de 

biológicos 

em câncer e 

outras 

infecções 

virais 

NA A autora começa falando 

que conclusões sobre o 

emprego de 

tocilizumabe em COVID-

19 são precipitadas. 

Enquanto uns dizem que 

pode haver mediação da 

resposta imune, com 

diminuição de 

marcadores 

inflamatórios, outros 

especulam que pode 

haver superestímulo à 

infecção viral. A autora 

coloca que pode ser uma 

questão de tempo. O 

momento em que o 

paciente COVID-19 

desenvolve a 

hiperativação patológica 

da resposta imune, 

eventualmente 

contribuindo para a 

lesão final, 

provavelmente está na 

fase tardia da 

manifestação da doença, 

ocorrendo juntamente 

com o desconforto 

respiratório. Além disso, 

o tempo também é 

Alto 

(comentári

o) 



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

importante no caso da 

imunoterapia, já que a 

maioria dos pacientes 

desenvolve eventos 

adversos 

imunomediados nos 

primeiros 6 meses após 

a primeira 

administração. Assim, 

uma certa cautela na 

administração de 

imunoterapia durante as 

pandemias pode ser 

aplicada principalmente 

nos pacientes que 

necessitam de início da 

terapia nos primeiros 

meses de tratamento. 

Pacientes mais 

propensos a desenvolver 

hiperativação 

imunológica 

provavelmente são 

aqueles com maior 

probabilidade de 

responder à 

imunoterapia. Como a 

imunoterapia pode 

restaurar a competência 

imune, se por um lado 

essa competência pode 



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

ser paradoxalmente 

necessária para  

desenvolver SARS, por 

outro lado, os aspectos 

epidemiológicos da 

infecção por SARS-CoV-

2representam uma 

probabilidade mais baixa 

de afetar esses 

pacientes em 

comparação com seus os 

imunossuprimidos 

tratados com 

quimioterapia. 



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

Zhou et 

al., 2020 

Revisão 

narrativa 

NA Descrever 

potenciais 

opções 

terapêutica

s para 

COVID-19 

NA OS autores discutem 

que, para a infecção por 

COVID-19, estudos 

clínicos mostraram que 

os níveis séricos de 

mediadores 

inflamatórios em 

pacientes graves são 

significativamente mais 

altos do que os de 

pacientes menos graves. 

Respostas imunes 

excessivas podem 

desencadear 

tempestades de 

citocinas e causar danos 

a vários órgãos-alvo. 

Diretrizes recentes 

também apontam que 

um aumento 

progressivo da IL-6 pode 

ser um indicador de 

alerta clínico para a 

deterioração do COVID-

19. Sendo assim, os 

autores especulam que o 

tocilizumabe pode 

reduzir IL-6 é mediar a 

resposta inflamatória 

em COVID-19.  

Alto 

(Revisão 

narrativa - 

não 

sistemática

).  



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

Migai et 

al., 2020 

Relato de 

caso 

Uma mulher de 57 

anos com 

esclerose 

sistêmica (ES), 

diabetes mellitus 

tipo 2 e obseidade 

grau I (OMS). A 

doença pulmonar 

intersticial 

associada à ES 

(ES-ILD), com 

dispneia, tosse e 

esforço, foi a 

principal 

manifestação de 

órgão, associada a 

poliartrite 

simétrica, não 

erosiva e 

reagentes de fase 

aguda elevados. 

Descrever 

um relato 

de caso 

Tocilizumabe foi iniciado 

em 8mg/Kg por infusão IV 

a cada 4 semanas.  

Quatro semanas após a 

útlima infusão de 

tocilizumabe a paciente 

foi diagnosticada com 

COVID-19 e a próxima 

dose de tocilizumabe foi 

adiada. Os sintomas se 

mantiveram leves e após 

10 dias a paciente 

estava livre de sintomas. 

Após os testes negativos 

ela foi autorizada a 

voltar a receber 

tocilizumabe.  

 

Embora esses agentes 

sejam 

imunossupressores e, 

portanto, formalmente 

contraindicados em 

pacientes com infecções 

ativas, eles podem 

mostrar benefícios em 

certos subgrupos da 

SARS associada ao 

COVID-19. Além disso, 

conforme os autores, o 

caso indica que o 

tratamento com 

bloqueador da IL-6 

administrado para 

Alto (relato 

de caso) 



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

doenças autoimunes 

crônicas, como artrite 

reumatoide ou doença 

do tecido conjuntivo, 

pode até impedir o 

desenvolvimento de 

COVID-19 grave. 

Embora os autores 

estejam cientes das 

limitações das 

observações de caso 

único, acreditam que o 

relato de caso 

apresentado apoie essa 

hipótese.  

Mehta et 

al., 2020 

Correspo

ndência 

NA Descrever a 

possibilidad

e de super 

inflamação 

em COVID-

19 e o 

possível 

papel 

terapêutico 

de 

medicamen

tos 

biológicos 

NA Um perfil de citocinas 

está associado à 

gravidade da doença 

COVID-19, 

caracterizada por 

aumento da interleucina 

(IL) -2, IL-7, fator 

estimulante de colônias 

de granulos, proteína 

induzível por interferon-

γ 10, proteína induzível 

por interferon-γ 10, 

proteína quimioatraente 

de monócitos 1, proteína 

inflamatória de 

macrófagos 1-α e fator 

Alto 

(opinião) 



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

de necrose tumoral-α. 

Os autores sugerem que 

em casos de 

hiperinflamação o anti-

IL-6 tocilizumabe pode 

ser útil. No entanto, 

nenhum resultado 

específico é mostrado.  

Zhang et 

al., 2020 

Relato de 

caso 

Homem de 60 anos 

com mieloma 

múltiplo e que foi 

diagnosticado com 

COVID-19 em 

Wuhan, China. 

Esse paciente 

recebeu um ciclo 

de quimioterapia 

com bortezomib, 

talidomida e 

dexametasona, 

seguido por 

talidomida apenas, 

pois o paciente se 

recusou aos 

demais fármacos.  

Descrever 

um caso de 

COVID-19 

com 

mieloma 

múltiplo 

Quimioterapia para MM: 

bortezomibe, 

dexametasona e 

talidomida; 

 

Metilprednisolona para 

sintomas respiratórios 

 

Tocilizumabe devido a 

aumento em IL-6.  

Na admissão, o que mais 

chamou a atenção foi o 

elevado índice de IL-6 

(IL-6 level, pg/mL 

(referência 0.1-2.9) 

(medido: 121.59)).  

 

Esse paciente 

apresentou opaciade em 

vifro fosco dois dias após 

a admissão. 

Considerando o 

encurtamento da 

respiração, esse 

paciente recebeu infusão 

de metilprednisolona 

entre os dias 2 a 6.  

 

Esse paciente recebeu 

então tocilizumabe, o 

nível sérico de IL-6 

Alto (relato 

de caso) 



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

reduziu gradualmente 

até o dia 10 e depois 

passou um pico de 

elevação e por fim 

atingiu o seu valor mais 

baixo. É importante 

ressaltar que, mesmo 

tendo reduzido, ainda se 

encontrava acima da 

faixa de referência. De 

acordo com os autores, 

este pico de IL-6 não 

quer dizer uma 

retomada da COVID-19, 

mas sim que houve 

recuperação de células 

T.  

 

No dia 19 as opacidades 

pulmonares já haviam 

melhorado e o paciente 

foi declarado curado. 

Conforme os autores, as 

condições clínicas do 

paciente se recuperaram 

gradualmente após o 

tratamento com 

tocilizumabe.  



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

Zhang et 

al., 

2020b 

Estudo 

mecaníst

ico 

NA Descrever a 

síndrome 

de 

liberação 

de citocinas 

e seu papel 

na 

patogenicid

ade de 

COVID-19, 

com 

potencial 

terapeutico 

para anti 

IL-6 

tocilizumab

e 

NA o tratamento da 

tempestade de citocinas 

tornou-se uma parte 

importante do resgate 

de pacientes graves. A 

interleucina-6 (IL-6) 

desempenha um papel 

importante na síndrome 

de liberação de citocinas 

(RSC). Se ele puder 

bloquear a via de 

transdução de sinal da 

IL-6, espera-se que ele 

se torne um novo 

método para o 

tratamento de pacientes 

graves. 

Alto 

(estudo 

mecanístico

) 

Diao et 

al., 2020 

Série de 

casos 

522 pacientes 

(idade entre 5 dias 

e 97 anos) com 

confirmação 

laboratorial de 

COVID 19 em dois 

hospitais de 

Wuhan (admitted 

into the General 

Hospital of Central 

Theatre Command 

or Hanyang). 

Esses foram 

comparados a 40 

Avaliar o 

quantitativ

o de céluas 

T em 

pacientes 

com e sem 

COVID-19, 

correlacion

ando esse 

valor com 

as medidas 

de citocinas 

inflamatóri

as e 

Quantificação de céúlas T e 

doseamento de citocinas. 

Nenhuma intervenção 

farmacológica foi 

diretamente avaliada.  

dos 522, 499 tiveram 

contagem de linfócitos. 

75,75% (359/499), 

75,95% (379/499) e 

71,54% (357/499) dos 

pacientes tiveram 

contagens notavelmente 

baixas de células T 

totais, contagens de 

células T CD4 + e CD8 

+, respectivamente. 

 

As contagens de células 

T totais, CD4 + e CD8 + 

Alto 

(Apesar do 

carater 

comparativ

o, este 

estudo não 

paresenta 

característi

cas de 

coorte: 

nenhum 

seguimento 

planejado, 

retrospectiv



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

voluntários sadios 

(2 a 62 anos) que 

adentraram os 

hospitais por 

outros motivos. O 

estudo é 

retrospectivo 

Hospital) 

estratifican

do por 

grupos de 

gravidade 

ou etários.  

foram significativamente 

mais baixas em 

pacientes na UTI do que 

em casos não na UTI 

(p<0,01). 

 

o menor número de 

células T foi encontrado 

em pacientes com idade 

igual ou superior a 60 

anos, sugerindo uma 

causa potencial para 

maior suscetibilidade em 

pacientes idosos 

(p<0,0001). 

 

Entre 212 casos não 

UTI, 151 casos eram 

leves / moderados, 40 

casos graves, enquanto 

13 casos em estado 

crítico e 8 morreram. A 

análise estatística 

mostrou que o número 

de células T, incluindo 

células T totais, CD 4+ e 

CD CD8 + em grupos 

graves, críticos e 

perecidos, é 

significativamente 

menor do que no grupo 

o com 

revisão de 

prontuário; 

nenhum 

controle 

por 

confundidor 

nas 

análises 

estatísticas, 

nenhuma 

descrição 

adequada 

de 

característi

cas da 

população 

(muito 

heterogêne

a), e nem 

todos 

foram 

avaliados 

(perda)).  



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

leve / moderado 

(p<0,01). Esse 

resultado sugere que 

intervenções agressivas 

podem ser necessárias 

para pacientes não 

pertencentes à UTI, 

mesmo na ausência de 

sintomas mais graves, 

caso a contagem de 

células T caia abaixo do 

limiar crítico. 

 

os autores descobriram 

que os níveis de TNF-α, 

IL-6 e IL-10 

aumentaram 

significativamente em 

pacientes infectados, e 

as análises estatísticas 

demonstraram que seus 

níveis em pacientes na 

UTI são 

significativamente 

maiores do que em 

pacientes não na UTI 

(p<0,05 para TNF e 

p<0,0001 para IL-6 e IL-

10). Os Autores 

sugerem que com isso 

há possibilidade do 



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

emprego de terapias 

direcionadas as 

citocinas.  

Xu et al., 

2020 

Série de 

casos 

21 pacientes com 

COVID-19, dos 

quais 17 eram 

casos graves e 4 

críticos. A média 

de idade era de 

56,8 (16,5 DP) e 

87,5% do sexo 

masculino. Eles 

foram atendidos 

no The First 

Affiliated Hospital 

of University 

of Science and 

Technology of 

China 

Mostrar os 

resultados 

de eficácia 

e 

segurança  

com o 

tocilizumab

e, em 

termos de 

resposta 

clínica 

(redução da 

necessidad

e de O2, 

melhora 

radiográfica

) e 

normalizaç

ão de 

células 

sanguíneas 

e 

marcadores 

inflamatóri

os 

Todos receberam cuidado 

padrão definido em 

protocolo do hospital: 

incluindo lopinavir, 

metilprednisolona, outros 

analgésicos e 

oxigenoterapia, e 

adicionados ao 

tocilizumabe (Roche 

Pharma (Schweiz) Ltd, 

B2084B21), prescrevendo 

400 mg uma vez IV 

85,7% receberam 

tocilizumabe uma vez e 

3 receberam duas vezes, 

devido a febre em 12 h.  

 

A temperatura corporal 

voltou ao normal no dia 

seguinte ao TOC e 

permaneceu estável 

desde então.  

 

Um paciente não 

precisou de mais 

oxigenoterapia. Quinze 

pacientes (15/20, 

75,0%) haviam 

diminuído a ingestão de 

oxigênio. Um paciente 

foi retirado do ventilador 

no primeiro dia após o 

tocilizumabe. Um 

paciente crítico 

apresentou extubação 

traqueal e recuperou a 

consciência no quinto 

dia. Outra pessoa que já 

havia recebido 

ventilação invasiva 

Alto (Série 

de casos) - 

comparaçõ

es sem 

ajustes por 

confundidor

es.  



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

reduziu os parâmetros 

do ventilador e esperava 

desligá-lo em breve. 

 

Após o tratamento, a 

tomografia 

computadorizada 

mostrou que as lesões 

foram absorvidas em 19 

pacientes (90,5%) e um 

pouco de melhora nas 

demais. Dezenove 

pacientes (90,5%) 

receberam alta, 

incluindo dois pacientes 

críticos e o restante 

permaneceu em 

observação hospitalar, 

mas a temperatura 

corporal permaneceu 

normal e todos os 

sintomas melhoraram 

notavelmente. O tempo 

médio de internação foi 

de 13,5 ± 3,1 dias após 

o tratamento com 

tocilizumabe. Não houve 

relatos de infecção 

pulmonar subsequente e 

deterioração da doença 

ou morte. Durante o 
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Desenh

o 
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viés 

tratamento com 

tocilizumab, não foram 

relatadas reações 

adversas a 

medicamentos 

 

Contagem de linfócitos 

ref. 20-50:  

Antes do TOC: 15.52 ± 

8.89 (17/20, 85.0%); 

Dia após: 11.78 ± 11.36 

(16/18, 88.9%); Dia 3 

após: 16.93 ± 13.59 

(14/21, 66.7%); Dia 5 

após: 22.62 ± 13.48 

(9/19, 47.4%). 

 

Proteína C reativa 

(mg/L), ref. 0-5:  

Antes de TOC: 75.06 ± 

66.80 (20/20, 100%); 

Dia 1 após TOC:  38.13 

± 54.21 (17/18, 

94.4%); Dia 3 após 

TOC: 10.61 ± 13.79 

(10/20, 50.0%); Dia 5 

após TOC:  2.72 ± 3.60 

(3/19, 15.8%) 

Luo et 

al., 2020 

Série de 

casos 

15 pacientes 

infectados com 

COVID-19 que 

Discutir a 

resposta ao 

tratamento 

NA Níveis de proteina C 

reativa estavam acima 

do normal em todos os 

Alto 



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

foram tratados 

com tocilizumabe 

entre 27 de janeiro 

e 5 de março de 

2020 no Hospital 

Tongji em Wuhan, 

China. 

da terapia 

com TCZ 

em 

pacientes 

infectados 

com 

COVID-19 

pacientes antes do início 

da terapia com TCZ e 

melhoraram após o 

tratamento com 

tocilizumabe. Dos 

pacientes classificados 

como criticamente 

doentes (n = 4), 3 não 

tiveram sua resposta 

aprimorada pelo 

medicamento e foram a 

óbito. Para o último, os 

níveis de PCR não 

retornaram a 

normalidade 

(permaneceu 20 vezes 

mais alto durante uma 

semana). Já para os 

demais 11 pacientes, os 

níveis de PCR estavam 

dentro ou perto da faixa 

normal em uma semana. 

Os níveis de IL-6 antes 

da administração de 

tocilizumabe variaram 

de 16,4 pg/mL a 627,1 

pg/mL (2-90 vezes 

maior que o normal). 

Após o início da terapia 

com tocilizumabe, o 

nível sérico de IL-6 em 
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o 
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viés 

10 pacientes tendeu a 

aumentar rapidamente 

logo no início e depois 

diminuiu. 

De Luna 

et al., 

2020 

Relato de 

caso  

Homem de 45 anos 

com doença 

falciforme 

homozigótica e 

presença de crises 

vaso-oclusivas 

multifocaisc 

(histórico de 

nefropatia 

falciforme com 

acidose tubular, 

retinopatia 

isquêmica, 

priapismo e 

remodelação 

cardíaca, mas sem 

histórico de 

síndrome torácia 

aguda nos últimos 

10 anos). 

Apresentou febre e 

SpO2 baixou para 

91%. Diagnóstico 

de COVID-19 

confirmado por 

PCR 

Descrever 

um caso 

incomum 

na França 

Ácido amoxicilina-

clavulânico e oxigênio 

suplementar através de 

uma cânula nasal a uma 

taxa de 3 L/min. Além 

disso, hidroxicloroquina na 

dose de 200mg oral a cada 

8h. Após diagnóstico de 

COVID-19, foi administrado 

tocilizumabe (8mg/kg) 

No 3º dia paciente 

apresentou SpO2 97% 

(mantido com oxigênio 

suplementar). No 4º dia 

recebeu transfusão 

sanguínea (devido à 

síndrome) e recebeu alta 

no 5º dia. 

Alto 



 

 

 

 

Autor/ 

ano 

Desenh

o 

População Objetivo Intervenções Resultados Risco de 

viés 

Di 

Giambe

nedetto 

et al., 

2020 

Série de 

casos 

Pacientes com 

COVID-19:  

1) homem 

hipertenso de 71 

anos 

2) homem 

saudável de 45 

anos 

3) homem 

hipertenso de 53 

anos 

Descrever 

os 

desfechos 

de 

pacientes 

tratados 

com 

tocilizumab

e em um 

hospital da 

Itália 

Paciente 1: terapia antiviral 

(lopinavir/ritonavir) + 

hidroxicloroquina (6 de 

março) e 2 doses de 

tocilizumabe (em um 

intervalo de 12h no dia 14 

de março). 

Paciente 2: terapia antiviral 

(10 de março) e 2 doses de 

tocilizumabe (14 de 

março). 

Paciente 3: terapia antiviral 

(iniciada imediatamente 

após o diagnóstico) e 3 

doses de tocilizumabe (15 

de março). 

Paciente 1: após os 

antivirais e 

hidroxicloroquina a febre 

continuou e os 

parâmetros respiratórios 

pioraram. Proteína C-

reativa = 117 mg/L. 

Após tocilizumabe houve 

desaparecimento da 

febre, melhora dos 

parâmetros 

respiratórios, redução a 

níveis normais da 

proteína C-reativa (20 

de março). 

Paciente 2: houve 

melhora inicial, porém 

desenvolveu dispneia 

por esforços leves, 

houve aumento da 

proteína C reativa (151 

mg/L) e aparecimento 

de alterações no raio X 

de tórax. Após 

tocilizumabe o quadro 

clínico melhorou, com 

resolução da febre após 

48h e redução da PCR 

(18 de março). 

Paciente 3: após 48h de 

terapia antiviral os 

Alto 
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ano 
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o 
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viés 

sintomas pioraram e 

após a administração de 

tocilizumabe houve 

progressiva melhora da 

dispneia e redução da 

proteína C-reativa para 

níveis normais 

Morrison 

et al., 

2020 

Série de 

casos 

Pacientes com 

COVID-19 

admitidos na UTI:  

1) homem de 65 

anos que 

apresentou 

falência 

respiratória e 

síndrome da 

angústia 

respiratória do 

adulto (8 dias após 

o início dos 

sintomas) 

2) homem de 43 

anos que 

apresentou 

falência 

respiratória e 

síndrome da 

angústia 

respiratória do 

adulto (12 dias 

Demonstrar 

possíveis 

efeitos 

colaterais 

do uso do 

tocilizumab

e no 

tratamento 

de 

pacientes 

com 

COVID-19 

Paciente 1:  

lopinavir/ritonavir, 

ribavirin, e 

hidroxicloroquina 

(tratamento imediato). 

Além disso, foi sedado com 

propofol. Após persistência 

de febre e marcadores 

inflamatórios, tocilizumabe 

foi administrado (dias 9 e 

10). Antes da 2º dose (dia 

10) propofol foi 

descontinuado. 

Paciente 2:  

lopinavir/ritonavir, 

ribavirin, e 

hidroxicloroquina 

(tratamento imediato). 

Além disso, foi sedado com 

propofol. Após persistência 

de febre e marcadores 

inflamatórios, tocilizumabe 

foi administrado (dias 13). 

Propofol foi substituído por 

Paciente 1: no dia 11 os 

níveis de triglicerídeos e 

os biomarcadores de 

pancreatite aguda 

estavam elevados (TG: 

1196 mg/dL; amilase: 

309 UI/L; lipase: 104 

UI/L) 

Paciente 2: após a 

adminsitração de 

tocilizumabe os níveis de 

triglicerídeos 

aumentaram (1436 

mg/dL no dia 16) e os 

biomarcadores de 

pancreatite aguda 

permaneceram normais 

(amilase: 47 UI/L; 

lipase: 58 UI/L). 

Alto 
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viés 

após o início dos 

sintomas) 

midazolan (6h antes da 

administração de 

tocilizumabe) 

 



 

 

 

Resultados dos Registros de ensaios clínicos 

Foram encontrados 14 registros de ensaios clínicos, sendo todos 

eles dedicados ao tratamento da pneumonia por COVID-19. Nenhum 

resultado ainda está disponível. Maiores informações quanto à dose, 

comparações, número de pacientes e status podem ser visualizados no 

Quadro 74 a seguir.  

 

 



 

 

 

Quadro 74: Registros de ensaios clínicos encontrados na base clinicaltrials.gov. 

Número CT Título Status Intervenções Medidas de desfecho Fase Número Datas 

NCT04317092 Tocilizumab in 
COVID-19 
Pneumonia 
(TOCIVID-19) 

Recrutando Braço único: tocilizumabe 8 
mg/kg (até máximo de 800mg 
por dose), intervalo de 12h. 

Mortalidade, nível de interleucina 6, 
contagem linfocitária, PCR, parâmetros 
de oxigenação, mudança no SOFA 
(Sequential Organ Failure 
Assessment), eventos adversos, 
resposta radiológica, duração da 
internação,  remissão respiratória. 

Fase 2 330 início: 19 de 
março de 
2020; 
resultados 
primários: 
19 
dezembro 
2020; e 
finalização: 
19 de 
dezembro 
de 2022. 

NCT04335071 Multicenter, 
Double-blind, 
Randomized 
Controlled Trial 
of Tocilizumab in 
the Treatment of 
Coronavirus 
Induced Disease 
(COVID-19) 
(CORON-ACT) 

Ainda não 
recrutando 

Tocilizumabe = 8 mg/kg peso 
corporal, dose máxima 800 mg 
versus placebo 

Primários: internações, intubações e 
morte 

Fase 2 100 Início: Abril 
2020; 
resultados 
primários: 
outubro 
2020; e 
finalização: 
outubro 
2020. 

NCT04331795 Tocilizumab to 
Prevent Clinical 
Decompensation in 
Hospitalized, Non-
critically Ill Patients 
With COVID-19 
Pneumonitis 

Ainda não 
recrutando 

Um braço com tocilizumabe 200 
mg dose única (segunda dose a 
depender da gravidade - PCR) 
versus Tocilizumabe 80 mg dose 
única (segunda dose a depender 
da gravidade - PCR) 

Resposta clínica, Resposta bioquímica, 
sobrevida global, alta hospitalar, 
progressão de pneumonite, taxa de 
ventilação mecânica, duração da 
ventilação, tempo de ventilação, taxa 
de utilização de vasopressor, número 
de dias de UTI 

Fase 2 50 Início 3 de 
abril de 
2020; 
resultados 
primários: 
01 julho 
2020; e 
finalização: 
dezembro 
de 2020. 



 

 

 

Número CT Título Status Intervenções Medidas de desfecho Fase Número Datas 

NCT04332913 Efficacy and Safety 
of Tocilizumab in 
the Treatment of 
SARS-Cov-2 
Related Pneumonia 

Ainda não 
recrutando 

Braço único: tocilizumab (dose de 
400 mg IV dose única, com 
possível segunda dose em caso 
de não melhora clínica) 

Primário: porcentage de pacientes com 
recuperação completa, definido como 
normalização da saturação 

coorte 30 Início: abril 
2020; 
Resultados 
primários: 
31 
dezembro 
2020; 
finalização: 
21 de março 
de 2021.  

NCT04310228 Favipiravir 
Combined With 
Tocilizumab in the 
Treatment of 
Corona Virus 
Disease 2019 

Recrutando Três braços:  
1: favipiravir 1.600mg de cada 
vez, duas vezes por dia; do 2º ao 
7º dia, 600mg por vez, duas 
vezes ao dia. Administração oral, 
o número máximo de dias 
necessários não é superior a 7 
dias. Associado ao tocilizumabe: 
a primeira dose é de 4 a 8 mg / 
kg e a dose recomendada é de 
400 mg. Para pacientes com 
febre, é aplicada uma aplicação 
adicional (a mesma dose de 
antes) se ainda houver febre 
dentro de 24 horas após a 
primeira dose e o intervalo entre 
dois medicamentos ≥ 12 

horas.Infusão intravenosa, o 
número máximo acumulado é de 
dois e a dose única máxima não 
excede 800 mg. 
 
2: favipiravir 1.600mg de cada 
vez, duas vezes por dia; do 2º ao 
7º dia, 600mg por vez, duas 
vezes ao dia. Administração oral, 
o número máximo de dias 
necessários não é superior a 7 
dias. 
 
3: tocilizumabe: A primeira dose 

Cura clínica, Carga viral zerada, 
duração da febre, melhora da imagem 
do pulmão, mortalidade, taxa de 
ventilação, tempo de hospitalização 

Não 
descrit
o 

150 Início: 08 
de março de 
2020; 
Resultados 
primários: 
maio de 
2020; e 
finalização: 
maio de 
2020.  



 

 

 

Número CT Título Status Intervenções Medidas de desfecho Fase Número Datas 

é de 4 a 8 mg / kg e a dose 
recomendada é de 400 mg. Para 
pacientes com febre, é aplicada 
uma aplicação adicional (a 
mesma dose de antes) se ainda 
houver febre dentro de 24 horas 
após a primeira dose e o intervalo 
entre dois medicamentos ≥ 12 
horas.Infusão intravenosa, o 
número máximo acumulado é de 
dois e a dose única máxima não 
excede 800 mg. 

NCT04320615 A Study to Evaluate 
the Safety and 
Efficacy of 
Tocilizumab in 
Patients With 
Severe COVID-19 
Pneumonia 

Ainda não 
recrutando 

1 infusão intravenosa (TC) de 
TCZ, dosada em 8 mg / kg, até 
uma dose máxima de 800 mg. 
Pode ser administrada até 1 dose 
adicional se os sintomas clínicos 
piorarem ou não apresentarem 
melhora. Versus placebo 

Estado clínico avaliado usando uma 
escala ordinal de 7 categorias | Tempo 
até melhora clínica (TTCI), definido 
como uma pontuação nacional de 
alerta precoce 2 (NEWS2) de </ = 2 
Mantido por 24 horas | Tempo para 
melhoria de pelo menos 2 categorias 
em relação a Linha de base em uma 
escala ordinal de 7 categorias de 
estado clínico | Incidência de ventilação 
mecânica | Dias sem ventilador até o 
dia 28 | Dias sem falha de órgãos até o 
dia 28 | Incidência de permanência na 
unidade de terapia intensiva (UTI) | 
Duração da permanência na UTI | 

Tempo à falha clínica | Taxa de 
mortalidade | Tempo para alta 
hospitalar | Duração do tempo com 
oxigênio suplementar | Percentual de 
participantes com eventos adversos | 
COVID-19 (SARS-CoV-2) Carga viral ao 
longo do tempo | Tempo para reação 
em cadeia da polimerase com 
transcriptase reversa RT-PCR) 
Negatividade do vírus | Proporção de 
participantes com infecção pós-
tratamento | Concentração sérica de 
IL-6 | Concentração sérica de sIL-6R | 
Concentração sérica de ferritina | 

Fase 3 330 Início: 03 
de abril 
2020; 
resultados 
primários: 
31 de 
agosto de 
2021; e 
conclusão: 
30 de 
setembro 
de 2021 



 

 

 

Número CT Título Status Intervenções Medidas de desfecho Fase Número Datas 

Concentração sérica de proteína C 
reativa (PCR) | Concentração sérica de 
TCZ 

NCT04306705 Tocilizumab vs 
CRRT in 
Management of 
Cytokine Release 
Syndrome (CRS) in 
COVID-19 

Recrutando Tocilizumabe 8 mg/Kg uma vez; 
ou terapia de substituição renal 
contínua por 3 vezes ou mais 
consecutivas; ou terapia padrão 
de atendimento de acordo com as 
políticas ou diretrizes locais 
escritas e inclui o equilíbrio de 
eletrólitos e ácido-base, 
fornecimento de suporte enteral 
ou parenteral de nutrientes, 
antibioticoterapia, oxigenoterapia 
e ventilação não invasiva. 

Proporção de participantes com 
normalização da febre e saturação de 
oxigênio até o dia 14 | Duração da 
hospitalização | Proporção de 
participantes com normalização da 
febre até o dia 14 | Alteração da linha 
de base no glóbulo branco e contagem 
diferencial | Tempo para o primeiro 
negativo em 2019 romance Corona 
virus RT -PCR | Mortalidade por todas 
as causas | Alteração da linha de base 
na hsCRP | Alteração da linha de base 
nas citocinas IL-1Œ≤, IL-10, sIL-2R, 
IL-6, IL-8 e TNF-| ± | proporção de 
células T CD4 + CD3 / CD8 + CD3 

Coorte 120 Início: 20 
fevereiro 
2020; 
resultados 
primários: 
30 de maio 
de 2020; e 
conclusão: 
20 de junho 
de 2020. 

NCT04331808 Cohort Multiple 

Randomized 
Controlled Trials 
Open-label of 
Immune 
Modulatory Drugs 
and Other 
Treatments in 
COVID-19 Patients 
- Tocilizumab Trial - 
CORIMUNO-19 - 
TOCI (CORIMUNO-
TOCI) 

Ainda não 

recrutando 

Tocilizumabe 8 mg/Kg no dia 1 e 

depois uma segunda dose no dia 
3 em caso de não resposta 
(necessidade de oxigênio) 

Sobrevivência sem necessidade de 

utilização do ventilador no dia 14. | 
Escala de progressão da OMS <= 5 no 
dia 4 | Incidência cumulativa de 
extubação traqueal bem-sucedida 
(definida como extubação de duração> 
48h) no dia 14 | Escala de progressão 
da OMS <= 7 no dia 4 | OMS escala de 
progressão | Sobrevivência | Dias livres 
do ventilador por 28 dias | acidose 
respiratória no dia 4 | Relação PaO2 / 
FiO2 | independência do tempo de 
fornecimento de oxigênio | duração da 
internação | tempo de excreção viral 
negativa | tempo de excreção viral 
negativa | tempo de alta da UTI | 
tempo de alta hospitalar 

Fase 2 240 Início: 31 

março 
2020; 
Resultados 
primários: 
31 março 
2021; e 
conclusão: 
31 março 
2021. 

NCT04315480 Tocilizumab for 
SARS-CoV2 Severe 
Pneumonitis 

Ainda não 
recrutando 

Braço único: Uma única dose de 
8 mg/kg IV 

parada na deterioração da função 
pulmonar | melhoria na função 
pulmonar | necessidade de intubação 
orotraqueal | morte 

Fase 2 30 Início: 
março 
2020; 
Resultados 
primários: 
abril 2020; 
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e 
conclusão: 
maio 2020 

NCT04332094 Clinical Trial of 
Combined Use of 
Hydroxychloroquine
, Azithromycin, and 
Tocilizumab for the 
Treatment of 
COVID-19 

Not yet 
recruiting 

Braço 1: 
Tocilizumab: 162 mg sc x 2 doses 
+ tocilizumab 162 mg sc x 2 
doses às 12 horas (dia 1) 
 
Hidroxicloroquina: 400 mg/12 h 
v.o. dia 1 seguido de 200 mg/12 
h v.o. por 6 dias (7 dias no total) 
 
Azitromicina: 500 mg/dia v.o. por 
3 dias 
 
Braço 2:  
Hidroxicloroquina: 400 mg 12 h 
v.o. dia 1 seguido de 200 mg/12 
h v.o. por 6 dias (7 dias no total) 
 
Azitromicina: 500 mg/dia v.o. por 
3 dias 

Mortalidade hospitalar | Necessidade 
de ventilação mecânica na Unidade de 
Terapia Intensiva 

Fase 2 276 Início: abril 
2020; 
Resultados 
primários: 
setembro 
2020; e 
conclusão: 
outubro 
2020.  

NCT04335305 Checkpoint 
Blockade in COVID-
19 Pandemic 
(COPERNICO) 

Ainda não 
recrutando 

Braço 1: Tocilizumabe 8 mg/kg 
(até um máximo de 800 mg por 
dose) como infusão intravenosa 
por 60 minutos; dose única de 
Pembrolizumab (MK3475) 200 
mg como infusão intravenosa por 
30 minutos; Dose única. Os 
pacientes que não apresentam 
melhora clínica da função 
respiratória após 12 horas podem 
receber uma dose adicional de 
tocilizumab no mesmo nível de 

dose da primeira administração. 
Os pacientes que mostram 
SpO2≤94% no ar ambiente 
podem receber uma 
administração adicional de 

Primário: Porcentagem de pacientes 
com normalização da SpO2 ≥96% 
[Prazo: até o dia 14 após o início do 
tratamento no estudo] 

Fase 2 24 Início: 30 
março 
2020; 
Resultados 
primários: 
15 maio 
2020; 
Conclusão: 
15 maio 
2020.  
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pembrolizumabe (MK-3475) na 
mesma dose recomendada após 3 
semanas do início do tratamento 
e/ou uma dose adicional de 
tocilizumabe após 4 semanas do 
início do tratamento. 
 
Braço 2: O atendimento padrão 
de acordo com as políticas ou 
diretrizes locais escritas 
compreende, conforme 
necessário e a critério do médico, 
oxigênio suplementar, ventilação 
não invasiva e invasiva, agentes 
antibióticos, suporte vasopressor, 
terapia de substituição renal, 
glicocorticóide, tocilizumabe, 
agentes direcionados para o 
vírus, cloroquina ou 
hidroxicloroquina. 

NCT04333914 Prospective Study 
in Patients With 
Advanced or 
Metastatic Cancer 
and SARS-CoV-2 
(COVID-19) 
Infection 

Ainda não 
recrutando 

O estudo será basedo em duas 
coortes: 
 
1 - Pacientes assintomáticos e 
casos leves (randomizados para): 
A) Análogo de cloroquina 
(GNS651): dose de carga de 

200mg por 2 dias e 200 qd por via 
oral por 14 dias consecutivos. B) 
Nivolumabe: 0,3 mg / kg, por via 
intravenosa, infusão única no dia 
1. 3) melhores cuidados de 
suporte 
 
2 - Pacientes moderados e graves 
(randomizados para): 
A) Análogo de cloroquina 
(GNS651): dose de carga de 
200mg por 2 dias e 200 qd por via 
oral por 14 dias consecutivos; 
B)Tocilizumab: dose plana de 400 

Taxa de sobrevivência de 28 dias | 
Tempo para melhora clínica | Situação 
clínica | Mudança média no estado 
clínico da linha de base para dias | 
Sobrevida geral | Tempo de 
permanência na unidade de terapia 
intensiva | Duração da ventilação 

mecânica ou dispositivos de oxigênio 
de alto fluxo | Duração da 
hospitalização | Taxa negativação do 
esfregaço da garganta | Vírus 
quantitativo do SARS-CoV-2 em 
amostras de esfregaço da garganta e 
sangue | Taxa de infecção secundária 
por outros patógenos documentados | 
Parâmetros biológicos | Número de 
participantes com eventos adversos 
relacionados ao tratamento avaliados 
pelo CTCAE v5.0 | análise de custo-
efetividade (CEA) 

Fase 2 273 Início: abril 
de 2020; 
Resultados 
primários: 
junho de 
2020; e 
conclusão: 

agosto de 
2020 



 

 

 

Número CT Título Status Intervenções Medidas de desfecho Fase Número Datas 

mg, por via intravenosa, infusão 
única no dia 1. 3) melhores 
cuidados de suporte 

NCT04322773 Anti-il6 Treatment 
of Serious COVID-
19 Disease With 
Threatening 
Respiratory Failure 

Ainda não 
recrutando 

Braço 1: Tratamento em dose 
única com 400 mg de tocilizumab 
por via intravenosa 
 
Braço 2: Tratamento em dose 
única com 2 x 162 mg de 
tocilizumab por via subcutânea 
 
Braço 3: Tratamento em dose 
única com 1 x 200 mg de 
sarilumabe por via subcutânea 
 
Braço 4: cuidados padrão 

Tempo para independência da 
oxigenoterapia suplementar | Número 
de mortes | Dias fora do hospital e 
vivos | Dias livres de ventilação vivos e 
fora do hospital | Nível de proteína C 
reativa (PCR) | Número de 
participantes com eventos adversos 
graves 

Fase 2 200 Início: 4 de 
abril de 
2020; 
Resultados 
primários: 
01 junho 
2021; e 
conclusão: 
01 junho 
2021 



 

 

 

Número CT Título Status Intervenções Medidas de desfecho Fase Número Datas 

NCT04330638 Treatment of 
COVID-19 Patients 
With Anti-
interleukin Drugs 

Ainda não 
recrutando 

Braço 1: cuidao padrão 
Braço 2: anakinra 100 mg por 28 
dias ou até a alta hospitalar, o 
que vier primeiro; 
Braço 3: O siltuximab será 
administrado por infusão 
intravenosa única na dose de 11 
mg / kg; 
 
Braço 4: anakinra 100 mg por 28 
dias ou até a alta hospitalar, o 
que vier primeiro + siltuximab 
será administrado por infusão 
intravenosa única na dose de 11 
mg / kg; 
Braço 5: O tocilizumab será 
administrado por infusão 
intravenosa única na dose de 8 
mg / kg com uma infusão máxima 
de 800 mg / injeção; 
Braço 6: anakinra 100 mg por 28 
dias ou até a alta hospitalar, o 
que vier primeiro + tocilizumab 
será administrado por infusão 
intravenosa única na dose de 8 
mg / kg com uma infusão máxima 
de 800 mg / injeção. 

Tempo para melhora clínica | Tempo 
para melhora na oxigenação | 
Alteração média na oxigenação | 
Número de dias com hipóxia | Número 
de dias de uso suplementar de oxigênio 
| Tempo para ausência de febre por 
mais de 48h sem antipiréticos | 
Número de dias com febre | Tempo 
para reduzir pela metade dos níveis de 
PCR em comparação com o valor 
máximo durante o teste | Tempo para 
reduzir pela metade os níveis de 
ferritina em comparação com o valor 
máximo durante o teste | Incidência de 
EAs (eventos adversos) | Incidência de 
EAs (eventos adversos graves) | 
Duração do internamento | Duração do 
internamento | sobreviventes | 
Alteração média na pontuação do sinal 
clínico entre o dia 1 e o dia 7 | Alteração 
média na pontuação do sinal clínico 
entre o dia 1 e o dia 15 | Tempo para a 
pontuação do sinal clínico <6 mantida 
por 24h | Alteração média da 
pontuação no SOFA (Sequential Organ 
Failure Assessment) entre o dia 1 e o 
dia 7 | Mudança média da pontuação do 
SOFA entre o dia 1 e o dia 15 | Mudança 
média da pontuação NEWS2 (alerta 
precoce nacional) entre o dia 1 e o dia 
7 | Mudança média da pontuação 
NEWS2 entre o dia 1 e o dia 15 | 
Porcentagem de pacientes que 
relataram cada sever classificação em 

uma escala ordinal de 6 pontos em 
relação à IL-1 sérica | Porcentagem de 
pacientes que relatam cada 
classificação de gravidade em uma 
escala ordinal de 6 pontos em relação 
à IL-6 sérica | Incidência de infecção 
bacteriana ou fúngica invasiva 

Fase 4 342 Início: abril 
2020, 
resultados 
primários: 
setembro 
2020; e 
conclusão: 
dezembro 
2020 



 

 

 

Número CT Título Status Intervenções Medidas de desfecho Fase Número Datas 

nosocomial | incidência de linfo-
histiocitose hemofagocítica secundária 
| Incidência de linfo-histiocitose 
hemofagocítica secundária em relação 
à IL-1 sérica | Incidência de linfo-
histiocitose hemofagocítica secundária 
em relação à IL-6 sérica | Tempo para 
o primeiro uso de dispositivos de alto 
fluxo de oxigênio, ventilação mecânica 
não-invasiva ou invasiva em ambientes 
não-invasivos ventilados | Tempo para 
o primeiro uso de esteróides sistêmicos 
de resgate em pacientes ventilados | 
Número de dias livres de ventilação | 
Duração da ventilação mecânica em 
pacientes ventilados | Duração da 
internação na UTI em pacientes que se 
inscreveram em teste enquanto já 
estavam em ventilação mecânica 
invasiva ou não invasiva | Tempo para 
progressão para SRAG em pacientes 
ventilados | Tempo para progressão 
para SRAG em pacientes ventilados de 
acordo com IL-1 | Tempo para pr 
adesão à SRAG em pacientes 
ventilados de acordo com a IL-6 | Taxa 
de mortalidade por todas as causas 
(excluindo o grupo que entrou durante 
a ventilação) | Porcentagem de 
pacientes em estado clínico na Escala 
Ordinal de 6 pontos | Incidência de 
anormalidades da função pulmonar | 
Incidência de fibrose pulmonar 
tomografia computadorizada do tórax | 

Taxa de mortalidade por todas as 
causas 



 

 

 

Conclusões 

Os estudos avaliados apresentam resultados que devem ser 

interpretados com cautela, devido ao baixo rigor metodológico. 

Estudos teóricos sugerem que pode haver explosão de citocinas na 

pneumonia por COVID-19, de forma que poderiam ser cogitados os 

agentes biológicos anticitocinas. Séries de casos mostraram que 

pacientes com COVID-19 mais graves e internados em UTI apresentam 

menor contagem de linfócitos e maior concentração de citocinas (IL-6, 

IL-10 e TNF-alfa) do que aqueles indivíduos sadios ou com doença 

leve/moderada. Já os estudos em populações específicas especulam 

que o uso prévio de tocilizumabe, para outras condições, pode levar ao 

menor agravamento de COVID-19, caso a pessoa venha a se infectar.  

Dessa forma, não é recomendada a aplicação rotineira de 

tocilizumabe a pacientes com COVID-19. O seu uso pode ser 

empregado em protocolos de pesquisa devidamente registrados em 

agências regulatórias (CONEP, ANVISA), os quais incluam pacientes: 

internados, sem melhora com tratamentos anteriores, sem 

contraindicação ao medicamento, com elevação de IL-6, PCR e 

linfopenia. A posologia deve ser avaliada caso a caso. Estudos 

registrados no ClinicalTrials.gov têm adotado a dose de 8 mg/Kg de 

peso corporal, com o máximo de 800 mg (dose única de 400 mg com 

outra dose extra, caso não haja resposta. A manutenção da febre em 

12 h é o critério mais utilizado.). 

 

 

  



 

 

 

APÊNDICE 15 

Pergunta: Qual a eficácia e a segurança da ivermectina para o 

tratamento de pacientes com COVID-19? 

Estratégias de busca 

Foram realizadas buscas nas bases de dados eletrônicas, na 
literatura cinzenta e a busca manual nas listas de referências dos 

estudos relevantes. Não foram utilizadas restrições de data, 

idioma ou status (resumo ou texto completo) da publicação. As 
buscas foram realizadas no dia 07 de abril de 2020 e atualizadas 

no dia 27 de abril de 2020. As estratégias estão detalhadas no 
Quadro 75. 

 

Quadro 75: Estratégias utilizadas para as buscas eletrônicas. 

Base de 

dados 

Estratégia de busca Resultado

s 

MEDLINE 

(via 

PubMed) 

(("Ivermectin"[Mesh] OR ivermectin)) AND ("SARS 

Virus"[Mesh] OR Severe Acute Respiratory 

Syndrome Virus OR Severe Acute Respiratory 

Syndrome coronavirus 2 OR SARS-CoV-2 OR SARS-

Cov2 OR SARS CoV 2 OR coronavirus disease 2019 

OR COVID 19 OR COVID-19 OR nCoV 2019 OR 

"Middle East Respiratory Syndrome 

Coronavirus"[Mesh] OR "SARS Virus"[Mesh] OR 

SARS-CoV OR SARS CoV OR MERS-CoV OR MERS 

CoV) 

6 

Cochrane 

Library 

#1 MeSH descriptor: [SARS Virus] explode all 

trees  

#2 severe acute respiratory syndrome 

coronavirus OR severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 OR SARS-CoV-2 OR SARS CoV 2 OR 

SARS-CoV 2 OR coronavirus disease 2019 OR 

COVID 19 OR COVID-19 OR nCoV 2019 (Word 

variations have been searched)  

#3 MeSH descriptor: [Ivermectin] explode all 

trees  

#4 ivermectin (Word variations have been 

searched)  

#5 #1 OR #2 (Word variations have been 

searched)  

#6 #3 OR #4 (Word variations have been 

searched)  

#7 #5 AND #6 (Word variations have been 

searched)  

#15 MeSH descriptor: [Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus] explode all trees  

#16 #5 OR #15 (Word variations have been 

searched)  

1 



 

 

 

#18 #16 AND #6 (Word variations have been 

searched)  

Embase (('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related 

coronavirus' OR 'severe acute respiratory syndrome 

coronavirus'/exp OR 'severe acute respiratory 

syndrome coronavirus' OR 'severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2'/exp OR 'severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2' OR 'sars-cov-2' 

OR 'sars cov 2' OR 'sars-cov2' OR 'coronavirus 

disease 2019'/exp OR 'coronavirus disease 2019' OR 

'covid-19' OR 'covid 19'/exp OR 'covid 19' OR 'sars 

coronavirus'/exp OR 'sars coronavirus' OR 'middle 

east respiratory syndrome coronavirus'/exp OR 

'middle east respiratory syndrome coronavirus' OR 

'severe acute respiratory syndrome coronavirus'/exp 

OR 'severe acute respiratory syndrome coronavirus' 

OR 'mers-cov'/exp OR 'mers-cov' OR 'mers cov'/exp 

OR 'mers cov' OR 'sars cov'/exp OR 'sars cov' OR 

'sars-cov'/exp OR 'sars-cov') AND [embase]/lim) 

AND (('ivermectin'/exp OR 'ivermectin' OR 

'ivermectina'/exp OR 'ivermectina') AND 

[embase]/lim) 

3 

Medrxiv ivermectin AND (COVID-19 OR COVID 19 OR SARS 

COV 2 OR Severe Acute Respiratory Syndrome 

coronavirus 2 OR MERS-CoV OR MERS CoV) 

 

4 

Biorxiv ivermectin AND (COVID-19 OR COVID 19 OR SARS 

COV 2 OR Severe Acute Respiratory Syndrome 

coronavirus 2 OR MERS-CoV OR MERS CoV) 

 

3 

Opengrey ivermectin AND (covid-19 OR SARS-CoV2 OR SARS-

CoV OR MERS-CoV OR severe acute respiratory 

syndrome coronavirus OR middle east respiratory 

syndrome coronavirus) 

0 

ClinicalTrial

s.gov 

ivermectin | COVID 19 OR COVID-19 OR SARS-CoV 

2 OR SARS-CoV-2 OR nCoV 2019 OR severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 OR MERS-CoV 

OR MERS CoV OR middle east respiratory syndrome 

coronavirus 

4 

 

Seleção dos estudos 

As estratégias de busca recuperaram 21 referências. Após a 

remoção de duplicatas, 20 estudos foram avaliados por seus títulos e 

resumos. Quatorze estudos tiveram seus textos completos lidos para 
verificação de elegibilidade. Ao final, foram incluídos cinco estudos, 

sendo um estudo in vitro e quatro registros da base clinicaltrials.gov. 
O fluxo de seleção dos estudos encontra-se na Figura 25. 

 



 

 

 

 

Figura 25: Fluxograma do processo de seleção de estudos 

As justificativas detalhadas para exclusão dos estudos pode ser vista 

no Quadro 76. 

 

Quadro 76: Estudos excluídos e razões para exclusão 

Estudo Motivo de exclusão 

Choudhary et al. (2020) (343) Revisão narrativa 

Bray et al. (2020) (344) 
Carta ao editor, inclui opnião de pesquisadores e análise 
farmacocinética 

Yavuz et al. (2020) (345) Revisão de literatura 

Chaccour et al. (2020) Carta ao editor, inclui opinião de pesquisadores 

Patrì A. e Fabbrocini G. (2020) 
(346) 

Carta ao editor, inclui opinião de pesquisadores 

Rodon et al. (2020) (347) 
In vitro em andamento, não apresentou resultado para 
ivermectina 

Mercurio et al. (2020) (347) Estudo de simulação computacional 

Xing et al. (2020) (347) 
Estudo in vitro, não apresentou resultado para 
ivermectina 

Schmith et al. (2020) (348) Estudo de simulação computacional 

Aguilar et al. (2020) (349) 
Revisão sistemática, inclui estudo já inserido 
anteriormente 

Arshad et al. (2020) (350) 
Estudo de farmacocinética/ farmacodinâmica, inclui 
estudo já inserido anteriormente 

Momekov et al. (2020) (351) 
Estudo de farmacocinética/ farmacodinâmica, inclui 
estudo já inserido anteriormente 

 



 

 

 

Resultados 

Não foi identificado nenhum estudo clínico com resultado 

publicado. Dessa forma, optamos por incluir o estudo in vitro realizado 

por Caly et al (2020). Os autores testaram a atividade antiviral da 

ivermectina em relação à SARS-CoV-2. Foram infectadas células 

Vero/hSLAM com SARS-CoV-2 isolado Australia/VIC01/2020 em uma 

multiplicidade de infecção (MOI) de 0,1 por 2h, seguido pela adição de 

5 µM de ivermectina. O sobrenadante e os grânulos de células foram 

colhidos nos dias 0-3 e analisados por reação em cadeia da polimerase 

transcriptase reversa (RT-PCR) quanto à replicação do RNA do SARS-

CoV-2. Em um experimento subsequente, as células infectadas com 

SARS-CoV-2 foram tratadas com diluições em série de ivermectina 2 h 

após a infecção e os pellets de sobrenadante e células coletados para 

RT-PCR em tempo real às 48 h. O cDNA de SARS-CoV-2 (Ct ~ 28) foi 

usado como controle positivo. Os valores calculados de Ct foram 

convertidos para redução de dobras das amostras tratadas em 

comparação ao controle usando o método DCt (alteração do RNA viral 

= 2^DCt) e expressos como porcentagem da amostra isolada de 

DMSO. Os valores de IC50 foram ajustados usando três curvas de 

resposta à dose de parâmetro no prisma GraphPad (352). 

O resultado observado após 24 horas indicou uma redução de 

93% no RNA viral presente no sobrenadante (indicativo de virions 

liberados) das amostras tratadas com ivermectina em comparação com 

o veículo DMSO. Em 48 horas, foi observada uma redução de 99,8%. 

Esse efeito correspondeu a uma redução de aproximadamente 5000 

vezes do RNA viral em amostras tratadas com ivermectina em 

comparação com amostras de controle. Isso indica que o tratamento 

com ivermectina resultou na perda efetiva de praticamente todo o 

material viral por 48 horas. Em 72 horas, nenhum material de RNA foi 

observado. E, da mesma forma, uma redução de aproximadamente 

5000 vezes no RNA viral foi observada tanto nos pellets de 

sobrenadante quanto nos de células de amostras tratadas com 

ivermectina 5 mM às 48 h, o que equivale a uma redução de 99,98% 

no RNA viral nessas amostras. 

Os autores mencionam uma hipótese sobre o mecanismo da ação 

antiviral da ivermectina no SARS-CoV-2. O heterodímero α/β1 da 

importina (IMPα/β1) se liga à proteína de carga do coronavírus no 

citoplasma, translocando-a através do complexo de poros nucleares 

(NPC) para o núcleo onde o complexo se desintegra e a carga viral 

pode reduzir a resposta antiviral da célula hospedeira, levando a uma 



 

 

 

infecção avançada. Na hipótese dos autores, a ivermectina se liga e 

desestabiliza o IMPα/β1, impedindo, assim, a sua ligação à proteína 

viral e resultando na inibição reduzida das respostas antivirais. No 

entanto, os autores reconhecem que esse mecanismo ainda não está 

claro e é foco de outros estudos. 

 

Registros de ECR no clinicaltrials.gov 

Foram localizados quatro estudos no clinicaltrials.gov que têm 

como objetivo avaliar a eficácia e segurança da ivermectina para o 

tratamento da COVID-19. Dentre os quatro estudos em andamento, 

três ainda não iniciaram recrutamento e um está recrutando. Todos os 

quatro estudos possuem comparadores, que são tratamento de 

suporte convencional (NCT04360356), a combinação placebo + 

hidroxicloroquina + azitromicina (NCT04343092) e cloroquina 

(NCT04351347 e NCT04345419). Dois estudos têm estimativa de 

término entre agosto e dezembro de 2020 (NCT04360356 e 

NCT04343092) e os outros dois estudos estão em um horizonte mais 

distante, com previsão de finalização em dezembro de 2029 

(NCT04345419) e o outro em dezembro de 2030 (NCT04351347). Os 

estudos em andamento podem ser vistos no Quadro 77. 

 

 



 

 

 

Quadro 77: Características e detalhes metodológicos dos estudos em andamento 

Estudo NCT04360356 NCT04343092 NCT04351347 NCT04345419 

Status Não recrutando ainda Recrutando 
Não recrutando 
ainda 

Não recrutando 
ainda 

Data prevista 
início/término 

I: 01/05/2020 
T: 30/12/ 2020 

I: 18/04/2020 
T: 01/08/2020 

I: 17/04/2020 
T: 01/12/2030 

I: 15/04/2020 
T: 30/12/2029 

Desenho 
ECR fase 2/ 3, paralelo, duplo 

cego 
ECR fase 1, paralelo, duplo cego 

ECR fase 2/ 3, 

paralelo, aberto 

ECR fase 2/ 3, 
paralelo, 

cegamento único 
(paciente) 

Participantes 
(n) 

Pacientes adultos sintomáticos 

com COVID-19 (18-65 anos), 
ambos os sexos e PCR positivos 

na amostra nasofaríngea na 
admissão  (n=100) 

Pacientes com idade acima de 18 
anos,de qualquer sexo com 

diagnóstico confirmado de 
covid19 e pneumonia na 

enfermaria, de acordo com os 
critérios clínicos, laboratoriais e 
de imagem. (n=50) 

Pacientes de 
qualquer idade, 

com diagnostico 
confirmado de 
COVID-19 

(n=60) 

Pacientes de 
qualquer idade, 

com diagnostico 
confirmado de 
COVID-19 

(n=100) 

Intervenção Ivermectina + Nitazoxanida 
Ivermectina + Hidroxicloroquina 
+ Azitromicina 

1) Ivermectina + 
cloroquina 
2) Nitazoxanida 

+ cloroquina 

1) Ivermectina 
2) Favipiravir 
3) Nitazoxanida 

4) Niclosamida 

Comparadores Cuidados padrão 
placebo + hidroxicloroquina + 

azitromicina 
Cloroquina Cloroquina 



 

 

 

Principais 
desfechos de 

interesse 

Desfechos primário: Número de 
pacientes com PCR COVID-19 

negativo [Prazo:10 dias]; 
Desfechos secundários: Número 

de pacientes com melhora da 
freqüência respiratória ; Número 
de pacientes com melhora da 

PaO2 ; Número de pacientes com 
soro normalizado IL6 ; Número 

de pacientes com soro 
normalizado TNFa ; Número de 
pacientes com ferro sérico 

normalizado ; Número de 
pacientes com ferritina sérica 

normalizada ; Número de 
pacientes com razão normalizada 
internacional normalizada "INR" 

por tempo de protrombina ; 
Número de pacientes com 

hemograma completo 
normalizado "CBC" ; A taxa de 
mortalidade entre os pacientes 

tratados [Prazo:30 dias] 

Desfechos primário: Número de 
pacientes curados avaliados por 

swab nasofaríngeo, swab 
orofaríngeo e aspiração 
sanguínea por covid19 (PCR) em 

adição a RX torácico [Prazo:15 
dias]; 

Desfechos secundários: Número 
de participantes com eventos 
adversos, avaliados por 

hemograma completo, testes de 
função hepática (ALT, AST), 

testes de função renal (uréia no 
sangue, creatinina sérica) e teste 

de glicose no sangue em jejum 
[Prazo:15 dias] 

Desfechos 
primário: 

Número de 
pacientes com 
cura virológica 

[Prazo: 6 meses] 

 Desfechos 

primário: 
Número de 
pacientes com 

carga viral 
diminuída  

[Prazo: 6 meses] 

Financiamento Tanta University, Tanta, Egito 
University of Baghdad, Baghdad, 

Iraque 

Tanta University, 

Tanta, Egito 

Tanta University, 

Tanta, Egito 

Legenda: COVID-19, Doença do Coronavírus 2019; ECR, Ensaio Clínico Randomizado; I, Início; T, Término; PaO2, Pressão 

Parcial de Oxigênio. 

 

 

 



 

 

 

Informações sobre o medicamento avaliado 

A ivermectina é um agente antiparasitário de amplo espectro, derivado das 

avermectinas, uma classe isolada de produtos de fermentação do 

Streptomyces avermitilis. É composta por uma mistura de no mínimo 90% de 

5-O-dimetil-22,23-diidroavermectina A1a e menos de 10% de 5-O-dimetil-

25-di (1-metilpropil) -22,23-diidro-25-(1-metiletil) avermectina A1a. O seu 

mecanismo de ação ocorre por meio da imobilização dos vermes que induz 

uma paralisia tônica da musculatura (353). 

A ivermectina possui registro na ANVISA (no Brasil), FDA (nos Estados 

Unidos), EMA (Europa) e TGA (na Austrália), para as seguintes indicações:  

 estrongiloidíase intestinal (não disseminada): infecção causada por 

parasita nematoide Strongyloides stercoralis; 

 oncocercose (cegueira dos rios): infecção causada por parasita 

nematoide Onchocerca volvulus; 

 filariose (elefantíase): infecção causada por parasita Wuchereria 

bancrofti; 

 ascaridíase (lombriga): infecção causada por parasita Ascaris 

lumbricoides; 

 escabiose (sarna): infestação da pele causada pelo ácaro Sarcoptes 

scabiei; e 

 pediculose (piolho): dermatose causada pelo Pediculus humanus capitis. 

 

A ivermectina é contraindicada para pacientes com hipersensibilidade à 

ivermectina, para crianças com menos de 15 kg ou menores de 5 anos e para 

pacientes com meningite ou outras afecções do Sistema Nervoso Central que 

possam afetar a barreira hematoencefálica, devido aos seus efeitos nos 

receptores GABAérgicos do cérebro (353). 

Em geral, as reações adversas relacionadas ao uso da ivermectina são de 

natureza leve e transitória. Podem ocorrer diarreia, náusea, astenia, dor 

abdominal, anorexia, constipação, vômitos, tontura, sonolência, vertigem, 

tremor, prurido, erupções e urticária (353). 

 

Considerações Finais 

Estudos in vitro são comumente realizados nos estágios iniciais do 

desenvolvimento de medicamentos. Mas nem sempre estudos que são 

promissores in vitro são eficazes nas fases seguintes, tal como ocorreu em 

estudos realizados anteriormente com a ivermectina, que haviam apresentado 

um resultado eficaz na inibição de outros vírus, como o da dengue, HIV, 



 

 

 

Influenza e Zika vírus (354–356). Contudo, nos estudos seguintes, que 

envolveram testes com animais e humanos, os resultados não foram 

satisfatórios. Um ensaio clínico de fase III, realizado na Tailândia em 2014-

2017, que avaliou o uso de ivermectina no tratamento da dengue, o 

medicamento não demostrou nenhuma alteração na viremia ou benefício 

clínico (357). Em um estudo em modelo animal, a ivermectina foi considerada 

ineficaz na prevenção de uma infecção letal do vírus Zika (358). Por serem 

doenças diferentes, há uma expectativa de que o comportamento da droga 

nos casos de COVID-19 possa ter um desempenho distinto.  

Ademais, estudos in sílico, que utilizam uma abordagem computacional 

para simular os mecanismos de farmacocinética e farmacodinâmica do 

medicamento, examinaram a relevância clínica das concentrações avaliadas 

no estudo in vitro da ivermectina (Caly et al., 2020), comparando com aquelas 

que podem ser alcançadas com a dosagem de ivermectina. Os autores 

apontam que os níveis sanguíneos de ivermectina alcançados durante a 

terapia padrão são muito mais baixos do que as concentrações relatadas como 

inibidora da SARS-CoV-2 na cultura celular (2).  

Portanto, ainda não se sabe se a eficácia "in vitro” também está presente 

in vivo. Até o momento o uso da ivermectina no tratamento da Covid-19 

permanece não comprovado e depende dos resultados dos ensaios clínicos em 

andamento  para que haja avanço no reconhecimento de sua eficácia e 

segurança no tratamento da COVID-19. 

 

 

 

  



 

 

 

APÊNDICE 16 

Pergunta: Qual a eficácia e a segurança do uso de inibidores de 

endotelina para o tratamento de pacientes com COVID-19? 

 

P (população): pessoas com suspeita ou infecção confirmada por COVID-

19. 

I (intervenção): antagonistas do receptor de endotelina 

C (comparadores): sem especificação, não fixado 

O (outcomes, desfechos): desfechos de eficácia e segurança. 

S (studies, estudos): estudos que avaliassem o uso dos antagonistas do 

receptor de endotelina para COVID-19.  

Tendo em conta o número limitado de estudos que possa ter sido 

publicado até o momento e que o objetivo desta revisão é mapear o 

conhecimento, foram considerados os seguintes desenhos de estudo, 

seguindo a hierarquia das evidências e considerando a qualidade 

metodológica dos estudos primários identificados: ensaios clínicos 

randomizados, ensaios clínicos quasi-randomizados, ensaios clínicos não 

randomizados, estudos coorte, estudos caso-controle, estudos de coorte 

único experimental (fase 1 ou 2) .Estudos experimentais pré-clínicos ou 

estudos em animais foram considerados apenas na ausência de qualquer 

estudo clínico em humanos. 

 

Estratégias de busca 

Bases Eletrônicas 

As estratégias de busca elaboradas e utilizadas para cada base 

eletrônica de dados estão apresentadas no Quadro 78.  Não foram 

utilizadas restrições de data, idioma ou status (resumo ou texto 

completo) da publicação. As buscas foram realizadas primeiramente em 

07 e 08 de abril de 2020 e atualizadas em 28 de abril de 2020.  

 

Quadro 78: Bases de dados e estratégias de busca utilizadas 

Base de 

dados 

Estratégia de busca Resultado

s 

Cochrane 

Library 

#1: MeSH descriptor: [SARS Virus] explode all trees -

9 

#2: severe acute respiratory syndrome coronavirus OR 

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 OR 

SARS-CoV-2 OR SARS CoV 2 OR SARS-CoV 2 OR 

coronavirus disease 2019 OR COVID 19 OR COVID-19 

3 



 

 

 

Base de 

dados 

Estratégia de busca Resultado

s 

OR nCoV 2019 (Word variations have been searched) 

- 458 

#3: #1 OR #2 (Word variations have been searched) 

- 464 

#4: MeSH descriptor: [Endothelin A Receptor 

Antagonists] explode all trees - 81 

#5: MeSH descriptor: [Endothelin B Receptor 

Antagonists] explode all trees - 13 

#6: MeSH descriptor: [Endothelin Receptor 

Antagonists] explode all trees - 272 

#7: MeSH descriptor: [Bosentan] explode all trees - 

188 

#8: MeSH descriptor: [Atrasentan] explode all trees - 

38 

#9: #4 OR #5 OR #6 OR #7 #8 OR endothelin inhibitor 

OR endothelin antagonist OR bosentan OR 

ambrisentan OR macitentan OR tezosentan OR 

sitaxsentan OR atrasentan OR BQ-123 OR zibosentan 

OR darusentan OR clazosentan OR aprocitentan (Word 

variations have been searched) - 1709 

#10: #9 AND #3 - 0 

#11: MeSH descriptor: [Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus] explode all trees -1 

#12: #3 OR #11 (Word variations have been 

searched) - 464 

#13: #12 AND #9 (Word variations have been 

searched) - 3 

Embase ('endothelin a receptor antagonist'/exp OR 'endothelin 

a receptor antagonist' OR 'endothelin b receptor 

antagonist'/exp OR 'endothelin b receptor 

antagonist' OR 'endothelin receptor antagonist'/exp 

OR 'endothelin receptor antagonist' OR 'endothelin 

antagonist'/exp OR 'endothelin 

antagonist' OR 'endothelin inhibitor' OR 'bosentan'/exp 

OR 'bosentan' OR 'ambrisentan'/exp 

OR 'ambrisentan' OR 'macitentan'/exp 

OR 'macitentan' OR 'tezosentan'/exp 

OR 'tezosentan' OR 'sitaxsentan'/exp 

OR 'sitaxsentan' OR 'atrasentan'/exp 

OR 'atrasentan' OR 'zibosentan' OR 'bq-123'/exp 

OR 'bq-123' OR 'darusentan'/exp OR 'darusentan' OR 

'clazosentan'/exp OR 'clazosentan' OR 

'aprocitentan'/exp OR 'aprocitentan') AND 

[embase]/lim 

 

AND 

 

('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related 

coronavirus' OR 'severe acute respiratory syndrome 

coronavirus'/exp OR 'severe acute respiratory 

syndrome coronavirus' OR 'severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2'/exp OR 'severe acute 

0 



 

 

 

Base de 

dados 

Estratégia de busca Resultado

s 

respiratory syndrome coronavirus 2' OR 'sars-cov-

2' OR 'sars cov 2' OR 'sars-cov2' OR 'coronavirus 

disease 2019'/exp OR 'coronavirus disease 

2019' OR 'covid-19' OR 'covid 19'/exp OR 'covid 19' OR 

'sars coronavirus'/exp OR 'sars coronavirus' OR 'middle 

east respiratory syndrome coronavirus'/exp OR 'middle 

east respiratory syndrome coronavirus' OR 'severe 

acute respiratory syndrome coronavirus'/exp OR 

'severe acute respiratory syndrome coronavirus' OR 

'mers-cov'/exp OR 'mers-cov' OR 'mers cov'/exp OR 

'mers cov' OR 'sars cov'/exp OR 'sars cov' OR 'sars-

cov'/exp OR 'sars-cov') AND [embase]/lim 

Medrxiv endothelin receptor antagonist bosentan ambrisentan 

macitentan tezosentan sitaxsentan atrasentan BQ-123 

zibosentan darusentan clazosentan aprocitentan 

0 

endothelin receptor antagonist 2 

Darusentan 0 

clazosentan 0 

aprocitentan 0 

endothelin receptor antagonist and (COVID 19 OR 

SARS CoV 2) 

28 

COVID 19 SARS COV 2 1450 

MEDLINE (via 

PubMed) 

(("Endothelin Receptor Antagonists"[Mesh] OR 

"Endothelin B Receptor Antagonists"[Mesh] OR 

"Endothelin A Receptor Antagonists"[Mesh] OR 

endothelin antagonist OR endothelin inhibitor OR 

"Bosentan"[Mesh] OR bosentan OR "ambrisentan" 

[Supplementary Concept] OR ambrisentan OR 

"macitentan" [Supplementary Concept] OR macitentan 

OR "tezosentan" [Supplementary Concept] OR 

tezosentan OR "sitaxsentan" [Supplementary Concept] 

OR sitaxsentan OR "Atrasentan"[Mesh] OR atrasentan 

OR "cyclo(Trp-Asp-Pro-Val-Leu)" [Supplementary 

Concept] OR BQ-123 OR "ZD4054" [Supplementary 

Concept] OR zibosentan OR "darusentan" 

[Supplementary Concept] OR Darusentan OR 

"aprocitentan" [Supplementary Concept] OR 

aprocitentan OR "clazosentan" [Supplementary 

Concept] OR Clazosentan)) AND ("SARS Virus"[Mesh] 

OR Severe Acute Respiratory Syndrome Virus OR 

Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 OR 

SARS-CoV-2 OR SARS-Cov2 OR SARS CoV 2 OR 

coronavirus disease 2019 OR COVID 19 OR COVID-19 

OR nCoV 2019 OR "Middle East Respiratory Syndrome 

0 



 

 

 

Base de 

dados 

Estratégia de busca Resultado

s 

Coronavirus"[Mesh] OR "SARS Virus"[Mesh] OR SARS-

CoV OR SARS CoV OR MERS-CoV OR MERS CoV) 

Opengrey (bosentan OR endothelin receptor antagonist OR 

ambrisentan OR macitentan OR tezosentan OR 

sitaxsentan OR atrasentan OR BQ-123 OR zibosentan 

OR darusentan OR clazosentan OR aprocitentan) AND 

(covid 19 OR SARS-CoV-2 OR covid-19 OR SARS-CoV2 

OR MERS-CoV OR MERS CoV OR SARS-CoV OR SARS 

CoV OR middle east respiratory syndrome OR severe 

acute respiratory syndrome) 

0 

ClinicalTrials.g

ov 

bosentan OR ambrisentam OR macicetan OR 

tezosentan OR sitaxsentan OR atrasentan OR BQ-123 

OR zibosentan | COVID 19 OR COVID-19 OR SARS-CoV 

2 OR SARS-CoV-2 OR nCoV 2019 OR severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 OR MERS-CoV OR 

MERS CoV OR middle east respiratory syndrome 

coronavirus 

0 

Endothelin Receptor Antagonists OR endothelin 

antagonist OR endothelin inhibitor 

283 

Darusentan 6 

clazosentan 7 

aprocitentan 5 

COVID-19 997 

WHO-ICTRP 

(banco de 

dados- Excel 

de 

20/04/2020) 

endothelin 62 

Tripdatabase Endothelin Receptor Antagonists AND COVID-19 0 

ambrisentan AND COVID-19 0 

bosentan AND COVID-19 1 

macitentan AND COVID-19 0 

tezosentan AND COVID-19 0 

sitaxsentan AND COVID-19 0 

atrasentan AND COVID-19 0 

BQ-123 AND COVID-19 0 

Zibosentan AND COVID-19 0 



 

 

 

Base de 

dados 

Estratégia de busca Resultado

s 

Darusentan AND COVID-19 0 

Clazosentan AND COVID-19 0 

aprocitentan AND COVID-19 0 

 

Resultados 

As estratégias de busca recuperaram 2854 referências. Durante 

o processo de seleção, não foi identificado nenhum estudo que 

atendesse a pergunta PICO de pesquisa (Figura 26). Assim, não foi 

feita a leitura do texto completo de nenhuma referência identificada. 

 



 

 

 

Figura 26: Fluxograma PRISMA com o processo de seleção dos 

estudos. 

 
 

Esta revisão sistemática rápida não identificou nenhum estudo 

clínico (com dados disponíveis) que avaliassem os efeitos dos 

antagonistas dos receptores de endotelina para tratamento da infecção 

por COVID-19. Com base nos resultados, não há como concluir sobre 

a eficácia e a segurança do uso desses medicamentos em pacientes 

com COVID-19, de modo que nenhuma recomendação é possível. 

 

  



 

 

 

APÊNDICE 17 

Pergunta: Plasma de pacientes curados é eficaz e seguro para o 

tratamento de COVID-19? 

 

Estratégias de busca 

As buscas foram realizadas no dia 07 de abril de 2020 e 
atualizadas nos dias 13 e 27 de abril. As estratégias estão detalhadas 

no Quadro 79 e foram extraídas de uma revisão sistemática rápida. 
 

Quadro 79. Estratégias utilizadas para as buscas eletrônicas. 

Base de 

dados 
Estratégia de busca Resultados 

Cochrane 

Library 

#1 MeSH descriptor: [SARS Virus] explode all 

trees 

#2 severe acute respiratory syndrome coronavirus 

OR severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

OR SARS-CoV-2 OR SARS CoV 2 OR SARS-CoV 2 OR 

coronavirus disease 2019 OR COVID 19 OR COVID-19 

OR nCoV 2019 (Word variations have been searched) 

#5 #1 OR #2 (Word variations have been 

searched) 

#15 MeSH descriptor: [Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus] explode all trees 

#16 #5 OR #15 (Word variations have been 

searched) 

#22 COVID-19 serum therapy OR coronavirus 

disease-19 serotherapy OR coronavirus disease 2019 

serotherapy OR COVID-19 convalescent serum 

treatment OR SARS-CoV-2 convalescent sera 

treatment OR SARS-CoV-2 convalescent serum 

treatment OR Covid-19 convalescent sera treatment 

OR convalescent serum treatment for Covid-19 OR 

COVID-19 convalescent plasma treatment OR 

convalescent plasma treatment for Covid-19 OR 

SARS-CoV-2 convalescent plasma treatment (Word 

variations have been searched) 

#23 convalescent plasma OR plasma from 

recovered OR plasma transfusion OR plasma therapy 

OR convalescent sera OR blood plasma therapy OR 

blood-related therapy (Word variations have been 

searched)  

#24 #16 AND #23 (Word variations have been 

searched) 

#25 #24 OR #22 (Word variations have been 

searched) 

81 (07/04) 

 

+1 (13/04) 

 

+10 (27/04) 

Embase ('convalescent serum'/exp OR 'convalescent serum' 

OR 'convalescent plasma'/exp OR 'convalescent 

plasma' OR 'plasma from recovered' OR 'plasma 

transfusion'/exp OR 'plasma transfusion' OR 'plasma 

63 (07/04) 

 

+2 (13/04) 

 



 

 

 

Base de 

dados 
Estratégia de busca Resultados 

therapy'/exp OR 'plasma therapy' OR 'convalescent 

sera' OR 'blood plasma therapy' OR 'blood-related 

therapy') AND [embase]/lim 

AND 

('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related 

coronavirus' OR 'severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2'/exp OR 'severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2' OR 'sars-cov-2' OR 'sars cov 

2' OR 'sars-cov2' OR 'coronavirus disease 2019'/exp 

OR 'coronavirus disease 2019' OR 'covid-19' OR 'covid 

19'/exp OR 'covid 19' OR 'sars coronavirus'/exp OR 

'sars coronavirus' OR 'middle east respiratory 

syndrome coronavirus'/exp OR 'middle east 

respiratory syndrome coronavirus' OR 'severe acute 

respiratory syndrome coronavirus'/exp OR 'severe 

acute respiratory syndrome coronavirus' OR 'mers-

cov'/exp OR 'mers-cov' OR 'mers cov'/exp OR 'mers 

cov' OR 'sars cov'/exp OR 'sars cov' OR 'sars-cov'/exp 

OR 'sars-cov') AND [embase]/lim 

+8 (27/04) 

Medrxiv (MERS CoV OR SARS CoV OR SARS CoV 2 OR COVID-

19) AND (convalescent plasma) 

Data: 08/04/2020 

51 (07/04) 

 

+7 (13/04) 

 

+34 (27/04) 

MEDLINE  

(via PubMed) 

((((convalescent plasma OR plasma from recovered 

OR plasma transfusion OR plasma therapy OR 

convalescent sera OR blood plasma therapy OR blood-

related therapy)) AND ("SARS Virus"[Mesh] OR 

Severe Acute Respiratory Syndrome Virus OR Severe 

Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 OR SARS-

CoV-2 OR SARS-Cov2 OR SARS CoV 2 OR coronavirus 

disease 2019 OR COVID 19 OR COVID-19 OR nCoV 

2019 OR "Middle East Respiratory Syndrome 

Coronavirus"[Mesh] OR middle east respiratory 

syndrome coronavirus OR "SARS Virus"[Mesh] OR 

SARS-CoV OR SARS CoV OR MERS-CoV OR MERS 

CoV))) OR ("COVID-19 serotherapy" [Supplementary 

Concept] OR COVID-19 serum therapy OR 

coronavirus disease-19 serotherapy OR coronavirus 

disease 2019 serotherapy OR COVID-19 convalescent 

serum treatment OR SARS-CoV-2 convalescent sera 

treatment OR SARS-CoV-2 convalescent serum 

treatment OR Covid-19 convalescent sera treatment 

OR convalescent serum treatment for Covid-19 OR 

COVID-19 convalescent plasma treatment OR 

convalescent plasma treatment for Covid-19 OR 

SARS-CoV-2 convalescent plasma treatment)  

232 (07/04) 

 

+9 (13/04) 

 

+26 (27/04) 

Opengrey convalescent plasma OR plasma from recovered OR 

plasma transfusion OR plasma therapy OR 

convalescent sera OR blood plasma therapy OR blood-

165 (07/04) 

 



 

 

 

Base de 

dados 
Estratégia de busca Resultados 

related therapy AND (covid-19 OR SARS-CoV2 OR 

SARS-CoV OR MERS-CoV OR severe acute respiratory 

syndrome coronavirus OR middle east respiratory 

syndrome coronavirus)  

+0 (13/04 e 

27/04) 

ClinicalTrials.g

ov 

convalescent plasma OR plasma from recovered OR 

plasma transfusion OR plasma therapy OR 

convalescent sera OR blood plasma therapy OR blood-

related therapy | COVID 19 OR COVID-19 OR SARS-

CoV 2 OR SARS-CoV-2 OR nCoV 2019 OR severe 

acute respiratory syndrome coronavirus 2 OR MERS-

CoV OR MERS CoV OR middle east respiratory 

syndrome coronavirus  

23 (07/04) 

 

+10 (13/04) 

 

+55 (27/04) 

 

 

 
 

Seleção dos estudos: 
As estratégias de busca recuperaram 777 referências e sete 

estudos foram incluídos por busca manual. Durante o processo de 
seleção, foram eliminadas 53 referências duplicadas (referências 

idênticas) e 669 referências que não estavam de acordo com o PICOS, 
após a leitura de título e resumo (primeira etapa). A leitura do texto 

completo das 63 referências selecionadas confirmou a elegibilidade de 
55, e excluiu 8 referências (segunda etapa). Dentre os 55 estudos 

incluídos, apenas 15 tinham resultados e os demais estudos estão em 

andamento. O fluxo de seleção dos estudos encontra-se na Figura 27. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Figura 27. Fluxograma do processo de seleção de estudos. 

 

 
 
As justificativas detalhadas para exclusão dos estudos pode ser vista 

no Quadro 80. 
 
Quadro 80. Estudos excluídos e razões para exclusão. 
 

Estudo Justificativa para exclusão 

Momattin et al., 

2013 (359) 

Revisão “sistemática” sobre tratamentos de infecções por 

SARS-CoV que poderiam ser utilizados para pacientes com 

MERS-CoV. Relato com apresentação incompleta dos 

elementos da revisão (avaliação de risco de viés e níveis 

de evidência) e apresentação incorreta dos resultados. 

Stockman et al., 

2006 (360) 

Revisão sistemática sobre os efeitos dos tratamento para 

SARS, com qualidade metodológica criticamente baixa. 



 

 

 

Estudo Justificativa para exclusão 

Xu et al., 2020 

(361) 

Série de 45 casos em que seis pacientes receberam plasma 

de pacientes recuperados. Os autores não descreveram as 

características, procedimentos para administração e 

desfechos destes pacientes. 

Tobaiqy et al., 

2020 (362) 

Revisão sistemática sobre a terapêutica para COVID-19, 

incluindo terapia com plasma de pacientes recuperados. 

Não inclui todos os estudos relevantes e tem qualidade 

metodológica criticamente baixa.  

Kain et al., 2020 

(363) 

Revisão sistemática sobre a terapêutica para infecções por 

MERS-CoV, incluindo terapia com plasma de pacientes 

recuperados. Embora tenha qualidade metodológica 

moderada, não inclui todos os estudos relevante. 

Langhi et al., 

2020 (364) 

Comentário sobre o uso de plasma de pacientes 

recuperados para o tratamento de COVID-19. Estudos 

citados e pertinentes incluídos na presente revisão.  

Zhao et al., 2020 

(365) 

Editorial sobre o uso de plasma de pacientes recuperados 

para o tratamento de COVID-19. Estudos citados e 

pertinentes incluídos na presente revisão. 

Syal et al., 2020 

(366) 

Comentário sobre o uso de plasma de pacientes 

recuperados para o tratamento de COVID-19. Estudos 

citados e pertinentes incluídos na presente revisão. 

 
Resultados: 

Seis séries de casos e um relato de caso reportaram resultados 
de pacientes com SRAG por COVID-19. Estes estudos envolveram 

entre 1 a 10 pacientes com diferentes perfis clínicos. Os autores 
reportaram que os pacientes tratados com plasma apresentaram 

melhora no quadro clínico e redução da carga viral em tempos variados 
após a transfusão. Não foram reportados óbitos (367–373). Em um 

dos estudos, um paciente apresentou choque anafilático durante a 

infusão, provavelmente devido ao uso de amostra de plasma 
inadequada (367). 

Um estudo comparou os pacientes que receberam plasma de 
paciente recuperado a um grupo de controle históricos. Os autores 

observaram que 30% (3/10) dos doentes que receberam plasma 
tiveram alta hospitalar e nenhum evoluiu a óbito, enquanto no grupo 

controle, 30% dos pacientes (3/10) faleceram e nenhum recebeu alta 
hospitalar (371). 

Outros sete estudos eram coortes, séries e relatos de caso que 
incluíram pacientes com infecções por SARS-CoV (374–378) e MERS-

CoV (379,380). A maioria dos estudos mostrou que o plasma de 
pacientes recuperados resultou em redução de mortalidade, de carga 

viral e melhora dos sintomas, além de ter sido seguro (375–379). Dois 
estudos reportaram possível lesão pulmonar aguda relacionada à 

transfusão (TRALI, do inglês Transfusion Related Acute Injury) não 

fatal (379,380). Entretanto o exame de limiar de ciclo de PCR foi 
sugestivo de redução de carga viral (380).    

Em estudo que comparou pacientes com SARS-CoV que 
receberam plasma de pacientes recuperados ou pulsoterapia com 



 

 

 

metilprednisolona, observou-se que maior proporção de pacientes que 

recebeu o plasma recebeu alta em 22 dias (73,4% vs. 19%, 
respectivamente, p<0,001). Em contrapartida, maior proporção de 

pacientes que receberam corticosteroide evoluiu a óbito comparados 

ao grupo plasma (23,8% vs. 0, respectivamente, p=0,049). Eventos 
adversos relacionados à terapia com plasma não foram reportados 

(374). 
Em uma revisão sistemática sobre o uso de plasma para o 

tratamento de infecções virais, os autores conduziram meta-análise 
para avaliar mortalidade em pacientes com infecções por SARS-CoV e 

influenza. Observou-se que houve menor risco de mortalidade no 
grupo que recebeu plasma (OR = 0,25; IC 95%: 0,14 a 0,45; p<0,01; 

I2=0%; sem evidências de viés de publicação (381). 
Foram localizados quarenta estudos no ClinicalTrials.gov que têm 

como objetivo avaliar a eficácia e segurança do plasma de pacientes 
recuperados para o tratamento de SARS-CoV-2, SARS-CoV ou MERS-

CoV. Dois estudos foram retirados, sendo que para um deles não foi 
fornecido motivo (NCT02190799); e o outro por ter iniciado programa 

de uso compassivo pelo patrocinador (NCT04325672). 

Dentre os 38 estudos em andamento, 22 ainda não iniciaram 
recrutamento, 13 estão recrutando e três estão disponíveis. A maioria 

dos estudos (n=20) é de braço único. Para os demais, os comparadores 
serão tratamento de suporte convencional, placebo, plasma não 

imune, hidroxicloroquina associada a antivirais ou antibióticos, 
antivirais, corticosteroides e medicamentos imunomodulatórios. Três 

registros são estudos de acesso expandido (NCT04338360, 
NCT04358211 e NCT04360486).  

Quinze estudos têm estimativa de término entre maio e 
dezembro de 2020, enquanto outros 17 têm previsão de finalização 

entre abril e dezembro de 2021. Quatro estudos estão em um horizonte 
mais distante, com previsão de finalização em dezembro de 2022 e 

janeiro a maio de 2023. 
As características dos estudos incluídos podem ser vistas no 

Quadro 81. A sumarização dos resultados de cada estudo podem ser 

vistos com maior detalhe no Quadro 82. Os estudos em andamento 
podem ser vistos no Quadro 83. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Quadro 81. Características dos estudos incluídos. 

 

Estudo 

Desenh

o de 

estudo 

Descrição do 

estudo 

População 

/ Condição 

de 

interesse 

Intervenção Financiamento 

Shen et 

al., 2020 

(370) 

Série de 

casos 

Série de casos com 

5 pacientes com 

SRAG por SARS-

Cov-2 em VM sem 

resposta a 

tratamento antiviral 

que receberam 

plasma de 

pacientes curados. 

Estudo realizado no 

Third People’s 

Hospital em 

Shenzen, China. 

Pacientes 

com SRAG 

por SARS-

CoV-2 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

National Science 

and Technology 

Major Project, 

Sanming Project of 

Medicine in 

Shenzhen, 

Postdoctoral 

Science, Shenzhen 

Science 

and Technology 

Research and 

Development 

Project, National 

Natural Science 

Foundation of 

China,  and The Key 

Technology 

R&D Program of 

Tianjin 

Zhang et 

al., 2020 

(369) 

Série de 

casos 

Série de casos com  

pacientes graves 

infectados por 

SARS-CoV-2 

internados em 

diferentes hospitais 

da China 

Pacientes 

com SRAG 

por SARS-

CoV-2 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

NI 

Duan et 

al., 2020 

(371) 

Série de 

casos 

Série de casos com  

pacientes graves 

infectados por 

SARS-CoV-2 em 

estado grave na 

China 

Pacientes 

com infecção 

por SARS-

CoV-2 em 

estado grave 

Plasma de 

paciente 

recuperado  

Ministry of Science 

and Technology 

China 

Ahn et 

al., 2020 

(368) 

Série de 

casos 

Série de dois casos 

de pacientes com 

SRAG por SARS-

CoV-2 tratados com 

plasma de doador 

recuperado 

Pacientes 

com SDRA 

por SARS-

CoV-2 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

NI 

Pei et al., 

2020 

(367) 

Série de 

casos 

Apresentação de 

protocolo de 

tratamento com 

plasma de 

pacientes 

recuperados para 

COVID-19 grave e 

relato de três casos 

Pacientes 

com COVID-

19 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Nenhum 

Ye, 2020 

(372) 

Série de 

casos 

Série de casos com 

6 pacientes com 

COVID-19 em 

diferentes 

Pacientes 

com COVID-

19 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

National Natural 

Science Foundation 

of China; Jiangsu 

Provincial Key 
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Desenh

o de 

estudo 

Descrição do 

estudo 

População 

/ Condição 

de 

interesse 

Intervenção Financiamento 

gravidades que 

receberam plasma 

de pacientes 

recuperados 

Research and 

Development 

Program  

Zhang et 

al., 2020 

(373) 

Série de 

casos 

Relato de 

experiência sobre a 

coleta de plasma de 

pacientes 

recuperados com 

relato de caso 

Pacientes 

com COVID-

19 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Nanjing Department 

of Health; National 

Institutes of Health; 

American Cancer 

Society 

Soo et 

al., 2004 

(374) 

Coorte 

retrospe

ctiva 

Comparação entre 

pacientes 

internados no 

hospital Prince of 

Wales em Hong 

Kong, no período de 

10 de março a 10 

de abril de 2003. 

Incluiu 40 pacientes 

com SRAG que 

receberam plasma 

de paciente curado 

ou pulsoterapia 

Pacientes 

infectados 

por SARS-

CoV que 

falharam ao 

tratamento 

com 

ribavirina + 

corticosteroi

des 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

NI 

Cheng et 

al., 2005 

(378) 

Série de 

casos 

Série de casos com 

80 pacientes com 

infecção por SARS-

CoV internados no 

hospital Prince of 

Wales, em Hong 

Kong entre 20 de 

março a 26 de maio 

de 2003 

Pacientes 

com infecção 

por SARS-

CoV 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

NI 

Yeh et 

al., 2005 

(375) 

Série de 

casos 

Série de 3 casos 

sobre o uso de 

plasma de 

pacientes 

recuperados no 

tratamento de 

infecção por SRAG 

em profissionais da 

saúde internados no 

Hospital Geral Tri-

Service em Taipei, 

Taiwan 

Profissionais 

da Saúde 

com infecção 

nosocomial 

por SARS-

CoV que 

falharam ao 

tratamento 

com 

ribavirina + 

corticosteroi

des 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

NI 

Wong et 

al., 2003 

(377) 

Relato 

de caso 

Relato de caso de 

paciente com 

infecção por SARS-

CoV 

Paciente com 

infecção por 

SARS-CoV 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

NI 

Kong et 

al., 2003 

(376) 

Carta ao 

editor 

Relato de caso 

sobre o uso de 

plasma de paciente 

recuperado no 

Paciente 

gestante 

com SRAG 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

NI 
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Desenh

o de 

estudo 

Descrição do 

estudo 

População 

/ Condição 

de 

interesse 

Intervenção Financiamento 

tratamento de 

gestante com SRAG 

Chun et 

al., 2016 

(380) 

Carta ao 

editor 

Relato de caso de 

possível TRALI após 

infusão de plasma 

de doador 

recuperado 

Paciente 

infectado por 

MERS-CoV 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

NI 

Ko et al., 

2018 

(379) 

Série de 

casos 

Série de 3 casos de 

pacientes que 

receberam plasma 

de doador 

recuperado na 

Coréia do Sul 

Pacientes 

com MERS-

CoV 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

Samsung 

Biomedical 

Research Institute, 

Antigone e Prepare  

Mair-

Jenkins 

et al., 

2014 

(381) 

Revisão 

sistemáti

ca com 

meta-

análise 

Revisão sistemática 

sobre o uso de 

plasma de 

pacientes 

recuperados que 

incluiu 32 estudos 

com infecções por 

coronavírus e 

influenza 

Pacientes 

com 

infecções 

respiratórias 

agudas 

graves de 

etiologia 

viral 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

WHO Pandemic 

and Epidemic 

Diseases 

Department 

Legenda: COVID-19, Doença do coronavírus 2019; NA, não se aplica; NI, não 
informado; SARS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus; 
SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave; VM, Ventilação Mecânica. 

 
 



 

 

 

Quadro 82. Sumarização dos estudos incluídos. 
 

Estudo Resultados 

Shen et al., 

2020 (370) 

- Os 5 doentes que receberam plasma de pacientes recuperados tinham idade entre 36 e 73 anos, não eram fumantes 

e apenas um paciente tinha comorbidades (hipertensão e insuficiência mitral). Destes, 60% eram do sexo masculino. 

Estavam em uso de antivirais e corticosteroides. Antes da administração, todos estavam em ventilação mecânica e 

apresentavam SRAG. Um paciente apresentou também pneumonia bacteriana e síndrome da disfunção de múltiplos 

órgãos. Outro paciente apresentou pneumonia bacteriana e fúngica e lesão miocárdica. 

 

- Os doadores de plasma foram testados para presença de SARS-CoV-2, bem como outras infecções. Eles deveriam 

estar em bom estado geral, sem sintomas por pelo menos 10 dias, com titulação de anticorpos específicos para SARS-

CoV-2 maior que 1:1.000 e anticorpos neutralizantes maior que 40 no ELISA. Foram coletados 400 ml de plasma cada 

doador, tendo sido administrado no mesmo dia da coleta. A transfusão foi realizada entre os dias 10 e 22 de 

internação.  

 

- Temperatura corporal: imediatamente antes da transfusão variou entre 37,6oC a 39,0oC; doze dias após a transfusão, 

variou de 36,6oC  a 37,9oC . 

 

- Limiar de Ct: antes da admissão variou de 18,9 a 38,0; imediatamente antes da transfusão variou de 22,0 a 35,9; 

Em um paciente houve negativação da carga viral em um dia, em dois pacientes após três dias e em dois pacientes 

após 12 dias de transfusão.  

 

- Escore SOFA: imediatamente antes da transfusão, variou entre 2 e 10. Em dois pacientes houve aumento no primeiro 

dia após a transfusão. No 12o dia, houve redução para todos os pacientes (variação: 1-4) 

 

- PAO2/FIO2: Antes da transfusão, a razão variou entre 202-276; no 12o dia, houve aumento para todos os pacientes, 

em magnitudes variadas (variação: 284 – 366). 

 

- Ventilação mecânica: Os pacientes com outras complicações mantiveram-se em ventilação mecânica, enquanto em 

um paciente a extubação ocorreu após 2 dias e nos outros dois, em nove dias. 

 

- ECMO: Apenas um doas pacientes estava em uso de ECMO, tendo sido retirado no 5o dia após a transfusão. 
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- Proteína C-Reativa: Antes da transfusão, variou entre 65,0 e 242,8 mg/L. Após 12 dias, o paciente com maior valor 

de Proteína C-Reativa e pneumonia bacteriana e fúngica associada manteve o marcador elevado (33,1 mg/L), em um 

não foi testado (valor normal no 7o dia pós transfusão – 6,2 mg/L) e nos demais, estava dentro dos padrões de 

normalidade (<8 mg/L). 

 

- Procalcitonina: Antes da transfusão, variou entre 0,1 a 7,3 ng/ml; no 12o dia após o procedimento, nos dois pacientes 

com complicações os valores se mantiveram elevados (0,2 e 0,4 ng/ml), em um paciente não foi testado, mas 

encontrava-se normal no 7o dia pós transfusão – 0,04 ng/ml; e nos outros dois pacientes, os valores estavam dentro 

dos padrões de normalidade (<0,1 ng/ml).  

- IL-6: Antes da transfusão, os níveis variaram entre 63,9 a 438,2 pg/ml. Doze dias após a transfusão, os valores 

continuaram elevados para dois pacientes, em um paciente não foi testado mesmo estando alterado no dia 7, e em 

dois pacientes houve redução para os valores de normalidade (0-7 pg/mL). 

 

- Tempo de internação hospitalar: Os dois pacientes com múltiplas complicações continuavam internados ao final do 

follow-up; os demais pacientes ficaram internados entre 51 a 55 dias. 

 

- Um dia antes da administração do plasma, os níveis de IgG e IgM específicos dos doadores variaram entre 1.800 e 

16.200. Os níveis de anticorpos neutralizantes variaram entre 80 e 480.  

 

- Um dia antes da transfusão os níveis de IgG dos pacientes variaram entre 1.800 e 48.600 e de IgM, entre 5.400 e 

145.800. Após a administração, o nível de anticorpos se elevou de modo tempo-dependente. 



 

 

 

Estudo Resultados 

Zhang et al., 

2020 (369) 

- Foram apresentados os casos de 4 pacientes diagnosticados com COVID-19: 

 

- Paciente 1: Mulher de 69 anos, hipertensa, internada após 4 dias de sintomas e diagnóstico positivo de infecção por 

SARS-CoV-2. TC de tórax evidenciou opacidades em vidro fosco bilateralmente. Iniciou-se terapia com antivirais, 

interferon- e cuidados de suporte. Cinco dias depois, a paciente apresentou deterioração do quadro respiratório e foi 

transferida para a UTI. Um dia depois, iniciou-se ventilação mecânica, albumina, antibiótico, antifúngico, 

imunoglobulina e albumina. Seis dias depois, a paciente entrou em choque séptico e apresentou exames sugestivos de 

pneumorragia. Entre o 18º e 29º dia de internação, a paciente recebeu 900 ml de plasma de doador recuperado (200 

ml no 18º dia, 400 ml no 28º e 300 ml no 29º), com redução até 180 cópias por ml no 35º dia de internação. No 33º 

dia, a paciente foi extubada e colocada em ventilação não invasiva. Os resultados de PCR no 39º e 41º dia foram 

negativos e a paciente recebeu alta no 43º dia. 

 

- Paciente 2: Paciente do sexo masculino, de 55 anos, com DPOC foi internado após 4 dias de sintomas. A tomografia 

de tórax evidenciou espessamento de septos interlobulares com faveolamento no lobo superior direito. Iniciou-se 

terapia com antivirais, interferon- e cuidados de suporte. Dois dias depois, o paciente apresentou deterioração do 

quadro respiratório, sendo diagnosticado com SRAG. Iniciou-se ventilação não invasiva com cânula nasal de oxigênio 

em alto fluxo e pulsoterapia com metilprednisolona. Entretanto, o quadro respiratório continuou a se deteriorar. A 

tomografia de seguimento (entre 4 a 11 dias após a internação) mostrou pneumonia intersticial bilateral. No 11º dia de 

internação, o paciente recebeu 200 ml de plasma de paciente recuperado. No dia seguinte, apresentou melhora do 

padrão respiratório e todas as drogas, exceto o corticosteroide, foram suspensas. As imagens de tórax mostraram 

absorção da pneumonia intersticial. Entre os dias 15 e 17 de internação, o paciente apresentou três resultados 

negativos de PCR e, 18 dias após a admissão, o paciente recebeu alta hospitalar com recomendação de quarentena por 

14 dias e oxigênio domiciliar. 

 

- Paciente 3: Paciente de 73 anos, do sexo masculino, hipertenso e com IRC, internado por COVID-19 após 4 dias de 

sintomatologia. Um dia após a internação, o paciente apresentou SRAG, sendo iniciada oferta de oxigênio por máscara 

em alto fluxo. A radiografia de tórax evidenciou infiltrado bilateral. Iniciou-se terapia com antivirais e interferon-. Dois 

dias depois, o paciente foi intubado devido à deterioração do quadro respiratório. No 8º dia de internação, iniciou-se 

terapia de substituição renal contínua. No 12 dia de internação, o paciente apresentava falência de múltiplos órgãos e 

no dia seguinte entrou em choque séptico, iniciando-se ECMO. Exames laboratoriais evidenciaram aspergilose, sendo 

administrados antifúngicos. Entre o 14º e o 40º dia de internação, o paciente recebeu 2400 ml de plasma (em 8 

infusões), No 19º dia de internação, o paciente apresentou pneumorragia, cistorragia e hemorragia digestiva. No 25º 
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dia de internação, foram identificados IgG anti-SARS-CoV-2 e houve redução da carga viral. Entre o 43º e 44º dia de 

internação, o paciente apresentou dois resultados negativos de PCR. No 49º dia, o paciente foi transferido para uma 

UTI geral para manejo das complicações. 

 

- Paciente 4: Paciente do sexo feminino, 31 anos, gestante de 35 semanas e dois dias, internada por COVID-19 após 4 

dias de sintomas. Logo após a internação, a paciente foi identificada com SRAG, síndrome da disfunção de múltiplos 

órgãos e choque séptico. Foi necessária uma cesárea de emergência, mas o neonato evoluiu a óbito por asfixia 

intrauterina. No dia seguinte, após estabilização do quadro, foi transferida para hospital de referência para tratamento 

de COVID-19. Exames de imagem evidenciaram hipertrofia ventricular esquerda, com função sistólica reduzida.  

Iniciou-se ventilação mecânica, terapia de substituição renal contínua e antivirais. Cultura de sangue foi positiva para 

bacilos gram-negativos, iniciando-se antibioticoterapia. Imagens de tórax mostraram aumento das consolidações e 

opacidades e não houve melhora do padrão respiratório. No quarto dia, a paciente foi colocada em ECMO, com melhora 

da função respiratória. As imagens de tórax mostraram absorção das opacidades e a função ventricular retornou à 

normalidade. No 17º dia de internação, a paciente recebeu 300 ml de plasma de paciente recuperado. No 25º dia foi 

retirada da ECMO e da terapia de substituição renal contínua. No 38º dia foi extubada e ofertado oxigênio por cânula 

nasal e o resultado de PCR foi negativo, bem como no 41º dia. No 44º dia, a paciente recebeu alta hospitalar. 

  

 

- Não foram apresentadas características dos doadores de plasma. Os autores referem que os níveis de anticorpos no 

plasma antes da transfusão não puderam ser determinados. 

 

- O tempo entre a administração do plasma e a negativação dos resultados de PCR variou entre 3 e 22 dias.  

 

- Não foram observados eventos adversos relacionados à terapia com plasma de pacientes recuperados. 

 

- Os resultados sugerem que a terapia pode ser benéfica para pacientes infectados por SARS-CoV-2 em estado grave, 

embora as contribuições das outras terapias possam ter interferido nos resultados observados. 
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Duan et al., 

2020 (371) 

- Série de casos de 10 pacientes com COVID-19. 60% eram do sexo masculino. A mediana (IIQ) de idade dos 

pacientes era de 52,5 anos (45,0 – 59,5). 40% dos pacientes tinha comorbidades (hipertensão e doenças cardio e 

cerebrovasculares) 

 

- O tempo mediano (IIQ) do início dos sintomas à internação foi de 6,0 dias (2,5 – 8,5) e o tempo mediano (IIQ) do 

início dos sintomas até a administração do plasma foi de 16,5 dias (11,0 – 19,3). 

 

- Na TC de tórax, todos os pacientes apresentaram opacidade em vidro fosco bilateral e/ou consolidação de 

parênquima pulmonar. Sete pacientes tiveram acometimento de múltiplos lobos e quatro apresentaram espessamento 

de septo interlobar. 

 

- 90% dos pacientes foi tratado com arbidol em monoterapia ou em combinação com antivirais e 10% recebeu 

ribavirina em monoterapia. 60% dos pacientes recebeu corticosteroides. Em caso de co-infecções, antifúngicos ou 

antibióticos poderiam ser administrados. 

 

- Melhora dos sintomas: 100% dos pacientes apresentaram melhora dos sintomas de 1 a 3 dias após a transfusão. 

Antes do tratamento, três pacientes estavam em uso de ventilação mecânica, três pacientes recebiam oxigênio em alto 

fluxo e dois em baixo fluxo por cânula nasal. Dois pacientes foram retirados da ventilação mecânica e passaram a 

receber oxigênio em alto fluxo, um paciente que recebia oxigênio em alto fluxo passou a receber em baixo fluxo e um 

paciente que recebia em baixo fluxo continuamente passou a receber oxigênio intermitentemente. 

 

- Redução das lesões pulmonares em TC de tórax: Os pacientes apresentaram graus variados de melhora de lesões 

pulmonares após o tratamento com plasma de pacientes recuperados. 

 

- Exames laboratoriais pré e pós transfusão [mediana (IIQ)]: Proteina C-Reativa: 55,98 (15,57-66,67) vs. 18,13 

(10,92-71,44); Linfócitos: 0,65 x 109 (0,53-0,90) vs. 0,76 x 109 (0,52-1,43); Sat O2: 93,00% (89,00-96,50) vs. 

96.00% (95,00-96,50). 

 

- Aumento de anticorpos neutralizantes: Para um paciente estes dados não estavam disponíveis. Para cinco pacientes, 

houve aumento dos níveis de anticorpos nos dois primeiros dias e nos outros quatro, os níveis de mantiveram estáveis 

em até três dias. 
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- Carga viral de SARS-CoV-2: Antes da administração do plasma, três pacientes apresentavam carga viral negativa. 

Após 1 a 3 dias da administração do plasma, houve negativação ou manutenção do resultado. Em um paciente, a 

negativação ocorreu no sexto dia após a transfusão. 

 

- Comparação com controle histórico: Um grupo controle histórico pareado por idade, sexo e gravidade da doença foi 

formado. No grupo que recebeu plasma, três pacientes receberam alta hospitalar e sete apresentaram melhora dos 

sintomas, enquanto no grupo controle, três pacientes faleceram, seis se mantiveram estáveis e um apresentou 

melhora (p<0,001). 

 

- Doadores: mediana de idade (IIQ): 42,0 anos (32,5 – 49), com pelo menos três semanas do início dos sintomas e 

quatro dias de alta e dois resultados negativos de SARS-COV-2 em RT-PCR. 400 a 600 ml foram coletados de cada 

doador por aférese e divididos em alíquotas de 200 ml. As amostras foram testadas quanto à presença de SARS-CoV-2 

por RT-PCR e avaliados quanto à titulação de anticorpos. 

 

- Os autores argumentam que, para garantir a eficácia do tratamento, é necessário identificar doadores com altos 

níveis de anticorpos neutralizantes, empregar a terapia em tempo oportuno. 

 

- Os autores discutem que não se pode descartar o efeito das demais terapias empregadas, de modo que pode ter 

ocorrido um efeito sinérgico dos tratamentos. Além disso, alguns pacientes receberam corticosteroide, o que pode ter 

interferido na resposta imune e retardado a eliminação do vírus.  

Ahn et al., 

2020 (368) 

- O estudo reporta dois casos de pacientes com COVID-19 que desenvolveram SRAG e receberam plasma de pacientes 

recuperados na Coréia do Sul. 

 

- Caso 1: Paciente de sexo masculino, 71 anos, com história de 12 dias de febre e tosse foi internado por COVID-19 

confirmado e iniciou tratamento com hidroxicloroquina. No segundo dia de internação, foi feita radiografia de tórax, 

que evidenciou opacidades discretas em lobo inferior do pulmão, sendo iniciada terapia com antivirais. No terceiro dia 

de internação, o paciente passou a demandar oxigênio suplementar e foi transferido para hospital terciário. Mesmo 

recebendo 4l/min de oxigênio por cânula nasal, o paciente manteve desconforto respiratório e a radiografia de tórax 

mostrou infiltrado bilateral. Exames laboratoriais evidenciaram linfopenia, aumento de proteína C-reativa, LDH, IL-6 e 

elevação discreta de TGO. Com diagnóstico de SRAG, o paciente foi intubado e adicionou-se antibioticoterapia ao 

tratamento. Entretanto, o paciente se manteve febril, com piora de função respiratória e de imagens de tórax, bem 

como apresentou aumento de IL-6 e proteína C-reativa. No dia 9, os resultados de gasometria arterial foram 
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compatíveis com SRAG, sendo iniciada terapia com corticosteroides. No dia 10, o paciente recebeu terapia com plasma 

de paciente recuperado. Foram infundidas duas bolsas de 250 ml com intervalo de 12 horas. Nenhum evento adverso 

foi observado. No dia 11, houve resolução da febre, redução da demanda de oxigênio, redução dos níveis de IL-6 e 

proteína C-reativa para os valores de normalidade. No dia 18, houve melhora da função respiratória e resolução dos 

infiltrados pulmonares. No 20º dia após a transfusão, houve redução da carga viral e no 26º dia, negativação de SARS-

CoV-2. O paciente foi traqueostomizado e estava fora da ventilação mecânica.  

 

- Caso 2: Paciente do sexo feminino, 67 anos, hipertensa, com sintomas de febre e mialgia, foi internada para 

tratamento de COVID-19 confirmado. Iniciou-se tratamento com hidroxicloroquina, antivirais e antibióticos empíricos. 

No dia 3 de internação, a paciente passou a demandar oxigênio suplementar e apresentou piora nas imagens de tórax. 

Mesmo recebendo oxigênio por cânula nasal a 4l/ min, manteve desconforto respiratório. Exames laboratoriais 

evidenciaram leucocitose, linfopenia, aumento de proteína C-reativa e IL-6. No dia 4, com a piora do quadro 

respiratório, a paciente foi intubada e colocada em ventilação mecânica e se iniciou terapia com corticosteroides. A 

paciente manteve febre e linfopenia e apresentou rápido aumento de proteína C-reativa e glóbulos brancos, com piora 

da função respiratória, compatível com SRAG. A paciente foi colocada em posição prona, com melhora nas imagens de 

tórax e redução da demanda de oxigênio. No sexto dia, a paciente recebeu 500 ml de plasma, divididos em duas 

infusões com intervalo de 12 horas. Não foram observados eventos adversos. Leucocitose e linfopenia foram resolvidas 

imediatamente após a administração de plasma. No dia 9 de internação, houve melhora dos exames de imagem e da 

função respiratória e os níveis de IL-6 e proteína C-reativa voltaram aos valores normais. Após nove dias de 

transfusão, houve redução da carga viral. O PCR para SARS-CoV-2 foi negativo no 20º dia após a transfusão. No dia 

24, a paciente foi extubada e recebeu alta hospitalar. 

 

 

- Doadores: Ambos tinham aproximadamente 20 anos e haviam se recuperado da doença há 18 – 21 dias no momento 

do estudo. 500 ml foram coletados de cada doador por aférese e IgG anti-SARS-CoV-2 foram quantificados por ELISA 

(razão de densidade óptica: 0,532 – 0,586). 

 

- Para ambos os pacientes, os autores referem que houve melhora da função respiratória após o uso de 

corticosteroides. 
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Pei et al., 

2020 (367) 

- Os autores apresentam protocolo para tratamento de COVID-19 com plasma de pacientes recuperados. 

 

- Seleção dos doadores: idade entre 18 e 55 anos; sem história de doenças transmitidas por sangue; homens devem 

ter peso ≥ 50 kg e mulheres  ≥ 45 kg; ter mais de três semanas passadas do início dos sintomas e pelo menos 14 dias 

da resolução dos mesmos; estar de acordo com padrões de isolamento e alta institucionais; e passar por avaliação 

clínica. Gestantes e indivíduos com histórico de anti-HLA ou HNA positivos ou que não apresentarem condições clínicas 

adequadas são excluídos. Os doadores devem ter suas identidades verificadas, preencher termo de consentimento e 

ser submetidos a exames físicos e laboratoriais. 

 

- Coleta e armazenamento do plasma: Um volume de 200 a 400 ml de plasma é coletado por aférese. O intervalo entre 

as coletas deve ser superior a duas semanas. O processamento das amostras deve ser em condições estéreis e 

deverão ser divididas em alíquotas de 100 a 200 ml. O plasma deve ser armazenado a 2 – 6oC por um período de 48 

horas. Para armazenamento de longo prazo, as amostras devem ser imediatamente congeladas a -20oC.  

 

- Análise do plasma: O plasma deverá ser negativo para presença de RNA de SARS-CoV-2, a titulação de IgG no 

plasma deve ser superior a 1:160, sorologias para hepatites Be C, IV e sífilis devem ser negativas e TGP deve estar 

dentro dos valores de normalidade. 

 

- Indicações para uso do plasma: pacientes com COVID-19 em estado grave ou crítico, com duração de doença de três 

semanas e PCR positivo para SARS-CoV-2; pacientes com COVID-19 em estado grave ou crítico avaliados pela equipe 

médica; ou pacientes com doença por mais de quatro semanas com PCR positivo para SARS-CoV-2. 

 

- Contraindicações: Deficiência congênita de IgA, história de alergias, pacientes em estágio final da doença, com 

falência de múltiplos órgãos irreversível. 

 

- Os autores reportam ainda o caso de três pacientes que receberam plasma de doador recuperado:  

1) Paciente recebeu plasma no 12º dia de internação, com negativação de RNA viral e o quadro evoluiu de crítico para 

grave. Após a segunda transfusão, paciente apresentou melhora substancial e recebeu alta no 26º dia. 

 

2) Paciente com sintomas moderados e com PCR positivo para SARS-CoV-2 recebeu plasma no 27º dia de internação, 

com negativação da presença de vírus após quatro dias. 
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3) Paciente apresentou choque anafilático após a infusão de 30 ml de plasma no 14º dia de internação. A doadora era 

uma mulher com histórico de gestação.  

 

- Embora os autores relataram a existência de mais detalhes disponíveis em material suplementar, o mesmo não foi 

disponibilizado na página da internet. 

 

Ye, 2020 

(372) 

- Seis doentes receberam plasma de pacientes recuperados. A idade dos receptores variou entre 28 e 75 anos e 50% 

eram do sexo masculino. Dois pacientes apresentavam comoribidades (bronquite e Síndrome de Sjögren). 

 

- O início do tratamento dos pacientes ocorreu em outros hospitais antes da transferência ao hospital de referência em 

que o estudo foi feito. Os principais sintomas apresentados foram febre, cansaço e tosse seca. À admissão, todos os 

pacientes receberam umifenovir, conforme protocolo local.    

 

- Cerca de 67% dos pacientes apresentavam necessidade de oxigênio suplementar, 83,3% dos pacientes 

apresentavam alterações em imagens de tórax.  

 

- Três pacientes receberam apenas uma bolsa de plasma, enquanto um paciente recebeu duas bolsas e dois pacientes, 

três. 

 

- Caso 1: paciente do sexo masculino, de 69 anos, previamente hígido. Foi inicialmente tratado com levofloxacino em 

hospital local devido sintomas de febre, cansaço e mialgia e TC de tórax com opacidades difusas em vidro fosco 

bilateralmente. Após três dias, houve resolução da febre e o paciente recebeu diagnóstico de COVID-19. Dezoito dias 

após o início dos sintomas, foi encaminhado para hospital de referência. Apresentava-se estável e TC de tórax 

evidenciou áreas de opacidade em vidro fosco no pulmão direito. Um mês após o início dos sintomas, o paciente ainda 

apresentava SARS-CoV-2 detectável. Deste modo, foi administrado plasma de paciente recuperado. Dois dias depois, o 

teste para presença de vírus ainda estava positivo, e o paciente recebeu mais duas transfusões, 3 e 6 dias após a 

primeira infusão. Quatro dias pós transfusão, as lesões pulmonares foram resolvidas e os níveis plasmáticos de 

anticorpos eram comparáveis ao período anterior às transfusões. Dois dias após a última infusão de plasma, o paciente 
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ainda apresentou resultado positivo para SARS-CoV-2, mas os dois testes seguintes foram negativos. O paciente foi 

considerado curado e recebeu alta hospitalar.  

 

- Caso 2: Mulher de 75 anos, com fadiga e cansaço, foi diagnosticada com COVID-19. Dez dias após o início dos 

sintomas, foi admitida em hospital de referencia, com Sat O2= 75%, sendo ofertado O2 por cateter nasal. A TC de 

tórax após 10 dias de internação  evidenciou consolidação pulmonar bilateral. O resultado do swab para SARS-CoV-2 

foi negativo, mas a paciente continuava apresentando desconforto respiratório e necessidade de O2. Treze dias depois, 

a TC apresentou melhora parcial apenas em consolidação de lobo esquerdo. A paciente recebeu plasma de paciente 

recuperado, com alívio parcial do desconforto após a primeira transfusão, recebendo uma segunda bolsa quatro dias 

depois.   

Passados dois dias, houve aumento na titulação de anticorpo e a paciente não necessitava mais de O2 suplementar, 

embora as imagens de TC de tórax não tivessem mostrado melhora. Observou-se melhora gradual da consolidação 

após a transfusão de plasma. Três amostras de swab evidenciaram negativação de SARS-CoV-2. A paciente foi 

considerada curada e continuava sendo monitorada. 

 

- Caso 3: Homem de 56 anos com histórico de bronquite, foi internado após 10 dias de sintomas. Apresentava falta de 

ar e saturação de 95% com inalação com O2 a 5 l/min, elevação discreta de Proteína C-reativa (6,73mg/l) e 

procalcitonina (0,17μgl). As imagens em TC de tórax 9 dias após a internação mostravam opacidades em vidro fosco 

bilaterais e consolidação em lobo superior direito. 21 e 27 dias após o inicio dos sintomas, os exames eram negativos 

para SARS-CoV-2 e a TC de tórax de acompanhamento mostrou resolução parcial das lesões. Ainda com desconforto 

respiratório, 32 dias depois do inicio dos sintomas, o paciente recebeu plasma, sendo repedido um e quatro dias 

depois. As imagens de TC de tórax de 6 e 10 dias após a primeira transfusão mostraram resolução das lesões 

pulmonares e houve melhora da função pulmonar. 

- Caso 4: Mulher de 63 anos com Síndrome de Sjögren, recebeu diagnóstico de COVID-19 após 10 dias de sintomas e 

foi hospitalizada. TC de tórax evidenciou opacidades em vidro fosco, com consolidações e fibroses parciais. Iniciou-se 

tratamento com umifenovir e O2 suplementar. Houve resolução dos sintomas e negativação de presença de SARS-CoV-

3 em três amostras 19 dias após a internação. As imagens de TC de tórax ainda apresentavam lesões residuais que 

poderiam ser decorrentes da COVID-19 ou da comorbidade associada (dia 24 de internação). Deste modo, a paciente 

recebeu transfusão de plasma de doentes recuperados 29 dias depois da internação. Quatro dias após a transfusão, 

houve redução da lesão pulmonar, apresentou aumento dos níveis plasmáticos de anticorpos e manteve teste negativo 

para SARS-CoV-2. Seis dias após a transfusão, a paciente recebeu alta hospitalar. 
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- Caso 5: Mulher de 28 anos, previamente hígida, apresentando apenas sintomas de mialgia e fadiga, foi diagnosticada 

com COVID-19. Antes da alta hospitalar, apresentou dois resultados negativos para presença de SARS-CoV-2. Em 

consulta de retorno, detectou-se presença de SARS-CoV-2, sem alterações em exames de imagem ou sintomas, sendo 

considerada potencial fonte de infecção. A paciente recebeu plasma de doente recuperado diversas amostras coletadas 

posteriormente à transfusão foram negativas para SARS-CoV-2, de modo que a paciente recebeu alta hospitalar.     

 

- Caso 6 (Paciente com opacidades em vidro fosco por COVID-19): Homem de 57 anos, sem doenças de base, foi 

internado por COVID-19 14 dias após o inicio dos sintomas. No segundo dia de internação, evidenciou-se opacidades 

em vidro fosco em TC de tórax. Embora o paciente apresentasse resultado negativo para presença de SARS-CoV-2, 

mantinha queixa de desconforto respiratório. Seis dias depois, recebeu plasma de paciente recuperado, com melhora 

dos sintomas e resolução gradual das lesões pulmonares, tendo recebido alta com 10 dias de internação.  

 

- Não foram observados eventos adversos durante e após 3 dias das transfusões. 

Zhang et al., 

2020 (373) 

- Seis pacientes recuperados doaram plasma entre 29 a 46 dias após o surgimento dos sintomas e entre 13 a 27 dias 

depois da alta hospitalar. No momento da doação, todos os doadores estavam livres de sintomas, tinham resultados de 

exames laboratoriais normais, ausência de SARS-CoV-2 residual no sangue e sorologias negativas. 

 

-Os doadores tinham idade entre 30 e 50 anos e cerca de 67% dos doadores eram do sexo masculino. Um doador 

tinha história de cirurgia cerebral devido a tumor benigno. Os demais doadores não tinham comorbidades associadas.  

 

- Dentre as seis amostras, cinco tiveram alta titulação anticorpos (≥1:320), acima do valor mínimo necessário para 

doação (≥1:160). Um paciente apresentou baixa titulação de anticorpos (1:40). Este paciente foi o que apresentou 

histórico de cirurgia cerebral, apresentou maior tempo de duração dos sintomas e teve maior duração de internação 

hospitalar (46 e 19 dias, respectivamente), bem como menor contagem de linfócitos e células B CD19+.  

 

- A receptora foi uma paciente de 64 anos, hipertensa e diabética, com histórico de 3 dias de sintomas e diagnóstico 

confirmado de COVID-19. A paciente apresentou progressão rápida dos sintomas e foi  transferida à UTI após 4 dias de 

internação, tendo sido intubada uma semana depois. No período da intubação, ela apresentava SARS-CoV-2 
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indetectável. Após uma semana de IOT, a paciente ainda mantinha função pulmonar prejudicada, de modo que 

recebeu 200 ml de plasma de pacientes recuperados no 17º dia de internação. No momento da transfusão, a paciente 

apresentava contagem de linfócitos de 0,44×109/L e D-dímero elevado (2,31 mg/l). A paciente não apresentou reações 

adversas à transfusão. Uma semana após a terapia, a contagem de leucócitos ainda se mantinha baixa (0,44×109/L). 

Onze dias após a transfusão, a paciente foi extubada e transferida à enfermaria. 

Cheng et al., 

2005 (378) 

- 80 pacientes infectados por SARS-CoV que não responderam a tratamento com antibióticos, antibacterianos e 

corticosteroides, com SatO2< 90% em FiO2 de 0.5 receberam de 200 a 400 ml de plasma de pacientes recuperados. 

Os pacientes foram avaliados quanto à mortalidade antes de 22 dias ou hospitalização por mais de 22 dias. 

 

- Os doadores de plasma deveriam ter status afebril por pelo menos 7 dias, melhora radiográfica de pelo menos 25%, 

não necessitar de O2 suplementar e ter passado pelo menos 14 dias do início dos sintomas.   

 

- Os pacientes eram em sua maioria do sexo feminino (53,8%), com idade mediana de 45 anos (variação: 21 – 82 

anos) e receberam o plasma de pacientes recuperados por volta do dia 14 após o início dos sintomas (variação: 7 – 30 

dias).  

 

- Cerca de 42% dos pacientes apresentaram desfecho positivo e receberam o plasma mais precocemente do que os 

que não apresentaram [média (DP): 11,7 (2,3) vs. 16,0 (6,0), respectivamente, p<0,001)]. Mais pacientes que 

receberam plasma antes do dia 14 apresentaram desfechos positivos do que aqueles que receberam depois (58,3% vs. 

15,6%, respectivamente, p<0,001). A mortalidade nos grupos foi de 6,3% e 21,9%, respectivamente, porém sem 

diferença significativa (p=0.08). A mortalidade geral dos pacientes que receberam plasma foi de 12,5%. A mortalidade 

por infecções por SARS-CoV geral em Hong Kong neste período foi de 17%.  

 

- 61% dos pacientes que apresentaram desfecho positivo tinham PCR positivo e eram soronegativos no momento da 

infusão, comparado a 21% dos que apresentaram desfechos negativos (p<0,001). Os 30 pacientes que tinham PCR 

positivo e eram soronegativos apresentaram desfechos positivos comparados aos que eram soropositivos (67% vs. 

20%, p=0.001). 

- Os pacientes que apresentaram desfechos negativos eram mais velhos comparados com os que apresentaram 

desfechos positivos [média (DP): 50,2 (15,1) vs. 37,9 (12,5), p<0,001)]. 

 

- Não foram observados eventos adversos decorrentes da terapia com plasma de pacientes recuperados. 
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- Os autores discutem que, para a maioria das infecções virais, o pico da viremia ocorre na primeira semana de 

infecção e que uma resposta imune primária se desenvolve em cerca de 10 a 14 dias, sendo seguida pela eliminação 

do vírus. Deste modo, a terapia com plasma de pacientes recuperados deveria ser utilizada precocemente.  

Wong et al., 

2003 (377) 

- Foi relatado caso de paciente de 57 anos com histórico de febre e tremores, mialgia, cefaleia, cansaço e tosse 

intermitentes. Foi exposta a paciente infectado por SARS-CoV. 

 

- À admissão a paciente encontrava-se febril. A radiografia de tórax evidenciou infiltrados periféricos em região inferior, 

bilateralmente. Apresentava TGP e CK elevados, discreta redução da contagem de hemoglobina e linfopenia. Testes 

sorológicos foram negativos para outros agentes infecciosos, sendo a paciente tratada por SARS-CoV. Iniciou-se 

terapia com antibióticos e antivirais. A paciente se manteve febril após 3 dias e não houve melhora das imagens de 

tórax. Deste modo, houve troca de tratamento para corticosteroide e antiviral, com melhora da febre e resolução da 

consolidação em radiografia de tórax, embora a linfopenia persistisse após 3 dias. Após 14 dias, a paciente voltou a 

apresentar febre, sem outros sintomas associados. A radiografia de tórax mostrou imagens de doença residual da 

infecção por SARS-CoV. A paciente recebeu duas doses de corticosteroides com intervalo de 24 horas e 200 ml de 

plasma de paciente recuperado. Após 24 horas houve resolução da febre. A radiografia evidenciou resolução da 

infiltração bilateral. Nenhum evento adverso ao plasma foi observado. 

Mair-Jenkins 

et al., 2014 

(381) 

- Em revisão sistemática com meta-análise sobre uso de plasma de pacientes recuperados para tratamento de 

infecções respiratórias graves de etiologia viral, foram incluídos 32 estudos observacionais. 

 

- Para infecções por SARS-CoV, foram localizados 8 estudos que evidenciaram redução da mortalidade do grupo que 

recebeu o plasma de pacientes recuperados. 

 

- Em um estudo em que 19 pacientes receberam plasma de pacientes recuperados e 21 não, a diferença na taxa de 

mortalidade foi de -23% (-42 a -5%; p = 0,03) e OR = 0,08 (0∙004 a 1,5). Em outro estudo em que um paciente 

recebeu plasma e 28 não receberam, a diferença na taxa de mortalidade foi de -7% (-16,7% a 2,4%; p = 0,93) e OR 

= 3,5 (0,11 a 111,7). 

 

- Na meta-análise para mortalidade, os autores incluíram dois estudos com SARS-CoV, dois para a epidemia de H1N1 

de 2009, um para gripe aviária e três para gripe espanhola. Houve menor risco de mortalidade no grupo que recebeu 

plasma (OR = 0,25; IC 95%: 0,14 a 0,45; p<0,01; I2=0%; sem evidências de viés de publicação.  
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- Tempo de internação hospitalar: em estudo que incluiu grupo controle, observou-se que o uso de plasma de 

pacientes recuperados esteve associado a maior proporção de pacientes infectados que receberam alta hospitalar antes 

de 22 dias após a exclusão de pacientes com comorbidades das análises (diferença absoluta: 54%, IC 95%: 25% a 

85%, p=0,004). 

Kong et al., 

2003 (376) 

- O autor apresenta um caso de uma gestante de 28 anos que, após apresentar tosse e febre, evolui com quadro de 

SRAG e, sete dias depois, apresentou falência respiratória (FR>40 ipm; SatO2 “baixa”) A paciente estava em 

ventilação mecânica e recebeu antivirais e corticosteroides e antivirais.  

 

- A equipe médica optou por trata-la com plasma de paciente recuperado (doação de 500 ml após um mês de 

recuperação por plasmaférese). Inicialmente, foram transfundidos 250 ml, com melhorado pulso e da saturação de 

oxigênio cinco horas depois. Após 12 horas, foram administrados mais 250 ml. Posteriormente, a paciente foi retirada 

da ventilação mecânica e houve melhora da lesão pulmonar quando comparada às imagens de radiografia de tórax das 

36 horas anteriores. Eventos adversos não foram observados.   
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Chun et al., 

2016 (380) 

- O autor apresenta um caso de um paciente de 32 anos, previamente hígido, com diagnóstico de infecção por MERS-

CoV confirmado por exames bioquímicos. O paciente recebeu uma dose de interferon- e antivirais, sem melhora do 

quadro. Deste modo, a equipe médica optou por iniciar tratamento com plasma de paciente recuperado. 

 

- A doadora tinha 22 anos, sem doenças prévias, história de gestação ou transfusão sanguínea. Os exames mostraram 

ausência de MERS-CoV. Por meio de aférese, foram coletados 500 ml de plasma.  

 

- Inicialmente, foram infundidos 250 ml de plasma. Duas horas após a infusão, o paciente passou a apresentar hipóxia 

e os níveis de SpO2 e PaO2/FiO2 eram compatíveis com TRALI, sem sinais de sobrecarga volêmica à ausculta. Como os 

anticorpos para HLA e HNA foram negativos, provavelmente o mecanismo subjacente não foi mediado por anticorpos. 

Entretanto, foi evidenciado aumento do limiar de ciclo de PCR, indicando que poderia haver uma redução de carga 

viral. 

 

- Considerando que a transfusão de plasma de paciente recuperado resultou em possível TRALI, os autores concluem 

que é necessária cautela na adoção desta terapia. Relatam ainda que, para evitar TRALI mediada por anticorpos, é 

recomendado que o plasma seja processado apenas de doadores do sexo masculino. 

Soo et al., 

2004 (374) 

- 40 pacientes com infecção por SARS-CoV que continuaram a apresentar deterioração de lesão pulmonar após 

tratamento com ribavirina e três doses de pulso de metilprednisolona receberam plasma de doadores recuperados 

(n=19) ou continuaram recebendo pulsoterapia (n=21), de acordo com avaliação médica. Caso as condições do 

paciente continuassem se deteriorando após o tratamento ao qual foi designado, ele poderia receber o outro, mas seria 

classificado como falha terapêutica do primeiro. O desfecho considerado foi alta hospitalar após 22 dias. 

 

- Os doadores foram testados quanto às hepatites B e C, HIV e sífilis. Todos os doadores eram soropositivos para 

SARS-CoV, com titulação entre 160 a 2.560. Foram coletados 600 a 900 ml de plasma de cada doador, por meio de 

aférese. 

 

- Os grupos foram comparáveis quanto a idade, sexo e níveis basais de LDH. 

 

- No grupo que recebeu plasma de doador recuperado, 10,5% (2 pacientes) precisou receber metilprednisolona. Já no 

grupo que recebeu os corticosteroides, 42,8% precisou receber plasma.  
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- Maior proporção de pacientes no grupo que recebeu plasma recebeu alta no 22º dia comparado ao grupo pulsoterapia 

(73,4% vs. 19%, respectivamente, p<0,001). Excluindo-se os pacientes que apresentavam comorbidades associadas, 

os resultados foram mantidos (77,8% vs. 23%, respectivamente p=0,004). 

 

- Maior proporção de pacientes no grupo pulsoterapia evoluiu a óbito comparado ao grupo que recebeu plasma (23,8% 

vs. 0, respectivamente, p=0.049). 

 

- Os 42,8% dos pacientes do grupo pulsoterapia que precisaram receber plasma o fizeram na terceira semana desde o 

início dos sintomas (média = 15,6 dias), enquanto os do grupo plasma receberam na segunda semana (média = 11,4 

dias), p<0,001. Aqueles que receberam plasma após o 16º dia apresentaram pior resposta clínica. 

- Nenhum evento adverso foi observado imediatamente após a infusão do plasma. 

Ko et al., 2018 

(379) 

- Os autores reportaram o caso de três pacientes infectados por MERS-CoV que receberam plasma de pacientes 

recuperados. 

 

- Caso 1: Paciente de 55 anos, do sexo masculino, previamente hígido, apresentou pneumonia 8 dias após o início da 

doença. No 10º dia, demandou ventilação mecânica e recebeu plasma de paciente recuperado no 11º dia. Os testes 

sorológicos da amostra evidenciaram presença de pequena quantidade de IgA e foi negativa para IgM e IgG. Após 3 

dias, o paciente não apresentou soroconversão. No 18º dia após o início da doença, o paciente recebeu uma segunda 

transfusão. A amostra continha IgG para MERS-Cov e os resultados de teste de neutralização foram positivos. O 

paciente se recuperou e recebeu alta hospitalar no 33º dia após o início da doença. 

 

- Caso 2: Paciente de 32 anos do sexo masculino, previamente hígido, desenvolveu pneumonia após 4 dias de início da 

doença, sendo intubado e colocado em ventilação mecânica no sexto dia. No 8º dia, recebeu plasma de paciente 

recuperado, com piora da oxigenação e dos infiltrados pulmonares após 2 horas da transfusão e foi diagnosticado com 

possível TRALI. A amostra foi negativa para todos os testes sorológicos e o paciente não apresentou resposta 

sorológica no dia seguinte à transfusão. No 13º dia de início da doença, o paciente apresentou aumento de IgG e o 

plasma passou a apresentar atividade neutralizante a partir do 16º dia. O paciente se recuperou da doença sem 

tratamento específico para TRALI e recebeu alta 102 dias após o início da doença. 

 

- Caso 3: Paciente de 32 anos do sexo masculino, previamente hígido, desenvolveu pneumonia após 5 dias de início da 

doença e foi intubado no 7º dia. No dia 14 após o início dos sintomas, houve piora do quadro respiratório, sendo 

iniciada ECMO e transfundido plasma de paciente recuperado. A amostra foi positiva para presença de IgG, IgM, IgA e 
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o teste de neutralização também foi positivo. No 15º dia após o início da doença, o plasma do paciente foi soropositivo. 

A ECMO foi retirada no 21º dia e recebeu alta no 39º dia após o início da doença. 

 

- Os autores conduziram análise para estabelecer um ponto de corte de IgG por ELISA para predizer titulação de 

resposta de neutralização ≥ 1:80. Considerando uma razão de densidade óptica de IgG de 1,6, o IgG ELISA pode 

predizer titulação de reposta de neutralização ≥ 1:80 com especificidade de 95%. Com razão de densidade óptica de 

IgG de 1,9, a especificidade é de 100%. 

 

- Os autores concluem que para que a terapia com plasma de pacientes recuperados seja efetiva, as amostras sejam 

testadas para detectar a capacidade de neutralização dos anticorpos e que o resultado do teste de neutralização deve 

ser ≥ 1:80. Embora o ELISA IgG não seja o método de referência para estimar esta atividade, ele pode ser utilizado 

em situações de escassez de recursos. 

Yeh et al., 

2005 (375) 

- O estudo relata o caso de três profissionais de saúde infectados por SARS-CoV durante epidemia em Taipei, Taiwan. 

Estes pacientes não responderam ao tratamento com ribavirina + corticosteroides e foram selecionados para receber 

plasma de pacientes recuperados. 

 

- Doadores: caso índice do hospital Taipei Municipal Hoping e um casal recuperado após 47 dias e 3 meses de infecção. 

Todos os pacientes testaram negativo para hepatites Be C, HIV, sífilis, HIV e HTLV-I e II. A titulação de IgG sérico era 

>640 e todas as amostras foram negativas para presença residual de SARS-CoV. O plasma foi coletado por meio de 

aférese.  

 

- Um dia após a administração do plasma, os pacientes apresentaram redução da temperatura corporal (< 37 oC) e 

melhoras nas imagens de radiografia de tórax. Em um dos pacientes, a lesão pulmonar já não estava mais evidente 4 

dias antes da alta.  

- Os pacientes apresentavam diferentes níveis de carga viral antes da administração de plasma (76 x 103 a 650 x 103 

cópias por ml), reduzida a níveis indetectáveis 24 horas após a transfusão.  

 

- Níveis de IgG e IgM, baixos antes da transfusão, apresentaram aumento tempo dependente, com declínio após um 

mês da terapia. 

Legenda: CK, Creatinoquinase; COVID-19, Doença do Coronavírus 2019; ECMO, Oxigenação por Membrana Extracorpórea; 
ELISA, Ensaio de Imunoabsorção Enzimática; FDA, Food and Drug Administration; FiO2, Fração Inspirada de Oxigênio; HIV, 
Vírus da Imunodeficiência Humana; HLA, Antígeno Leucocita2rio Humano; HNA, Antígeno Neutrofílico Humano;  HTLV: Vírus 



 

 

 

T-linfotrópico Humano; Ig, Imunoglobulina; IIQ, intervalo Interquartil IL, Interleucina; IPM, Incursões por Minuto; LDH, 
lactato desidrogenase; MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus; PaO2, Pressão parcial de Oxigênio; PCR, 

Reação em Cadeia da Polimerase; SARS-CoV, Severe Acure Respiratory Syndrome Coronavirus; SOFA, Sequential Organ 
Failure Assessment; SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave;  TGO, Transaminase Glutâmico Oxalacética; TRALI, lesão 
pulmonar aguda relacionada à transfusão;  UTI, Unidade de Terapia Intensiva.



 

 

 

Quadro 83. Características e detalhes metodológicos dos 40 estudos em andamento. 

Estudo Status 

Data 

Prevista 

Início/ 

Término 

Desenho 
Participant

es (n) 
Intervenção Comparadores 

Principais 

desfechos de 

interesse 

Financiamen

to 

NCT043333

55 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 

15/04/2020 

T: 

30/04/2021 

EC fase I, 

aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos com 

infecção 

confirmada 

por SARS-

CoV-2 grave 

ou em risco 

de vida (n = 

20) 

Plasma de 

paciente 

recuperado + 

tratamento de 

suporte padrão 

Sem 

comparador 
Eventos adversos 

Hospital San 

Jose 

Tecnologico 

de Monterrey 

NCT043421

82 

Recrutan

do 

I: 

01/04/2020 

T:01/07/20

20 

ECR fase 

II/II, 

paralelo, 

cegamento 

único 

(paciente) 

Pacientes 

adultos, com 

diagnostico 

confirmado 

de COVID-19 

(n = 426) 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Tratamento de 

suporte padrão 

Mortalidade geral 

até alta 

hospitalar ou 

máximo de 60 

dias após 

admissão, o que 

ocorrer primeiro 

Erasmus 

Medical 

Center 

NCT043437

55 

Recrutan

do 

I: 04/2020 

T: 04/2021 

EC fase II, 

aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos com 

COVID-19 

moderada a 

grave (n = 

55) 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Sem 

comparador 

Pacientes sem 

IOT: Taxa de VM 

em 7 dias 

Pacientes com 

IOT: Taxa de 

mortalidade em 

30 dias 

Hackensack 

Meridian 

Health 

NCT043432

61 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 

10/04/2020 

T: 

01/04/2021 

EC fase II, 

aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos com 

COVID-19 

confirmada 

grave ou em 

risco de vida 

(n = 15) 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Sem 

comparador 

Mortalidade 

Carga viral 

Titulação de 

anticorpos 

Saint Francis 

Care 



 

 

 

Estudo Status 

Data 

Prevista 

Início/ 

Término 

Desenho 
Participant

es (n) 
Intervenção Comparadores 

Principais 

desfechos de 

interesse 

Financiamen

to 

NCT043400

50 

Recrutan

do 

I: 

30/04/2020 

T: 

31/12/2021 

EC fase I, 

aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos com 

COVID-19 

confirmada 

grave ou em 

risco de vida  

(n = 10) 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Sem 

comparador 

Viabilidade de 

desenvolver o 

estudo 

Tipo de suporte 

respiratório 

University of 

Chicago 

NCT043383

60 

Disponíve

l 
ND 

Acesso 

expandido 

Pacientes 

adultos com 

COVID-19 

confirmada 

grave ou em 

risco de vida 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

ND ND Mayo Clinic 

NCT043582

11 

Disponíve

l 
ND 

Acesso 

expandido 

Pacientes 

adultos 

internados 

em UTI e 

intubados 

por 

manifestaçõe

s 

respiratórias 

ou pacientes 

internados 

por  

manifestaçõe

s 

respiratórias 

de COVID-19 

confirmada  

Plasma de 

paciente 

recuperado 

ND ND 
Nakhle Saba, 

MD 



 

 

 

Estudo Status 

Data 

Prevista 

Início/ 

Término 

Desenho 
Participant

es (n) 
Intervenção Comparadores 

Principais 

desfechos de 

interesse 

Financiamen

to 

NCT043604

86 

Disponíve

l 
ND 

Acesso 

Expandido 

Pacientes 

com COVID-

19 

confirmada 

grave ou em 

risco de vida 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

ND ND 

U.S. Army 

Medical 

Research and 

Development 

Command 

NCT043323

80 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 

01/04/2020 

T: 

31/12/2021 

EC fase II, 

aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos com 

COVID-19 

confirmada 

moderada 

(n=10) 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Sem 

comparador 

Carga viral 

Titulação de IgM 

e IgG anti-SARS-

CoV-2 

Universidad 

del Rosario 

NCT043273

49 

Recrutan

do por 

convite 

I: 

28/03/2020 

T: 

30/09/2020 

EC, aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos com 

COVID-19 

confirmada 

grave e não 

intubados 

(n=30) 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Sem 

comparador 

Mortalidade 

Alterações em 

proteína C-

reativa, IL-6, 

TNF-α, e na 

razão PaO2/FiO2 

Mazandaran 

University of 

Medical 

Sciences 

NCT043328

35 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 

01/04/2020 

T: 

31/12/2021 

ECR fase 

II/II, 

paralelo, 

aberto 

Pacientes 

adultos com 

COVID-19 

confirmada 

moderada 

(n=80) 

Plasma de 

paciente 

recuperado + 

hidroxicloroqui

na + 

azitromicina 

Hidroxicloroquin

a + azitromicina 

Carga viral 

Titulação de IgM 

e IgG anti-SARS-

CoV-2 

Universidad 

del Rosario 

NCT042923

40 

Recrutan

do 

I: 

01/02/2020 

T: 

31/12/2020 

Observacion

al, série de 

casos 

prospectiva 

Pacientes 

com COVID-

19 que 

receberam 

plasma de 
pacientes 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Sem 

comparador 

Taxa de 

eliminação viral; 

Número de 

pacientes com 

diferentes 

desfechos 

(morte, doença 

Shanghai 

Public Health 

Clinical Center 

 



 

 

 

Estudo Status 

Data 

Prevista 

Início/ 

Término 

Desenho 
Participant

es (n) 
Intervenção Comparadores 

Principais 

desfechos de 

interesse 

Financiamen

to 

recuperados 

(n=115) 

crítica e 

recuperação) 

NCT043332

51 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 

01/04/2020 

T: 

31/12/2022 

ECR fase I, 

paralelo, 

aberto 

Pacientes 

adultos, com 

diagnostico 

confirmado 

de COVID-19 

(n = 426) 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Tratamento de 

suporte padrão 

Redução de 

oxigênio e 

ventilação de 

suporte 

Baylor 

Research 

Institute 

NCT043238

00 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 

01/05/2020 

T: 01/2023 

ECR fase II, 

paralelo, 

triplo cego 

Indivíduos 

adultos 

expostos a 

pacientes 

com COVID-

19 (n=150) 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Plasma não 

imune 

Incidência de 

pacientes com 

diferentes 

gravidades de 

doença; 

Johns Hopkins 

University 

NCT043214

21 

Recrutan

do 

I: 

17/03/2020 

T: 

31/05/2020 

EC, aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos com 

SRAG por 

SARS-CoV-2 

confirmada 

em uso de 

CPAP ou VM 

(n=49) 

Plasma 

hiperimune de 

pacientes 

recuperados 

Sem 

comparador 

Mortalidade por 

qualquer causa 

Foundation 

IRCCS San 

Matteo 

Hospital 

NCT043456

79 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 

15/04/2020 

T: 

01/04/2021 

EC fase I, 

aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos, com 

diagnostico 

confirmado 

de COVID-19 

(n = 20) 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

Sem 

comparador 
Carga viral Orthosera Kft. 



 

 

 

Estudo Status 

Data 

Prevista 

Início/ 

Término 

Desenho 
Participant

es (n) 
Intervenção Comparadores 

Principais 

desfechos de 

interesse 

Financiamen

to 

NCT043565

34 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 

19/04/2020 

T: 

30/06/2020 

ECR, 

paralelo, 

aberto 

Pacientes 

adultos, com 

diagnostico 

de COVID-19 

com 

alterações 

em exames 

de imagem e 

hipóxia (n = 

20) 

Plasma de 

pacientes 

recuperados + 

cuidado padrão 

Tratamento de 

suporte padrão 

(incluindo 

antivirais) 

Necessidade de 

ventilação 

invasiva 

Royal College 

of Surgeons in 

Ireland - 

Medical 

University of 

Bahrain 

NCT043476

81 

Recrutan

do 

I: 

12/04/2020 

T: 

11/04/2021 

EC fase II, 

paralelo, 

aberto 

Pacientes 

adultos com 

diagnóstico 

de 

confirmado 

de COVID-19 

grave, com 

necessidade 

de UTI 

(n=40) 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

Sem 

intervenção 

Tempo de 

permanência em 

UTI 

Segurança 

Eventos adversos 

graves 

King Fahad 

Specialist 

Hospital 

Dammam 

NCT043455

23 

Recrutan

do 

I: 

03/04/2020 

T: 07/2020 

ECR fase II, 

paralelo, 

aberto 

Pacientes 

adultos, com 

diagnóstico 

confirmado 

de COVID-

19, sem 

necessidade 

de VM 

(invasiva ou 

não) ou O2 

de alto fluxo 

(n=278) 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

Tratamento de 

suporte padrão 

Proporção de 

pacientes 

hospitalizados 

com necessidade 

de VNI  ou O2 

em alto fluxo; VM 

ou ECMO; óbitos 

Cristina 

Avendaño 

Solá 



 

 

 

Estudo Status 

Data 

Prevista 

Início/ 

Término 

Desenho 
Participant

es (n) 
Intervenção Comparadores 

Principais 

desfechos de 

interesse 

Financiamen

to 

NCT043532

06 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 05/2020 

T: 05/2021 

EC fase I, 

aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos com 

insuficiência 

respiratória 

por COVID-

19 

confirmada 

(n=90) 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

Sem 

comparador 

Proporção de 

pacientes que 

consentem em 

participar do 

estudo e 

recebem pelo 

menos uma dose 

da intervenção 

Noah Merin 

NCT043459

91 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 

14/04/2020 

T: 

01/06/2020 

ECR fase II, 

paralelo, 

aberto 

Pacientes 

adultos com 

COVID-19 

leve (n=120) 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

Tratamento de 

suporte padrão 

Sobrevivência 

sem necessidade 

de ventilador ou 

medicamentos 

imunomodulatóri

os; Escala de 

progressão da 

OMS  ≥ 6 

Assistance 

Publique - 

Hôpitaux de 

Paris 

NCT043564

82 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 05/2020 

T: 12/2020 

EC fase I/II, 

aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos com 

COVID-19 

grave 

(n=90) 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

Sem 

comparador 

Melhora clínica; 

Melhora nas 

imagens de 

tomografia; 

Positividade para 

COVID-19; 

Eventos adversos 

precoces e 

tardios da terapia 

com plasma 

Instituto de 

Seguridad y 

Servicios 

Sociales de 

los 

Trabajadores 

del Estado 

NCT043557

67 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 05/2020 

T: 12/2020 

ECR fase II, 

paralelo, 

duplo-cego 

Pacientes 

adultos com 

COVID-19 

confirmada 

atendidos 

em 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Plasma não 

imune 

Tempo para 

progressão de 

doença 

Stanford 

University 



 

 

 

Estudo Status 

Data 

Prevista 

Início/ 

Término 

Desenho 
Participant

es (n) 
Intervenção Comparadores 

Principais 

desfechos de 

interesse 

Financiamen

to 

departament

os de 

emergência 

(n=206) 

NCT043571

06 

Recrutan

do 

I: 

13/04/2020 

T: 08/2020 

EC fase II, 

aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos com 

diagnostico 

confirmado 

de COVID-19 

graves 

internados 

em UTI 

(n=10) 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

Sem 

comparador 

Lesão pulmonar; 

Sobrevida global 

Centro de 

Hematología y 

Medicina 

Interna 

NCT043527

51 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 04/2020 

T: 04/2021 

EC aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos com 

diagnóstico 

confirmado 

de COVID-19 

grave ou 

crítica 

(n=2.000) 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

Sem 

comparador 

Mudança no 

estado de 

gravidade da 

COVID-19 

Hilton Pharma 

NCT043464

46 

Recrutan

do 

I: 

21/04/2020 

T: 

30/06/2020 

ECR fase II, 

paralelo, 

aberto 

Pacientes 

adultos com 

diagnóstico 

confirmado 

de COVID-19 

grave 

(n=20) 

Plasma de 

pacientes 

recuperados + 

Tratamento 

padrão 

Plasma não 

imune + 

Tratamento 

padrão 

Proporção de 

pacientes livres 

de VM 

Institute of 

Liver and 

Biliary 

Sciences, 

India 

NCT043598

10 

Ainda não 

recrutand
o 

I: 04/2020 

T: 04/2021 

ECR fase II, 

paralelo, 
duplo-cego 

Pacientes 

adultos com 

diagnóstico 

confirmado 

Plasma de 

pacientes 
recuperados + 

Plasma não 

imune + 

Tratamento 

padrão 

Tempo para 

melhora clínica 

Max R. 

O'Donnell 



 

 

 

Estudo Status 

Data 

Prevista 

Início/ 

Término 

Desenho 
Participant

es (n) 
Intervenção Comparadores 

Principais 

desfechos de 

interesse 

Financiamen

to 

de COVID-19 

grave 

(n=105) 

Tratamento 

padrão 

NCT043486

56 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 04/2020 

T: 04/2021 

ECR fase III, 

paralelo, 

aberto 

Pacientes 

com idade ≥ 

16 anos com 

manifestaçõe

s 

respiratórias 

de COVID-19 

confirmada 

em uso de 

O2 

suplementar 

(n=1.200) 

Plasma de 

pacientes 

recuperados 

Tratamento de 

suporte padrão 

Intubação; 

Óbito hospitalar 

Hamilton 

Health 

Sciences 

Corporation 

NCT043445

35 

Recrutan

do por 

convite 

I: 

08/04/2020 

T: 

31/08/2021 

ECR fase 

I/II, 

paralelo, 

quadruplo-

cego 

Pacientes 

adultos com 

diagnóstico 

confirmado 

de COVID-19 

hospitalizado

s (n=500) 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Plasma não 

imune 

Número de dias 

livres de 

ventilação 

Stony Brook 

University 

NCT043621

76 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 

24/04/2020 

T: 04/2021 

ECR fase III, 

paralelo, 

triplo-cego 

Pacientes 

adultos 

internados 

ou 

aguardando 

internação 

em 

departament

o de 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Placebo 

Escala ordinal de 

desfechos da 

COVID-19 

Vanderbilt 

University 

Medical 

Center 



 

 

 

Estudo Status 

Data 

Prevista 

Início/ 

Término 

Desenho 
Participant

es (n) 
Intervenção Comparadores 

Principais 

desfechos de 

interesse 

Financiamen

to 

emergência 

com 

insuficiência 

respiratória 

aguda por 

COVID-19 

confirmada 

(n=500) 

NCT043612

53 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 04/2020 

T: 12/2021 

ECR fase III, 

paralelo, 

duplo-cego 

Pacientes 

com idade 

>1 ano 

internados 

por COVID-

19 

confirmada  

Plasma de 

paciente 

recuperado 

com alta 

titulação de 

anticorpos 

Plasma não 

imune 

Escore da escala 

de progressão da 

OMS modificada  

≥ 6 

Brigham and 

Women's 

Hospital 

NCT043587

83 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 

27/04/2020 

T: 

30/05/2021 

ECR fase II, 

paralelo, 

quadruplo-

cego 

Pacientes 

adultos com 

pneumonia 

por SARS-

CoV-2 

confirmada 

com 

necessidade 

de oxigênio 

suplementar 

(n=30) 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Melhor terapia 

disponível 

Mortalidade 

precoce por 

todas as causas 

Hospital 

Universitario 

Dr. Jose E. 

Gonzalez 

NCT043548

31 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 

01/05/2020 

T: 

01/05/2023 

EC fase II, 

paralelo, 

aberto 

Pacientes 

adultos com 

diagnóstico 

confirmado 

de COVID-19 

grave 

Plasma de 

Paciente 

recuperado 

Sem 

comparador 

Mortalidade geral 

em 60 dias 

Medical 

College of 

Wisconsin 



 

 

 

Estudo Status 

Data 

Prevista 

Início/ 

Término 

Desenho 
Participant

es (n) 
Intervenção Comparadores 

Principais 

desfechos de 

interesse 

Financiamen

to 

internados 

em UTI ou 

enfermarias 

(n=131) 

NCT043488

77 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 04/2020 

T: 12/2020 

EC, aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos com 

COVID-19 

confirmada 

grave ou em 

risco de vida 

(n=20)  

Plasma de 

Paciente 

recuperado 

Sem 

comparador 
Eliminação viral 

Ain Shams 

University 

NCT043558

97 

Recrutan

do 

I: 04/2020 

T: 08/2020 

EC fase I, 

aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos 

hospitalizado

s com 

COVID-19 

confirmada e 

sintomática 

(n=100) 

Plasma de 

Paciente 

recuperado 

Sem 

comparador 

Redução de 

mortalidade 

The Christ 

Hospital 

NCT043465

89 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 04/2020 

T: 07/2020 

EC, aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos com 

diagnóstico 

confirmado 

de COVID-19 

em 

necessidade 

de ventilação 

mecânica 

(n=10) 

Imunoglobulin

a de pacientes 

recuperados 

Sem 

comparador 

Número de dias 

de ventilação 

mecânica  

A.O. Ospedale 

Papa Giovanni 

XXIII 



 

 

 

Estudo Status 

Data 

Prevista 

Início/ 

Término 

Desenho 
Participant

es (n) 
Intervenção Comparadores 

Principais 

desfechos de 

interesse 

Financiamen

to 

NCT043452

89 

Ainda não 

recrutand

o 

I: 

20/04/2020 

T: 

15/06/2021 

ECR fase III, 

paralelo, 

quadruplo-

cego 

Pacientes 

adultos com 

COVID-19 

confiemada e 

evidência de 

pneumonia 

(n=1500) 

Plasma de 

pacientes 

recuperados ou 

sarilumabe ou 

hidroxicloroqui

na ou 

baricitinibe 

Placebo 

injetável ou 

placebo oral 

Mortalidade por 

todas as causas 

ou necessidade 

de ventilação 

invasiva 

Thomas 

Benfield 

NCT043494

10 

Recrutan

do por 

convite 

I: 

11/04/2020 

T: 

11/11/2020 

ECR fase 

II/III, 

designação 

fatorial, 

cegamento 

único 

(investigado

r)  

Pacientes 

com COVID-

19 (n=500) 

Hidroxicloroqui

na + 

azitromicina ou 

doxiciclina ou 

clindamicina 

ou 

clindamicina + 

primaquina 

Remdesivir; 

tocilizumabe; 

metilprednisolo

na; Interferon-

Alfa 2b; 

losartana; 

plasma de 

pacientes 

recuperados 

Melhora na 

medida de 

FMTVDM com 

imagem nuclear 

The Camelot 

Foundation 

NCT043256

72 

Retirado 

devido ao 

início de 

acesso 

expandid

o 

I: 

01/04/2020 

T: 

31/12/2022 

EC fase II, 

aberto, 

braço único 

Pacientes 

adultos com 

infecção 

confirmada 

por SARS-

CoV-2 e 

sintomas 

respiratórios 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Sem 

comparador 

Níveis de RNA de 

SARS-CoV-2 

Admissão em UTI 

Mortalidade 

hospitalar 

Tempo de 

internação 

Mayo Clinic 

NCT021907

99 

Retirado 

(razão 

não 

informad

a) 

I: 05/2014 

T: 11/2016 

EC fase II, 

aberto, 

braço único 

Pacientes 

com mais de 

14 anos e 

infecção por 

MERS-CoV 

confirmada 

Plasma de 

paciente 

recuperado 

Sem 

comparador 

Mortalidade 

hospitalar 

King Abdullah 

International 

Medical 

Research 

Center 

Legenda: COVID-19, Doença do Coronavírus 2019; ECR, Ensaio Clínico; ECR, Ensaio Clínico Randomizado; FIO2, Fração 
Inspirada de Oxigênio; FMTVDM, Método de Fleming para Diferenciação e Metabolismo Tecidual e Vascular; I, Início; IgG, 



 

 

 

Imunoglobulina G; IgM, Imunoglobulina M; IL, Interleucina; IOT, Intubação Orotraqueal; MERS-CoV, Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus; ND, Não Disponível; SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2; SRAG, Síndrome 

Respiratória Aguda Grave; T, Término; TNF, Fator de Necrose Tumoral; PaO2, Pressão Parcial de Oxigênio; RNA, Ácido 
Ribonucleico; UTI, Unidade de Terapia Intensiva. 

 

 



 

  

 

Qualidade Metodológica e certeza das evidências: 

Os estudos incluídos apresentaram qualidade metodológica baixa 
a moderada e risco de viés de moderado a alto. Os julgamentos dos 

estudos incluídos, bem como as justificativas, estão apresentados no 

Quadro 84, no Quadro 85 e no Quadro 86. A certeza nas evidências, 
para todos os desfechos, foi muito baixa (Quadro 87). Os achados e 

discussões foram sumarizados na tabela Da Evidência à Decisão do 
webapp GRADEpro (Quadro 88). 

 
Quadro 84. Risco de viés do estudo de Soo et al., 2004 (374) 

(ferramenta ROBINS-I)* (192). 
 

Domínio Julgamento 

geral para o 
domínio 

Comentários e justificativas 

Viés devido 
a fatores de 

confusão 

Alto Dentre os pacientes que receberam plasma, 
não houve uma padronização da qualidade 

das amostras recebidas, de modo que os 
pacientes podem ter recebido quantidades 

de anticorpos diferentes. Apenas idade, nível 
de lactato desidrogenase e idade foram 
consideradas nas análises. Outros fatores 

que poderiam interferir na resposta ao 
tratamento não foram consideradas ou não 

foram reportadas 

Viés 

relacionado
s à seleção 

dos 
participante
s no estudo 

Alto Seleção os pacientes ocorreu de acordo com 

julgamento clínico do médico responsável 
pelo caso 

Viés na 

classificaçã
o das 
intervençõe

s 

Alto A designação das intervenções foi feita por 

meio de julgamento clínico do médico 
responsável e de acordo com a 
disponibilidade do plasma 

Viés devido 
a desvio 

das 
intervençõe

s 

Baixo De acordo com as informações do estudo, 

não houve desvios de intervenções. 
Pacientes poderiam acabar recebendo o 

outro tratamento caso não houvesse 
melhora clínica, mas seria classificado como 

falha ao qual havia sido inicialmente 
designado 



 

  

 

Domínio Julgamento 

geral para o 
domínio 

Comentários e justificativas 

Viés devido 
à perda de 

informação 
(relato 

incompleto 
dos 
desfechos) 

Incerto Embora aparentemente não tenha ocorrido 
perdas de seguimento dos pacientes, os 

autores também não mencionam se houve 
alguma falha na coleta de informações dos 

pacientes individualmente. 

Viés 

relacionado 
à 
avaliação/m

ensuração 
dos 

desfechos 

Baixo Critérios de mensuração de desfechos bem 

definidos. 

Viés 

relacionado 
ao relato 

dos 
desfechos 

Incerto Fatores clínicos e demográficos que 

poderiam interferir na resposta ao 
tratamento não foram consideradas ou não 

foram reportadas 

Viés geral Alto  

 
 
Quadro 85. Avaliação da qualidade metodológica das revisões 
sistemáticas incluídas (ferramenta AMSTAR-2 (382)). 

 

Critérios críticos do AMSTAR2 

Qualidade 
Estudo 

I
te

m
 1

 

I
te
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 2

*
 

I
te

m
 3

 

I
te

m
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*
 

I
te

m
 5

 

I
te

m
 6

 

I
te

m
 7

*
 

I
te

m
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I
te

m
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*
 

I
te

m
 1

0
 

I
te

m
 1

1
*

 

I
te

m
 1
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I
te

m
 1

3
*

 

I
te

m
 1

4
 

I
te

m
 1

5
*

 

I
te

m
 1

6
 

Mair-
Jenkins 

et al., 
2007 

(381) 

S
im

 

S
im

 

S
im

 

P
a
rc

ia
l 

S
im

 

S
im

 

P
a
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ia
l 

P
a
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ia
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im

 

N
ã
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S
im

 

N
ã
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S
im

 

S
im

 

S
im

 

S
im

 

Moderada 



 

  

 

Quadro 86. Risco de viés das séries de caso incluídas (ferramenta do JBI para séries de casos (383). 

Estud
o 

Critério
s de 

Inclusã
o 

Medida 
adequad

a da 
condição 

Método 
adequado 

de 
identificaçã

o da 
condição 

Inclusão 
consecutiva 

de 
participante

s 

Inclusão 
completa de 
participante

s 

Clareza da 
caracterizaçã
o sociodemo- 

gráfica 

Clareza da 
caracteriza- 
ção clínica 

Relato de 
desfechos 

e 
seguiment

o 

Descriçã
o clara 

do 
contexto 

Adequabilida
de da análise 

estatística 

Risco 
de 

viés 

Comentário
s 

Shen 
et al., 

2020 

(370) 

Sim Sim Sim Não Incerto Sim Sim Não Sim Não Alto 

Amostra de 
conveniênci
a; Para um 
dos 
pacientes, 
nem todos 

os 
desfechos 
foram 
reportados 

na última 
avaliação; 
uso de 

testes 
paramétrico
s, análise 
de 
regressão 
pouco clara 

Zhan
g et 
al., 
2020 

(369) 

Sim Sim Sim Não Incerto Sim Sim Sim Sim Não Alto 

Amostra de 

conveniênci
a; apenas 
descrição 
dos casos, 
sem 

emprego de 
análises 
estatísticas 



 

  

 

Estud
o 

Critério
s de 

Inclusã
o 

Medida 
adequad

a da 
condição 

Método 
adequado 

de 
identificaçã

o da 
condição 

Inclusão 
consecutiva 

de 
participante

s 

Inclusão 
completa de 
participante

s 

Clareza da 
caracterizaçã
o sociodemo- 

gráfica 

Clareza da 
caracteriza- 
ção clínica 

Relato de 
desfechos 

e 
seguiment

o 

Descriçã
o clara 

do 
contexto 

Adequabilida
de da análise 

estatística 

Risco 
de 

viés 

Comentário
s 

Duan 
et al., 
2020 
(371) 

Não Sim Sim Não Incerto Sim Sim Sim Sim Incerto Alto 

Amostra de 

conveniênci

a; critérios 
de inclusão 
não claros; 
comparação 
com 
controles 
históricos 

sem 
detalhamen
to das 

análises 
conduzidas 

Ahn 

et al., 
2020 
(368) 

Sim Sim Sim Não Incerto Sim Sim Sim Sim Não Alto 

Amostra de 

conveniênci
a; apenas 
descrição 
dos casos, 
sem 
emprego de 

análises 

estatísticas 

Pei et 
al., 
2020 
(367) 

Não Incerto Incerto Não Incerto Não Não Não Não Não Alto 

Apresentaç
ão breve 
sobre os 
casos sem 

qualquer 
tipo de 
detalhamen
to. Material 
suplementa



 

  

 

Estud
o 

Critério
s de 

Inclusã
o 

Medida 
adequad

a da 
condição 

Método 
adequado 

de 
identificaçã

o da 
condição 

Inclusão 
consecutiva 

de 
participante

s 

Inclusão 
completa de 
participante

s 

Clareza da 
caracterizaçã
o sociodemo- 

gráfica 

Clareza da 
caracteriza- 
ção clínica 

Relato de 
desfechos 

e 
seguiment

o 

Descriçã
o clara 

do 
contexto 

Adequabilida
de da análise 

estatística 

Risco 
de 

viés 

Comentário
s 

r não 

disponível. 

Ye, 
2020 
(372) 

Sim Sim Sim Incerto Sim Sim Incerto Não Sim Não Alto 

Amostra de 
conveniênci
a; inclusão 
de 
pacientes 
aparenteme

nte 

arbitrária; 
não há 
clareza 
dobre modo 
de 

avaliação 
do 
desfecho; 
apresentaçã
o 

incompleta 
dos 

desfechos; 
sem 
emprego de 
análises 
estatísticas 



 

  

 

Estud
o 

Critério
s de 

Inclusã
o 

Medida 
adequad

a da 
condição 

Método 
adequado 

de 
identificaçã

o da 
condição 

Inclusão 
consecutiva 

de 
participante

s 

Inclusão 
completa de 
participante

s 

Clareza da 
caracterizaçã
o sociodemo- 

gráfica 

Clareza da 
caracteriza- 
ção clínica 

Relato de 
desfechos 

e 
seguiment

o 

Descriçã
o clara 

do 
contexto 

Adequabilida
de da análise 

estatística 

Risco 
de 

viés 

Comentário
s 

Zhan
g et 
al., 
2020 

(373) 

Sim Incerto Sim Incerto Sim Sim Sim Sim Sim Não Alto 

Inclusão de 

pacientes 

segundo 
protocolo 
não 
especificado
; amostra 
de 
conveniênci

a; 
apresenta 
os 

resultados 
individualm
ente 

Chen
g et 
al., 
2005 

(378) 

Sim Sim Sim Incerto Sim Sim Sim Sim Sim Incerto 
Moder
ado 

Amostra de 
conveniênci
a; 
informações 
sobre 
análises 

estatísticas 

são 
insuficiente
s. 



 

  

 

Estud
o 

Critério
s de 

Inclusã
o 

Medida 
adequad

a da 
condição 

Método 
adequado 

de 
identificaçã

o da 
condição 

Inclusão 
consecutiva 

de 
participante

s 

Inclusão 
completa de 
participante

s 

Clareza da 
caracterizaçã
o sociodemo- 

gráfica 

Clareza da 
caracteriza- 
ção clínica 

Relato de 
desfechos 

e 
seguiment

o 

Descriçã
o clara 

do 
contexto 

Adequabilida
de da análise 

estatística 

Risco 
de 

viés 

Comentário
s 

Ko et 

al., 
2018 
(379) 

Não Incerto Incerto Não Incerto Não Não Não Não Não Alto 

Amostra de 

conveniênci

a; critérios 
de inclusão 
não claros; 
não 
apresenta 
detalhes 
sobre 

característic
as dos 
pacientes e 

desfechos 
apenas 
descrição 
dos casos, 

sem 
emprego de 
análises 
estatísticas 

Yeh 
et al., 
2005 
(375) 

Não Sim Sim Não Incerto Sim Sim Sim Sim Não Alto 

Amostra de 

conveniênci

a; critérios 
de inclusão 
não claros; 
apenas 
descrição 
dos casos, 

sem 
emprego de 
análises 
estatísticas 



 

  

 

Quadro 87. Tabela com sumário dos resultados e certeza no conjunto de evidências. 
 

Avaliação da Certeza 

Impacto Certeza Importância 
№ dos 

estudos 
Delineamento 

do estudo 
Risco 

de viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão 
Outras 

considerações 

Mortalidade 

4  estudo 

observacio

nal  

muito 

grave 
a 

não grave  grave b não grave  nenhum  - Não foram reportados 

casos de óbitos entre os 

doentes que receberam 

plasma de pacientes 

recuperados. 

- Em estudo comparativo 

de pacientes infectados por 

SARS-CoV, maior 

proporção de pacientes que 

receberam pulsoterapia 

evoluiu a óbito comparados 

aos que receberam plasma 

de pacientes recuperados 

(23,8% vs. 0, 

respectivamente, 

p=0,049). 

- Em série de casos de 10 

pacientes com COVID-19 

que receberão plasma de 

pacientes curados, nenhum 

paciente faleceu. Quando 

comparado com controle 

histórico, verificou-se que 

30% dos pacientes que não 

receberam plasma 

evoluíram a óbito. 

⨁◯◯

◯ 

MUIT

O 

BAIXA  

CRÍTICO  



 

  

 

Avaliação da Certeza 

Impacto Certeza Importância 
№ dos 

estudos 
Delineamento 

do estudo 
Risco 

de viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão 
Outras 

considerações 

Carga Viral 

8  estudo 

observacio

nal  

muito 

grave 
a 

não grave  grave b,c não grave  nenhum  - Os relatos e séries de 

caso evidenciaram redução 

de carga viral em 

diferentes períodos após a 

transfusão. 

- Para alguns pacientes, 

houve redução da carga no 

dia seguinte à transfusão, 

enquanto para outros, este 

resultado ocorreu mais 

tardiamente (04 - 20 dias). 

⨁◯◯

◯ 

MUIT

O 

BAIXA  

IMPORTAN

TE  

Tempo de internação e alta hospitalar 



 

  

 

Avaliação da Certeza 

Impacto Certeza Importância 
№ dos 

estudos 
Delineamento 

do estudo 
Risco 

de viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão 
Outras 

considerações 

6  estudo 

observacio

nal  

muito 

grave 
a 

não grave  grave b não grave  nenhum  - O tempo de internação 

mínimo reportado foi de 10 

dias. Pacientes com 

múltiplas complicações 

permaneciam internados 

no momento do relato. 

Deste modo, os tempos de 

alta hospitalar 

apresentaram grande 

variação, a depender do 

estado clínico do paciente e 

da ocorrência de 

complicações.  

- Em estudo comparativo, 

maior proporção de 

pacientes que recebeu 

plasma de pacientes 

recuperados para 

tratamento de infecção por 

SARS-CoV recebeu alta em 

22 dias comparado ao 

grupo que recebeu 

pulsoterapia (73% vs. 

19%, respectivamente, 

p<0,001). 

⨁◯◯

◯ 

MUIT

O 

BAIXA  

IMPORTAN

TE  

Eventos adversos 



 

  

 

14  estudo 

observacio

nal  

muito 

grave 
a 

não grave  grave b não grave  nenhum  - Na maioria dos estudos 

não foram observados 

eventos adversos. 

- Em uma série de casos 

de pacientes infectados por 

SARS-CoV-2, um paciente 

apresentou choque 

anafilático após a infusão 

de 30 ml de plasma. 

- Um relato de caso e uma 

série de casos reportaram 

a ocorrência de provável 

TRALI em paciente que 

recebeu plasma de 

paciente recuperado para 

tratamento de MERSC-CoV. 

-Ambos os autores que 

reportaram os eventos 

adversos concluíram que é 

necessário ter cautela para 

a seleção dos doadores. 

- Outros prováveis eventos 

adversos incluem aqueles 

inerentes à transfusão de 

plasma, potencialização 

dependente de anticorpos e 

infecção pelo agente 

infeccioso, embora os dois 

últimos nunca tenham sido 

reportados. 

⨁◯◯

◯ 

MUIT

O 

BAIXA  

CRÍTICO  



 

  

 

Legenda: a. Alto risco de viés (avaliação pelo checklist de avaliação crítica do JBI para séries de casos); b. Parte 
das evidências é proveniente de estudos de pacientes infectados por SARS-CoV e MERS-CoV ; c. Avaliada por 

valores de limiar de ciclo de PCR, um proxy de carga vira.l  
 

 
Quadro 88. Tabela da Evidência à Decisão do webapp GRADEpro. 

● Pergunta 

Plasma de paciente recuperado vs. cuidados de suporte convencionais ou outras terapias deve ser usado para 
COVID-19? 

População: COVID-19 

Intervenção: Plasma de paciente recuperado 

Comparação: cuidados de suporte convencionais ou outras terapias 

Principais 
desfechos: 

Mortalidade; Carga Viral; Tempo de internação e alta hospitalar; Eventos adversos 

● Avaliação 
● Problema 
● O problema é uma prioridade? 

● Evidências de pesquisa 

- O COVID-19 é uma doença infecciosa emergente causada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Embora tenha 

estrutura semelhante ao SARS-CoV e ao MERS-CoV, pouco se sabe sobre suas características funcionais e seu mecanismo 
de patogenicidade.  

 
- Até o dia 27 de abril, mais de 2,87 milhões de pessoas foram infectadas, com quase de 200 mil óbitos no mundo e estes 
números continuam a crescer (OMS, 2020). 

 
- Até o momento não existe terapia específica para COVID-19. Diferentes alternativas têm sido investigadas para esta 

investigação, embora a eficácia e segurança ainda são incertas. 



 

  

 

● Efeitos desejáveis 
● Quão substanciais são os efeitos desejáveis? 

● Evidências de pesquisa 

- Estudos que avaliaram o uso de plasma de pacientes recuperados para tratamento de infecções por coronavírus 
mostraram que a terapia resulta em redução de mortalidade, menor tempo para redução de carga viral e menor tempo 

para alta hospitalar. Entretanto, a maioria dos estudos tinha qualidade metodológica baixa, não apresentavam grupo 
comparador e os pacientes utilizavam diferentes tratamentos simultaneamente. 

 
- Apenas dois estudos reportaram eventos adversos: um paciente apresentou reação anafilática durante a transfusão e 
outro provável TRALI. 

 
- Eventos adversos possíveis incluem os comumente relacionados à transfusão de hemocomponentes. Virtualmente, pode 

ocorrer potencialização dependente de anticorpos e infecção. Entretanto, estes eventos não foram reportados até o 
momento para qualquer indicação. 

● Efeitos indesejáveis 
● Quão substanciais são os efeitos indesejáveis? 

● Evidências de pesquisa 

- Estudos que avaliaram o uso de plasma de pacientes recuperados para tratamento de infecções por coronavírus 
mostraram que a terapia resulta em redução de mortalidade, menor tempo para redução de carga viral e menor tempo 

para alta hospitalar. Entretanto, a maioria dos estudos tinha qualidade metodológica baixa, não apresentavam grupo 
comparador e os pacientes utilizavam diferentes tratamentos simultaneamente. 
 

- Apenas três estudos reportaram eventos adversos: um paciente apresentou reação anafilática durante a transfusão e 
duas prováveis TRALI. 

 
- Eventos adversos possíveis incluem os comumente relacionados à transfusão de hemocomponentes. Virtualmente, pode 
ocorrer potencialização dependente de anticorpos e infecção. Entretanto, estes eventos não foram reportados até o 

momento para qualquer indicação. 
 



 

  

 

● Certeza na evidência 
● Qual é a certeza geral na evidência sobre os efeitos? 

● Evidências de pesquisa 

- Para todos os desfechos avaliados (mortalidade, carga viral, tempo de internação e para alta hospitalar e eventos 
adversos), a qualidade da evidência foi muito baixa.  

 
- O corpo da evidência foi obtido por meio de estudos observacionais com risco de viés moderado a baixo.  
 

- Os estudos incluídos consideraram pacientes com infecção por três tipos de agentes infecciosos e, para carga viral, a 
medida foi feita por meio de desfecho substituto. 

 

Desfechos № de 

participantes 
(estudos) 

Seguimento 

Certainty of 

the 
evidence 

(GRADE) 

Impacto 

Mortalidade 0 
(2 estudos 

observacionais) 

⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXAa,b 

- Não foram reportados casos de óbitos entre os doentes que 
receberam plasma de pacientes recuperados. 

- Em estudo comparativo de pacientes infectados por SARS-CoV, 
maior proporção de pacientes que receberam pulsoterapia evoluiu a 
óbito comparados aos que receberam plasma de pacientes 

recuperados (23,8% vs. 0, respectivamente, p=0,049). 
- Em série de casos de 10 pacientes com COVID-19 que receberam 

plasma de pacientes curados, nenhum paciente faleceu. Quando 
comparado com controle histórico, verificou-se que 30% dos 
pacientes que não receberam plasma evoluíram a óbito. 

Carga Viral 0 
(7 estudos 
observacionais) 

⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXAa,b,c 

- Os relatos e séries de caso evidenciaram redução de carga viral em 
diferentes períodos após a transfusão. 



 

  

 

- Para alguns pacientes, houve redução da carga no dia seguinte à 

transfusão, enquanto para outros, este resultado ocorreu mais 
tardiamente (12 - 20 dias). 

Tempo de 

internação e alta 
hospitalar 

0 

(5 estudos 
observacionais) 

⨁◯◯◯ 

MUITO 

BAIXAa,b 

- O tempo de internação mínimo reportado foi de 18 dias. Pacientes 

com múltiplas complicações permaneciam internados no momento do 
relato. Deste modo, os tempos de alta hospitalar apresentaram 

grande variação, a depender do estado clínico do paciente e da 
ocorrência de complicações. - Em estudo comparativo, maior 
proporção de pacientes que recebeu plasma de pacientes 

recuperados para tratamento de infecção por SARS-CoV recebeu alta 
em 22 dias comparado ao grupo que recebeu pulsoterapia (73% vs. 

19%, respectivamente, p<0,001). 

Eventos 
adversos 

0 
(4 estudos 

observacionais) 

⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXAa,b 

- Na maioria dos estudos não foram observados eventos adversos. 
- Em uma série de casos de pacientes infectados por SARS-CoV-2, 

um paciente apresentou choque anafilático após a infusão de 30 ml 
de plasma. 
- Um relato de caso e uma série de casos reportaram a ocorrência de 

provável TRALI em paciente que recebeu plasma de paciente 
recuperado para tratamento de MERSC-CoV. 

-Ambos os autores que reportaram os eventos adversos concluíram 
que é necessário ter cautela para a seleção dos doadores. 
- Outros prováveis eventos adversos incluem aqueles inerentes à 

transfusão de plasma, potencialização dependente de anticorpos e 
infecção pelo agente infeccioso, embora os dois últimos nunca 

tenham sido reportados. 

a. Alto risco de viés (avaliação pelo checklist de avaliação crítica do JBI para séries de casos) 
b. Parte das evidências é proveniente de estudos de pacientes infectados por SARS-CoV e MERS-CoV 
c. Avaliada por valores de limiar de ciclo de PCR, um proxy de carga viral 

● Valores 



 

  

 

● Existe incerteza importante ou variabilidade sobre o quanto as pessoas valoram os desfechos principais?  

● Evidências de pesquisa 

- Embora existam incertezas sobre o SARS-CoV-2 e seus mecanismos patogênicos, os principais desfechos avaliados pelos 

estudos são críticos e importantes no curso da doença. 
 

● Balanço dos efeitos 
O balanço dos efeitos desejável e indesejáveis favorece a intervenção ou a comparação? 

● Evidências de pesquisa 

- A terapia com plasma de pacientes recuperados aparentemente apresenta benefícios clínicos em mortalidade, carga viral 
e tempo de internação hospitalar para pacientes com infecções por coronavírus. É relativamente segura, sendo que poucos 
eventos adversos foram relatados até o momento, embora sua ocorrência não possa ser descartada. 

 
- Chama-se atenção para o fato de que os estudos tinham amostra pequena (1 a 80 pacientes), com apresentação clínica 

variável, o que limita a generalizaça6o dos achados. Além disso, risco de viés dos estudos foi classificado como moderado a 
alto, o que interfere na confiança que se tem nos achados. 

● Aceitabilidade 
A intervença6o é aceitável para todos os atores chave? 

● Evidências de pesquisa 

- A gravidade dos casos e a ausência de resposta a outros tratamentos pode incentivar a equipe médica a optar pela 

terapia com plasma de doentes recuperados. O procedimento de administração não difere da transfusão de plasma comum 
e, estando dentro de um ambiente com infraestrutura adequada, a terapia provavelmente seria aceitável. 

 
- A adoção desta terapia deve seguir preceitos éticos e o paciente ou família devem estar cientes e de acordo.  
 

- Pra alguns grupos específicos, a administração de hemocomponentes pode não ser uma opção viável devido a restrições 
religiosas. 

● Viabilidade 
A intervenção é viável de ser implementada? 

● Evidências de pesquisa 



 

  

 

- O procedimento para transfusão do plasma de pacientes recuperados é igual ao da transfusão de plasma comum, não 
sendo necessários reajustes para que o tratamento seja realizado. Entretanto, é necessário que o procedimento seja feito e 

avaliado por equipe experiente e que haja infraestrutura adequada para manejo de eventos adversos, caso ocorram; 
 

- Será necessária criação de protocolos de uso do plasma de pacientes recuperados, com critérios bem definidos quanto 
aos pacientes e doadores elegíveis; 
 

- Será necessário criar estratégia para captação de doadores; 
 

- Será necessária organização dos bancos de sangue e hemocentros para atender à demanda de coleta e processamento de 
amostras; 
 

- Serão necessários profissionais capacitados e equipamentos adequados para avaliação da qualidade da amostra, em 
termos de presença de RNA de SARS-CoV-2 e titulação de anticorpos. Isto pode gerar sobrecarga do sistema, já 

prejudicado com aumento da demanda de laboratórios para processamento de exames diagnósticos. 

 



 

 

 

APÊNDICE 18 

Pergunta: Deve-se utilizar atazanavir para o tratamento de pessoas 

com COVID-19? 

 

Estratégias de busca 

Foram realizadas buscas nas bases de dados eletrônicas, na 

literatura cinzenta e a busca manual nas listas de referências dos 

estudos relevantes. Não foram utilizadas restrições de data, idioma ou 

status (resumo ou texto completo) da publicação. As buscas foram 

realizadas no dia 13 de abril de 2020 e atualizadas no dia 28 de abril 

de 2020. As estratégias estão detalhadas no Quadro 89. 

Quadro 89: Estratégias utilizadas para as buscas eletrônicas. 

Base de 

dados 

Estratégia de busca Resultado

s 
13/04/20

20 

Resultado
s 

28/04/20 

MEDLINE 
(via PubMed) 

(((novel coronavirus OR covid-19 OR coronavirus 
disease 2019 OR covid 19 OR covid - 19 OR sars-cov-2 
OR sars cov 2 OR "COVID-19" [Supplementary 
Concept] OR "SARS Virus"[Mesh] OR "Middle East 
Respiratory Syndrome Coronavirus"[Mesh] OR severe 

acute respiratory syndrome coronavirus OR SARS-CoV 

OR MERS-CoV)) AND ("Atazanavir Sulfate"[Mesh] OR 
atazanavir OR atazanavir sulfate OR atazanavir plus 
ritonavir OR atazanavir plus cobicistat)) 

0 1 

Cochrane 
Library 

#1 MeSH descriptor: [SARS Virus] explode all 
trees  
#2 severe acute respiratory syndrome coronavirus 
OR severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
OR SARS-CoV-2 OR SARS CoV 2 OR SARS-CoV 2 OR 
coronavirus disease 2019 OR COVID 19 OR COVID-19 

OR nCoV 2019 (Word variations have been searched)  
#5 #1 OR #2 (Word variations have been 
searched)  
#15 MeSH descriptor: [Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus] explode all trees  
#16 #5 OR #15 (Word variations have been 
searched)  

#15 MeSH descriptor: [Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus] explode all trees  
#16 #5 OR #15 (Word variations have been 
searched)  
#40 MeSH descriptor: [Atazanavir Sulfate] explode 
all trees 
#41 #40 OR atazanavir OR atazanavir sulphate OR 

atazanavir sulfate OR atazanavir plus ritonavir OR 
atazanavir plus cobicistat 
#42 #16 AND #41 

0 0 

Embase (('atazanavir'/exp OR 'atazanavir' OR 'atazanavir plus 
ritonavir'/exp OR 'atazanavir plus ritonavir' OR 

5 +3 



 

 

 

'atazanavir plus cobicistat'/exp OR 'atazanavir plus 

cobicistat' OR 'atazanavir sulphate'/exp OR 'atazanavir 
sulphate' OR 'atazanavir sulfate') AND [embase]/lim) 
AND (('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related 
coronavirus' OR 'covid 19'/exp OR 'covid 19' OR 'covid-
19' OR 'novel coronavirus' OR 'sars-cov2' OR 'sars-
ncov' OR 'sars-cov-2' OR 'Middle East respiratory 
syndrome coronavirus'/exp OR 'SARS coronavirus'/exp 

OR 'SARS-related coronavirus'/exp OR 'severe acute 
respiratory syndrome coronavirus' OR 'SARS-CoV' OR 
'MERS-CoV')) AND [embase]/lim 

Medrxiv atazanavir AND COVID 19 2 +1 

BioRxiv atazanavir AND COVID 19 4 +1 

Opengrey (atazanavir) AND COVID 19 0 0 

ClinicalTrials.

gov 

atazanavir | Covid-19 OR SARS-CoV-2 OR severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 OR coronavirus 
disease 2019 

0 0 

WHO (base 
específica 
para COVID 
19) 

atazanavir 

1 0 

 

Seleção dos estudos 

As estratégias de busca recuperaram 18 referências. Após a 

remoção de duplicatas, 16 estudos foram avaliados por seus títulos e 
resumos. Onze estudos tiveram seus textos completos lidos para 

verificação de elegibilidade. Ao final, foram incluídos três estudos in 
vitro. O fluxo de seleção dos estudos encontra-se na Figura 28 

 



 

 

 

 
Figura 28: Fluxograma do processo de seleção de estudos 

As justificativas detalhadas para exclusão dos estudos pode ser vista 

no Quadro 90. 

 

Quadro 90: Estudos excluídos e razões para exclusão 

Estudo Motivo de exclusão 

Beck et al. 2020 (384) Estudo de modelagem computacional 

Li et al. 2020 (385) Estudo fora do escopo.  

Mahapatra et al. 2020 
(386) 

Estudo fora do escopo.  

Rios et al. 2020 (387) 
É uma revisão rápida, no entanto não inclui 
estudos que avaliassem o atazanavir para 

pacientes com COVID-19. 

Dong et al. (2020) (388) 
Revisão narrativa, não apresenta resultado 

para atazanavir 

Ortega et al. (2020) 

(389) 
Estudo de modelagem computacional 

Musarrat et al. (2020) 

(390) 

Estudo de modelagem computacional, não 

apresenta resultado para atazanavir 

Arshad et al. (2020) 

(350) 

Estudo de farmacocinética/ farmacodinâmica, 

inclui estudos já inseridos anteriormente 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resultados 

Não foi identificado nenhum estudo clínico, os três estudos 

incluídos são estudos in vitro (391–393). Os aspectos metodológicos e 

os principais achados dos estudos incluídos são descritos no Quadro 

91. 

 

Fintelman-Rodrigues et al (2020) 

O estudo realizado por Fintelman-Rodrigues et al (2020), na 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz, Rio de Janeiro), avaliou a resposta 

do atazanavir sozinho, ou em combinação com o ritonavir, na 

replicação viral do SARS-CoV-2 em modelos de infecção por cultura de 

células (392). 

O direcionamento da enzima Mpro do SARS-CoV-2 pelo 

atazanavir e lopinavir foi avaliado por modelagem molecular por meio 

do uso de uma estrutura representativa (PDB: 6LU7). Os achados 

indicam que atazanavir entra no SARS-CoV-2 Mpro de maneira mais 

espontânea e estável que o lopinavir. Também foi avaliado se o 

atazanavir poderia inibir a atividade da enzima Mpro do SARS-CoV-2 

por purificação parcial da enzima em frações celulares obtidas das 

células infectadas pelo SARS-CoV-2 e realizando perfis zimográficos. 

Os resultados confirmaram esta hipótese e foram consistentes com as 

previsões da modelagem molecular e das análises dinâmicas que 

sugerem que o atazanavir inibe a atividade enzimática da Mpro do 

SARS-CoV-2, por se ligar a ela e direcionar a atividade enzimática da 

codificação Mpro do SARS-CoV-2.  

Os autores avaliaram a inibição da replicação de SARS-CoV-2 

pelo atazanavir sozinho, ou em combinação com o ritonavir, usando 

uma variedade de sistemas celulares diferentes. A cloroquina foi 

utilizada como controle positivo. Os resultados apontam que o SARS-

CoV-2 é suscetível ao atazanavir em diferentes tipos de células. A 

associação atazanavir + ritonavir foi a terapia mais potente observada.  

O atazanavir sozinho e atazanavir / ritonavir foram testados em 

doses ótima (10 μM) e subótima (1 μM) em um modelo de infecção por 

SARS-CoV-2 utilizando monócitos primários humanos. Os resultados 

indicam que o atazanavir impede a morte celular e a produção de 

citocinas pró-inflamatórias nos monócitos infectados com SARS-CoV-

2. O atazanavir + ritonavir e a cloroquina foram igualmente eficientes 

em inibir a replicação viral nos monócitos humanos. 

 

 

 



 

 

 

Yamamoto et al. (2020) 

Yamamoto et al. (2020) avaliaram a atividade antiviral de nove 

medicamentos inibidores da protease do HIV-1 contra SARS-CoV-2 in 

vitro. Foram avaliadas as concentrações máximas (Cmax.), mínima 

(Cmín.), concentração efetiva de 50% (CE 50), a concentração 

citotóxica de 50% (CC 50 ) e o índice de seletividade (IS, CC 50 / CE 

50 ) dos medicamentos ritonavir, saquinavir, amprenavir, darunavir, 

indinavir, tipranavir, atazanavir, nelfinavir e lopinavir (393). Para 

avaliar a eficácia e segurança desses medicamentos, foi calculada a 

razão da Cmax e da CC50 (Cmax / CE50) e a razão da Cmín e da CE 

50 (Cmin / EC50). Quanto maior essa proporção, mais o medicamento 

pode ser eficaz no tratamento de pacientes com COVID-19; e quanto 

menor, menos a concentração é suficiente para alcançar um resultado 

eficaz.  

De todos os medicamentos avaliados, o nelfinavir  apresentou os 

resultados mais satisfatórios (CE 50 = 1,13 µM, CC 50 = 24,32 µM, IS 

= 21,52) inibiu potentemente a replicação do vírus na concentração 

mais baixa e exibiu o IS mais alto nos inibidores da protease do HIV-1 

testados. O IS mede o quanto um composto é ativo contra o vírus sem 

causar dados à viabilidade das células de mamíferos/ humanos. Quanto 

maior esta razão, mais seletiva é a droga sobre o vírus e, 

consequentemente, menor efeito ela tem sobre a célula dos 

mamíferos/ humanos. O atazanavir apresentou uma CE 50 de 9,36 µM, 

CC 50 > 81 µM e IS > 8,65, suprimido SARS-CoV-2 a menos de 10 µM. 

O baixo IS do atazanavir pode aumentar a preocupação com os efeitos 

adversos nos pacientes com COVID-19.   

 

Jeon et al. (2020) 

Jeon et al. (2020) testaram a atividade antiviral de 48 

medicamentos aprovados pela FDA, selecionados em uma triagem 

previa para SARS-CoV, quanto à sua capacidade de inibir a 

infectividade por SARS CoV-2 (391). As células infectadas foram 

pontuadas por análise de imunofluorescência usando um anticorpo 

contra a proteína N da SARS-CoV-2. Cloroquina, lopinavir e remdesivir 

foram utilizados como drogas de referência. Os autores não 

observaram nenhuma atividade antiviral do atazanavir e do favipiravir 

contra a SARS CoV-2.   

 



 

 

 

Quadro 91. Aspectos metodológicos e principais achados dos estudos incluídos 

Estudo 
Fintelman-Rodrigues et al. 

2020 (392) 
Yamamoto et al. 2020 (393) Jeon et al. 2020 (391) 

Desenho Estudo in vitro Estudo in vitro Estudo in vitro 

População/condi

ção de interesse 

Células Vero E6 e células 

epiteliais do pulmão humano 

(A549) infectadas com SARS-

CoV-2  

Células Vero E6/TMPRSS2 

infectadas com SARS-CoV-2 

Células Vero ATCC CCL-81 

infectadas com SARS-CoV-2 

Intervenção 

atazanavir/ritonavir, 

atazanavir sozinho, 

cloroquina 

atazanavir, saquinavir, amprenavir, 

darunavir, indinavir, tipranavir, 

ritonavir, lopinavir e nelfinavir. 

50 medicamentos foram 

avaliados* 

Financiamento CNPq, FAPERJ e CAPES 

Japan Agency for Medical Research 

and Development to N.Y. e pela 

JSPS KAKENHI 

Governo coreano (MSIT)  

Desfechos: 

CE 50: 

concentração 

efetiva de 50% 

das células  

atazanavir/ritonavir: 0,5 ± 0,08 

µM 

atazanavir sozinho: 2,0 ± 0,12 

µM cloroquina CE 50 de 1,0 ± 

0,07 µM   

atazanavir: 9,36 µM 

saquinavir: 8,83 µM 

amprenavir: 31,32 µM 

darunavir: 46,41 µM 

indinavir: 59,14 µM  

tipranavir: 13,34 µM 

ritonavir: 8,63 µM 

lopinavir: 5,73 µM 

nelfinavir: 1,13 µM 

NR 

CC 50: 

concentração 

citotóxica de 

50% das células   

atazanavir/ritonavir: 280 ± 3 

µM,  

atazanavir sozinho: 312 ± 8 µM 

CC 50 cloroquina: 259 ± 5 µM 

atazanavir: >81 µM  

saquinavir: 44,43 µM 

amprenavir: >81 µM 

darunavir: >81 µM 

indinavir: >81 µM 

tipranavir: 76,80 µM 

ritonavir: 74,11 µM 

lopinavir: 74,44 µM 

nelfinavir: 24,32 µM 

NR 



 

 

 

Estudo 
Fintelman-Rodrigues et al. 

2020 (392) 
Yamamoto et al. 2020 (393) Jeon et al. 2020 (391) 

IS: Índice de 

seletividade 

(IS= CC 50 / CE 

50 ) 

atazanavir / ritonavir: 560 

atazanavir sozinho: 156 

cloroquina: 259 

atazanavir: >8,65 

saquinavir: 5,03 

amprenavir: >2,03 

darunavir: >1,75 

indinavir: >1,37 

tipranavir: 5,76 

ritonavir: 8,59 

lopinavir: 12,99 

nelfinavir: 21,52 

NR 

Relação entre a 

eficácia e 

segurança: 

Cmax/CE 50 e 

Cmin/ CE 50 

NR 

atazanavir:  

Cmax/EC50 = 0,93 

Cmin/CE50 = 0,19 

nelfinavir:  

Cmax/CE50 = 6,23  

Cmin/CE50 = 3,43 

NR 

CI 50: 50% da 

concentração 

inibitória 

máxima 

NR NR 

atazanavir e favipiravir não 

apresentaram atividade antiviral 

Niclosamide: CI 50 = 0.28 μM 

Ciclesonide: CI 50 = 4.33 μM  

Em 24 medicamentos** a CI 50 

variou entre 0,1 a 10 µm  

*atazanavir, favipiravir, abemaciclib, dicloridrato de amodiaquina, anidulafungina, bazedoxifeno, cloridrato de berbamina, camostat, 

cefarantina, difosfato de cloroquina, ciclesonida, citrato de clomifeno, closifina, hidrocloridrato de cloro, cloridrato de clomifenol, 

isopomiferina, ivacaftor, lanatosídeo c, ceritinibe, cloridrato de loperamida, lopinavir, lusutrombopag, mefloquina, mequitazina, niclosamida, 

osajina, mesilato de osimertinib, ouabain, oxiclozanida, penflurididina, clorexidazina ), salinomicina, sódio, tetrandrina, cloridrato de 

tioridazina, tilorona, citrato de toremifeno e triparanol. 

**tilorona, ciclosporina, loperamida, mefloquina, amodiaquina, proscillaridina, digitoxina, digoxina, hexaclorofeno, caproato de 

hidroxiprogesterona, salinomicina, uabain, cefarantina, ciclesonida, oxiclozanida, anidulafungina, gilteritinibe, berbamina, tetrandrina, 

abemaciclib, ivacafamidae, bazedox. 

CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; FAPERJ: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro; CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Brasil; Células Vero: células epiteliais renais extraídas de 

macaco verde africano; NR: não relatado; Cmax: concentração máxima; Cmin.: concentração mínima. 



 

 

 

Informações sobre o medicamento avaliado 

O atazanavir é um medicamento antirretroviral, inibidor de 

protease (anti-HIV), que atua inibindo seletivamente o processamento 

de poliproteínas Gag e Gag-Pol virais nas células infectadas pelo HIV-

1, impedindo, assim, a formação de virions maduros (394). Possui 

registro na ANVISA (no Brasil), FDA (nos Estados Unidos), EMA (na 

Europa) e TGA (na Austrália), com indicação de tratamento da infecção 

por HIV-1, em combinação com outros agentes antirretrovirais. 

Este medicamento é contraindicado em caso de 

hipersensibilidade ao atazanavir ou a qualquer componente da 

formulação (por exemplo, síndrome de Stevens-Johnson, eritema 

multiforme, erupções cutâneas tóxicas); terapia concomitante com 

alfuzosina, cisaprida, elbasvir/ grazoprevir, glecaprevir/ pibrentasvir, 

derivados do ergot (dihidroergotamina, ergonovina, ergotamina, 

metilergonovina), indinavir, irinotecano, lovastatina, lurasidona 

(quando o atazanirir é coadministrado]), pimozida, rifampicina, 

sildenafil (quando usado para hipertensão arterial pulmonar), 

sinvastatina, erva de São João ou triazolam (395). 

Em geral, as reações adversas relacionadas ao uso do atazanavir 

com uma frequência superior a 10% dos casos relatados nos ensaios 

clínicos são: erupção cutânea (adultos de 3% a 21%; crianças 14%), 

aumento do colesterol sérico (≥240 mg / dL: 6% a 25%), aumento da 

amilase (adultos:> 2 x LSN: ≤14%), náusea (3% a 14%), aumento da 

bilirrubina sérica (≥2,6 x LSN: adultos de 35% a 49%; crianças de 

16%), icterícia (crianças de 13% a 15%; adultos de 5% a 9%), 

aumento da creatina fosfoquinase (> 5 vezes o LSN: 6% a 11%),  tosse 

(crianças 21%) e febre (crianças de 18% a 19%; adultos 2%) (395). 

Algumas advertências e preocupações relacionadas a efeitos 

adversos do atazanavir devem ser observados, especialmente em 

casos de bilirrubina elevada; redistribuição de gordura; reações de 

hipersensibilidade graves; síndrome de reconstituição imunológica (por 

exemplo, doença de Graves, polimiosite e síndrome de Guillain-Barré); 

nefrolitíase/ colelitíase; angioedema, insuficiência renal crônica, 

bloqueio atrioventricular completo; intervalo PR e QT prolongado no 

ECG; diabetes mellitus e eritema multiforme (395). 

 

Considerações finais 

O atazanavir foi apontado em estudos de modelagem 

computacional, que estudam as características e interação da molécula 

do medicamento com o vírus, como um candidato em potencial para o 

tratamento da COVID-19 (384,386). No entanto, uma análise realizada 



 

 

 

revelou que muitos agentes putativos podem não atingirem as 

concentrações-alvo necessárias para suprimir adequadamente o SARS-

CoV-2 em condições de dosagem normais (350). 

Até o momento não foi identificado nenhum estudo clínico 

realizado com o atazanir para o tratamento de pacientes com COVID-

19 e não há nenhum estudo em andamento cadastrado nas bases de 

dados consultadas. Foram identificados três estudos in vitro que 

avaliaram o potencial do atazanavir na inibição da replicação viral do 

SARS CoV-2 (391–393). Porém, os resultados dos estudos in vitro são 

contraditórios. O atazanavir ainda não foi testado em pessoas com 

COVID-19 e não sabemos se a dosagem que é possível de se utilizar 

em humanos será eficaz, para isso são necessários estudos clínicos que 

comprovem a sua eficácia e segurança no tratamento da COVID-19. 

 

 

 

  



 

 

 

APÊNDICE 19 

Pergunta: Qual a eficácia e a segurança do uso de inibidores de Janus 

Associated Kinases em pacientes COVID-19? 

 

Estratégias de busca 

Bases Eletrônicas  

As buscas foram realizadas no dia 28/04/2020. As estratégias de busca 

conduzidas estão detalhadas no Quadro 92 e foram extraídas de uma 

revisão sistemática rápida [Pachito 2020].  

 

Quadro 92: Estratégias utilizadas para as buscas eletrônicas 

Base de 

dados 

Estratégia de busca Resultados 

MEDLINE (via 

PubMed) 

#1 "COVID-19" [Supplementary Concept] OR (2019 

novel coronavirus disease) OR (COVID19) OR 

(COVID-19 pandemic) OR (COVID-19 virus infection) 

OR (coronavirus disease-19) OR (2019 novel 

coronavirus infection) OR (2019-nCoV infection) OR 

(coronavirus disease 2019) OR (2019-nCoV disease) 

OR (COVID-19 virus disease) OR (COVID-19) OR 

(COVID 19) OR "Covid-19 treatment protocols" 

[Supplementary Concept] OR “Wuhan coronavirus” 

OR “Wuhan seafood market pneumonia vírus” OR  

“SARS-CoV-2” OR “SARS2” OR “2019-nCoV” 

# 2 "Protein Kinase Inhibitors" [Pharmacological 

Action] OR (Protein Kinase Inhibitors) OR 

(multikinase inhibitors) OR (Janus Associated Kinase) 

OR (tyrosine kinases) OR"INCB018424" 

[Supplementary Concept] OR INCB-018424 OR 

INCA24 OR ruxolitinib OR Jakafi OR "tofacitinib" 

[Supplementary Concept] OR (tasocitinib) OR 

(tofacitinib citrate) OR (Xeljanz) OR (CP 690,550) OR 

(CP690550) OR (CP-690550) OR (CP 690550) OR 

(CP-690,550) OR (JAK inhibitors) OR Jakavi OR 

Oclacitinib OR Apoquel OR OclacitinibeOR Baricitinib 

OR Bariticinibe OR Decernotinib OR Decernotinibe OR 

Filgotinib OR Filgotinibe OR Fedratinib OR Fedratinibe 

OR Momelotinib OR Momelotinibe OR Momelotinib OR 

Momelotinibe OR Cerdulatinib OR Cerdulatinibe OR 

Ganetespib OR Ganetespibe OR “AZD1480” 

3 #1 AND #2 
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Base de 

dados 

Estratégia de busca Resultados 

Embase #1 'coronavirinae' OR 'coronavirinae'/exp OR 

coronavirinae OR 'corona virus'/exp OR 'corona virus' 

OR 'coronavirus'/exp OR coronavirus OR 'covid-19' 

OR covid OR 'sars-cov-2' OR coronaviruses OR 

deltacoronavirus OR deltacoronaviruses OR 'munia 

coronavirus hku13' OR 'coronavirus hku15' OR 

'coronavirus, rabbit' OR 'rabbit coronavirus' OR 

'coronaviruses, rabbit' OR 'rabbit coronaviruses' OR 

'bulbul coronavirus hku11' OR 'thrush coronavirus 

hku12' 

#2  'protein kinase inhibitor'/exp OR 'protein kinase 

inhibitors'/exp OR 'multikinase inhibitors' OR 'janus 

associated kinase' OR 'tyrosine kinases' OR 

'incb018424'/exp OR (('ruxolitinib'/exp OR 

'jakafi'/exp OR 'tofacitinib'/exp OR 'tasocitinib'/exp 

OR ('tofacitinib'/exp AND 'citrate'/exp) OR 

'xeljanz'/exp OR ('cp'/exp AND 690,550) OR 

'cp690550'/exp OR 'cp 690550'/exp OR ('cp'/exp AND 

690550) OR 'cp 690,550'/exp OR (jak AND 

'inhibitors'/exp) OR 'jakavi'/exp OR 'oclacitinib'/exp 

OR 'apoquel'/exp OR oclacitinibeor) AND 

'baricitinib'/exp) OR bariticinibe OR 'decernotinib'/exp 

OR decernotinibe OR 'filgotinib'/exp OR filgotinibe OR 

'fedratinib'/exp OR fedratinibe OR 'momelotinib'/exp 

OR momelotinibe OR 'cerdulatinib'/exp OR 

cerdulatinibe OR 'ganetespib'/exp OR ganetespibe OR 

'azd1480'/exp 

#3 #1 AND #2 

120 

Cochrane 

COVID-19 

Study 

Register 

Ruxolitinib 

Tofacitinib 

Oclacitinib 

Baricitinib 

Decernotinib 

Filgotinib 

Momelotinib 

Ganetespib 

Protein Kinase Inhibitors 

JAK   

192 

WHO (base 

específica 

para COVID 

19) 

Ruxolitinib 

Tofacitinib 

Oclacitinib 

Baricitinib 

Decernotinib 

Filgotinib 

Momelotinib 

Ganetespib 

Protein Kinase Inhibitors 

JAK  

0 



 

 

 

Base de 

dados 

Estratégia de busca Resultados 

Opengrey #1 "COVID-19" OR (COVID) OR (Coronavirus) OR 

(SARS-CoV-2) OR (Coronaviruses) OR 

(Deltacoronavirus) OR (Deltacoronaviruses) 

75 

medRXiv e 

bioRxiv 

Ruxolitinib OR Tofacitinib OR Oclacitinib OR Baricitinib 

OR DecernotinibOR Filgotinib OR Momelotinib OR 

Ganetespib OR JAK inhibitor  

38 

ClinicalTrials.

gov 

#1 "COVID-19" OR (COVID) OR (Coronavirus) OR 

(SARS-CoV-2) OR (Coronaviruses) OR 

(Deltacoronavirus) OR (Deltacoronaviruses) OR  

“SARS-CoV-2” OR “SARS2” OR “2019-nCoV” 

# 2 (Protein Kinase Inhibitors) OR (multikinase 

inhibitors) OR (Janus Associated Kinase) OR (tyrosine 

kinases) OR INCA24 OR ruxolitinib OR Jakafi OR 

(tasocitinib) OR (tofacitinib citrate) OR (Xeljanz) OR 

(CP690550) OR (CP 690550) OR (JAK inhibitors) OR 

Jakavi OR Oclacitinib OR Apoquel OR Oclacitinibe OR 

Baricitinib OR Bariticinibe OR Decernotinib OR 

Decernotinibe OR Filgotinib OR Filgotinibe OR 

Fedratinib OR Fedratinibe OR Momelotinib OR 

Momelotinibe OR Momelotinib OR Momelotinibe OR 

Cerdulatinib OR Cerdulatinibe OR Ganetespib OR 

Ganetespibe  

#3 #1 AND #2  

26 

WHO-ICTRP* Base não disponível em 28/04/2020 

 

Resultados 

As estratégias de busca recuperaram 467 referências. Durante o 

processo de seleção, foram eliminadas 23 referências duplicadas 

(referências idênticas) e 431 referências que não estavam de acordo 

com o PICOS após a leitura de título e resumo (primeira etapa). A 

leitura do texto completo das 12 referências selecionadas confirmou a 

elegibilidade de nove estudos, com exclusão de três estudos (segunda 

etapa). O fluxograma do processo de seleção está apresentado na 

Figura 29. 

 

 



 

 

 

Figura 29: Fluxograma do processo de seleção de estudos 

 

 



 

 

 

Quadro 93: Características e detalhes metodológicos dos estudos clínicos em andamento. 

Estudo Status Data 
Prevista 
Início/ 

Término 

Desenho Participantes 
(n) 

Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamen
to 

ChiCTR20000295

80 

Recrutan

do 

31 

janeiro 

2020 /  

31 

dezembr

o 2020  

ECR Idade: 18 a 75 

anos 

Diagnóstico 

clínico OU 

laboratorial 

(PCR ou 

imunoglobulin

as) de COVID-

19, em estado 

grave ou 

crítico.   

(n = 70) 

Ruxolitinibe  + 

células tronco 

mesenquimais  

Tratamento 

convencional 

Melhora 

clínica  

Taxa de cura  

Qualidade de 

vida 

Função 

pulmonar 

Carga viral 

Department 

of 

Hematology, 

Tongji 

Hospital, 

Tongji 

Medical 

College, 

Huazhong 

University of 

Science and 

Technology 

ChiCTR20000301

70  

Recrutan

do 

15 

fevereir

o 2020 / 

31 julho 

2020 

Estudo 

clínico de 

braço único 

Idade:50 a 

100 anos 

Diagnóstico 

laboratorial 

(PCR) de 

COVID-19, 

com 

pneumonia 

grave ou com 

exacerbação 

aguda da 

pneumonia  

(n = 16) 

Tratamento 

convencional + 

cloridrato de 

jakotinibe 

--- Tempo para a 

melhora 

clínica 

Tempo para a 

cura 

Shanghai 

Public Health 

Clinical 

Center 



 

 

 

Estudo Status Data 
Prevista 
Início/ 

Término 

Desenho Participantes 
(n) 

Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamen
to 

NCT04320277 Recrutan

do 

16 

março 

2020 / 

30 abril  

2020 

Estudo 

comparativ

o não 

paralelo 

Idade:18 a 85  

anos 

Diagnóstico 

confirmado de 

COVID-19, 

com quadro 

leve a 

moderado 

  (n = 60 )  

Barocitinibe + 

ritonavir 

Antiviral  e/ou 

hidroxicloroqui

na  

Frequência de 

internação em 

unidade de 

terapia 

intensiva 

Frequência  

de remissão  

Carga viral 

(PCR) e 

imunoglobulin

as  

Eventos 

adversos 

(após 2 

semanas) 

Hospital of 

Prato 

NCT04331665 Não 

recrutand

o ainda 

16 abril 

2020 / 

31 

janeiro 

2021 

Estudo 

clínico de 

braço único 

Idade:12 anos 

ou mais 

Diagnóstico 

confirmado de 

pneumonia por 

COVID-19, 

com 

necessidade de 

oxigênio 

suplementar 

para manter 

saturação 02 > 

93%.  

Ruxolitinibe --- Frequência de 

participantes 

que evoluíram 

para quadro 

crítico 

(necessidade 

de ventilação 

mecânica e / 

ou FiO2 ≥  

60%) (6 

meses) 

Mortalidade 

por todas as 

University 

Health 

Network, 

Toronto 



 

 

 

Estudo Status Data 
Prevista 
Início/ 

Término 

Desenho Participantes 
(n) 

Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamen
to 

(n = 64) causas (9 

meses) 

Tempo de 

internação 

hospitalar (9 

meses) 

Frequência de 

infecção 

secundária (9 

meses) 

NCT04334044 Não 

recrutand

o ainda 

1o. abril 

2020 / 

1o. 

junho 

2020 

Estudo 

clínico de 

braço único 

 Idade:18 anos 

ou mais 

Diagnóstico 

confirmado de 

pneumonia por 

COVID-19. 

 (n = 20 )  

Ruxolitinibe --- Frequência de 

pacientes 

recuperados 

da pneumonia 

(2 semanas)  

Frequência de 

participantes 

que 

progrediram 

para 

ventilação 

mecânica (2 

semanas)  

Tempo de 

internação 

hospitalar (2 

semanas)  

Grupo 

Cooperativo 

de 

Hemopatías 

Malignas 



 

 

 

Estudo Status Data 
Prevista 
Início/ 

Término 

Desenho Participantes 
(n) 

Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamen
to 

PCR, ferritina, 

dímero D (2 

semanas)  

Sobrevida 

global (4 

semanas) 

Eventos 

adversos  (4 

semanas) 

NCT04332042 Não 

recrutand

o ainda 

10. abril 

2020 / 

10. julho 

2020 

Estudo 

clínico de 

braço único 

 Idade:18 a 65 

anos 

Diagnóstico 

confirmado de 

pneumonia por 

COVID-19, 

com 

internação há 

menos de 24 

horas. 

 

(n = 50) 

Tofacitinibe --- Frequência de 

participantes 

que 

progrediram 

para 

ventilação 

mecânica (2 

semanas)  

Frequência de 

internação em 

unidade de 

terapia 

intensiva (2 

semanas) 

Mortalidade (4 

semanas) 

Eventos 

adversos (4 

semanas 

Università 

Politecnica 

delle Marche 



 

 

 

Estudo Status Data 
Prevista 
Início/ 

Término 

Desenho Participantes 
(n) 

Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamen
to 

 

NCT04338958 Não 

recrutand

o ainda 

1o. 

maioi 

2020 / 

31 

agosto 

2021 

Estudo 

clínico de 

braço único 

Idade:18 anos 

ou mais 

Diagnóstico 

confirmado de 

pneumonia por 

COVID-19, 

com 

internação há 

menos de 24 

horas. 

(n =200)  

Ruxolitinibe --- Taxa de 

reversão do 

estado de 

hiperinflamaç

ão 

Tempo de 

hospitalização 

Necessidade 

de ventilação 

mecânica 

Tempo de 

oxigenoterapi

a suplementar 

Eventos 

adversos 

 

Andreas 

Hochhaus, 

Principal 

Investigator, 

University of 

Jena 

NCT04359290(3

96) 

Não 

recrutand

o ainda 

Maio 

2020/ 

novembr

o 2020 

Estudo 

clínico de 

braço único 

Idade:18 anos 

ou mais 

Diagnóstico 

confirmado de 

pneumonia por 

COVID-19 em 

estado grave 

(n=15) 

Ruxolitinibe --- Sobrevida 

global 

Tempo de 

suporte 

ventilatório 

Tempo 

internação em 

unidade de 

Philipps 

University 

Marburg 

Medical 

Center 



 

 

 

Estudo Status Data 
Prevista 
Início/ 

Término 

Desenho Participantes 
(n) 

Intervenção Comparadores Principais 
desfechos de 

interesse 

Financiamen
to 

terapia 

intensiva 

Redução de 

citocinas (IL-

6, CRP, 

ferritina) 

Eventos 

adversos 

 

NCT04358614(3

97) 

Completo 16 

março 

2020/ 

07 abril 

2020 

Estudo 

comparativ

o não 

randomiza

do 

crossover 

Idade:18 a 85 

anos 

Diagnóstico 

confirmado de 

pneumonia por 

COVID-

19,moderado 

com presença 

de pelo menos 

3 

sintomas(n=1

2) 

Baricitinibe + 

ritonavir/lopina

vir 

Tratamento 

convencional 

Eventos 

adversos 

Número de 

melhora 

clínica e 

parâmetros 

respiratórios  

Frequência 

internação em 

unidade de 

terapia 

intensiva 

Frequência de 

remissão  

 

 

Fabrizio 

Cantini 

 

 



 

 

 

APÊNDICE 20 

Pergunta: Qual a eficácia, segurança e informações de uso de 

heparinas em pacientes com COVID-19? 

 

Estratégias de busca 

Bases Eletrônicas  

As buscas foram realizadas no dia 30/04/2020. As estratégias de 

busca conduzidas estão detalhadas no Quadro 94 e foram extraídas 

de uma revisão sistemática rápida (398).  

 

Quadro 94: Estratégias utilizadas para as buscas eletrônicas 

Base de 
dados 

Estratégia de busca Resultado
s 

Cochrane 
Library 

#1 MeSH descriptor: [Coronavirus] explode all trees 
#2 "COVID-19" OR (COVID) OR (Coronavirus) OR (SARS-CoV-2) OR 
(Coronaviruses) OR (Deltacoronavirus) OR (Deltacoronaviruses) OR 
"Munia coronavirus HKU13" OR (Coronavirus HKU15) OR 
(Coronavirus, Rabbit) OR (Rabbit Coronavirus) OR (Coronaviruses, 
Rabbit) OR (Rabbit Coronaviruses) OR "Bulbul coronavirus HKU11" OR 
"Thrush coronavirus HKU12" 

#3 #1 OR #2 
#4 Review or Trials 

258 

Embase #1 'coronaviridae'/exp OR 'coronavirus' OR 'coronaviridae' OR 'covid-
19' OR covid OR coronavirus OR 'sars cov 2' OR coronaviruses OR 
deltacoronavirus OR deltacoronaviruses OR 'munia coronavirus hku13' 
OR (Coronavirus HKU15) OR (Coronavirus, Rabbit) OR (Rabbit 

Coronavirus) OR (Coronaviruses, Rabbit) OR (Rabbit Coronaviruses) 
OR 'bulbul coronavirus hku11' OR 'thrush coronavirus hku12' 
#2 'anticoagulant agent'/exp OR anticoagulants OR anticoagulant OR 
(Anticoagulation Agents) OR (Agents, Anticoagulation) OR 
(Anticoagulant Agents) OR (Agents, Anticoagulant) OR (Anticoagulant 
Drugs) OR (Drugs, Anticoagulant) OR (Indirect Thrombin Inhibitors) 

OR (Inhibitors, Indirect Thrombin) OR (Thrombin Inhibitors, Indirect) 
#3 'heparin'/exp OR heparin OR  (Unfractionated Heparin) OR 
(Heparin, Unfractionated) OR (Heparinic Acid) OR Liquaemin OR 
(Sodium Heparin) OR (Heparin, Sodium) OR (Heparin Sodium) OR 
(alpha-Heparin) OR (alpha Heparin) 
#4 'low molecular weight heparin'/exp OR (Heparin, Low-Molecular-

Weight) OR (Heparin, Low Molecular Weight) OR 'lmwh' OR  (Low 

Molecular Weight Heparin) OR (Low-Molecular-Weight Heparin) 
#5 'enoxaparin'/exp OR enoxaparin OR enoxaparine OR 'pk-10,169' 
OR 'pk 10,169' OR 'pk10,169' OR 'pk-10169' OR 'pk 10169' OR 
'pk10169' OR 'emt-967' OR 'emt 967' OR 'emt967' OR lovenox OR 
clexane OR 'emt-966' OR 'emt 966' OR 'emt966' 
#6 #2 OR #3 OR #4 OR #5 
#7 #1 AND #6 

#8 #7 AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/lim) 

39 

MedRxiv   "Heparin OR enoxaparin OR anticoagulant OR anticoagulants" 
(Abstract or Title) 

99 



 

 

 

Base de 
dados 

Estratégia de busca Resultado
s 

MEDLINE  
(via PubMed) 

#1 "Coronavirus"[Mesh] OR "COVID-19" OR (COVID) OR 
(Coronavirus) OR (SARS-CoV-2) OR (Coronaviruses) OR 
(Deltacoronavirus) OR (Deltacoronaviruses) OR "Munia coronavirus 
HKU13" OR (Coronavirus HKU15) OR (Coronavirus, Rabbit) OR 

(Rabbit Coronavirus) OR (Coronaviruses, Rabbit) OR (Rabbit 
Coronaviruses) OR "Bulbul coronavirus HKU11" OR "Thrush 
coronavirus HKU12" 
 
#2 "Anticoagulants"[Mesh] OR Anticoagulants OR Anticoagulant OR 
(Anticoagulation Agents) OR (Agents, Anticoagulation) OR 
(Anticoagulant Agents) OR (Agents, Anticoagulant) OR (Anticoagulant 

Drugs) OR (Drugs, Anticoagulant) OR (Indirect Thrombin Inhibitors) 
OR (Inhibitors, Indirect Thrombin) OR (Thrombin Inhibitors, Indirect)  

#3 "Heparin"[Mesh] OR Heparin OR (Unfractionated Heparin) OR 
(Heparin, Unfractionated) OR (Heparinic Acid) OR Liquaemin OR 
(Sodium Heparin) OR (Heparin, Sodium) OR (Heparin Sodium) OR 
(alpha-Heparin) OR (alpha Heparin)  

 
#4 "Heparin, Low-Molecular-Weight"[Mesh] OR (Heparin, Low-
Molecular-Weight) OR (Heparin, Low Molecular Weight) OR “LMWH” 
OR (Low Molecular Weight Heparin) OR (Low-Molecular-Weight 
Heparin)  
 
#5 "Enoxaparin"[Mesh] OR Enoxaparin OR Enoxaparine OR “PK-

10,169” OR “PK 10,169” OR “PK10,169” OR “PK-10169” OR “PK 
10169” OR “PK10169” OR “EMT-967” OR “EMT 967” OR “EMT967” OR 
Lovenox OR Clexane OR “EMT-966” OR “EMT 966” OR “EMT966” 
 
#6 "Nadroparin"[Mesh] OR Nadroparine OR “Nadroparin Calcium” OR 

“Calcium, Nadroparin” OR Fraxiparin OR Fraxiparine 
 

#7 "Dalteparin"[Mesh]” OR Tedelparin OR “Dalteparin Sodium” OR 
“Sodium, Dalteparin” OR Fragmin OR Fragmine 
 
#8 #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 
 
#9 #1 AND #8 

 

56 

Opengrey #1 "COVID-19" OR (COVID) OR (Coronavirus) OR “SARS-CoV-2” OR 
(Coronaviruses) OR (Deltacoronavirus) OR (Deltacoronaviruses) OR 
“SARS CoV 2” 

75 

ClinicalTrials #1 "COVID-19" OR (COVID) OR (Coronavirus) OR (SARS-CoV-2) OR 
(Coronaviruses) OR (Deltacoronavirus) OR (Deltacoronaviruses) 

 
#2 (Anticoagulants) OR Heparin OR (Heparin, Low-Molecular-Weight) 
OR (Enoxaparin)  
 
#3 #1 AND #2 

 

24 

WHO Trial 
Registry 
Network 
COVID-19 

#1 (Anticoagulants) OR (Anticoagulant) 
 
#2 Heparin  
 
#3 (Heparin, Low-Molecular-Weight) OR Enoxaparin 

 
#4 #3 OR #2 OR #1 

3 

Total --- 554 

 



 

 

 

 

Resultados 

As estratégias de busca recuperaram 554 referências. Durante o 

processo de seleção, foram eliminadas 18 referências duplicadas 

(referências idênticas) e 529 referências que não estavam de acordo 

com a pergunta PICOS após a leitura de título e resumo (primeira 

etapa).  A leitura do texto completo das sete referências selecionadas 

confirmou a elegibilidade de todas elas, na segunda etapa de seleção. 

O fluxograma do processo de seleção está apresentado na Figura 30.  

 

Figura 30: Fluxograma PRISMA com o processo de seleção dos 

estudos (398) 

 
 



 

 

 

Após o processo de seleção, os seguintes estudos foram incluídos:  

● Dois estudos de coorte histórico com dados publicados 

(399,400). 

● Quatro estudos clínicos em andamento: ChiCTR2000030700, 

ChiCTR2000030701, NCT04344756 e 

ACTRN12620000517976. 

O Quadro 95 apresenta os aspectos metodológicos e os 

principais achados dos dois estudos clínicos com resultados 

disponíveis. 

 

 

Quadro 95: Aspectos metodológicos e principais achados dos estudos 

incluídos com dados disponíveis 

Característica 

/Estudo 

Shi 2020 Tang 2020 

País China China 

Delineamento Coorte histórico Coorte histórico 

População (n) Inclusão 

 

● Idade ≥ 18 anos. 

 

● Diagnóstico de 

pneumonia por SARS-

Cov-2, de acordo com 

National Health 

Commission of China. 

 

● Dispneia com FR ≥ 30 

ipm, minuto; SatO2 em 

repouso ≤ 93% OU PaO2 / 

FiO2 ≤ 300 mmHg OU 

imagem pulmonar 

mostrando progressão 

significativa da lesão em 

> 50% em 24 a 48 horas, 

com quadro classificado 

como grave. 

 

● Ausência de história de 

bronquiectasias, asma 

brônquica ou outras 

doenças respiratórias. 

 

● Uso de imunossupressor 

ou corticoide durante o 

tratamento para COVID-

19. 

 

Inclusão 

 

● Idade ≥ 18 anos. 

 

● Diagnóstico de SARS-Cov-

2, de acordo com a 

Organização Mundial de 

Saúde. 

 

(n= 449) 

 

 

 

Exclusão 

 

● Diátese hemorrágica 

 

● Internação hospitalar <7 

dias 

 

● Falta de informações sobre 

parâmetros de coagulação 

e medicamentos. 



 

 

 

Característica 

/Estudo 

Shi 2020 Tang 2020 

 Exclusão 

 

● Doenças sistêmicas 

graves e outras doenças 

infecciosas agudas ou 

crônicas. 

 

● Insuficiência hepática e 

renal ou cardiopatia 

congênita. 

 

● Uso de HBPM nos três 

meses anteriores 

 

● Histórico de doença 

mental. 

 

● Grávidas ou lactantes 

 

● Pacientes classificados 

clinicamente como graves 

ou críticos, internado em 

unidade de terapia 

intensiva. 

 

● Alergia ou contraindicação 

de HBPM. 

 

(n= 42) 

Intervenção Tratamento de suporte 

+ 

Enoxaparina ou nadroparina, 

doses variadas, por 1 a 22 dias 

(média: 10,3)  

(n = 21) 

Tratamento de suporte mais 

antiviral 

 + 

Enoxaparina 40 a 60 mg/dia ou 

heparina 10.000 a 15.000 UI/dia 

por pelo menos 7 dias 

(n = 99) 

Comparador Tratamento de suporte 

 (n=21) 

Tratamento de suporte + antiviral 

+ 

Enoxaparina 40 a 60 mg/dia ou 

heparina 10.000 a 15.000 UI/dia 

por menos de 7 dias ou ausência 

de tratamento com heparinas  

 

 (n = 350) 

Principais 

resultados 

● Dímero D (ng/dl), 

avaliado pela redução a 

partir da linha de base: 

favoreceu heparina (p = 

0,002). 

 

● Mortalidade em 28 dias: 

sem diferença entre os 

grupos (p=0,910). 

 

○  30,3% no grupo 

heparina 



 

 

 

Característica 

/Estudo 

Shi 2020 Tang 2020 

○  -2,85 ± 3,9 no 

grupo heparina 

○   -0,05 ± 0,85 no 

grupo controle  

 

 

● IL-6 (pg/mL), avaliada 

pela redução a partir da 

linha de base: favoreceu 

heparina (p=0,031) 

 

○  -32,46 ± 65, 97 no 

grupo heparina. 

○  14,96 ± 151,09 no 

grupo controle. 

 

● Linfócitos (%), avaliado 

pela elevação após o 

tratamento: favoreceu 

heparina (p = 0,011) 

 

○  11,1 ± 9,50 no 

grupo heparina 

○  3,08 ± 9,66 no 

grupo controle  

 

● Tempo de internação 

hospitalar (dias): sem 

diferença entre os grupos 

(p = 0,41) 

 

○  29 (17 a 42) no 

grupo heparina 

○  27 (24 a 31) no 

grupo controle 

○  29,7% no grupo 

controle 

 

● Mortalidade em 28 dias em 

pacientes com SIC escore ≥ 

4 (n = 97): menor no grupo 

heparina (p=0,029). 

 

○  40% no grupo 

heparina 

○  64,2% no grupo 

controle. 

 

● Mortalidade em 28 dias em 

pacientes com dímero D > 

seis vezes o limite superior 

de normalidade: menor no 

grupo heparina (p=0,017). 

 

○  32,8% no grupo 

heparina 

○  52,4% no grupo 

controle 

 

Financiamento National Natural Science 

Foundation of China (No. 

81603037 to SC) 272   

 

 National Key Research and 

Development Plan of China 

(2017YFC0909900).  

National Mega Project on Major 

infectious Disease Prevention of 

China (No.2017ZX10103005-007 

Risco de viés Risco crítico de viés  Risco crítico de viés  

FiO2: fração inspirada de oxigênio; FR: Frequência respiratória; HBPM: Heparina de baixo peso molecular; 

IL-6: Interleucina 6; ipm: incursões por minuto; PaO2: pressão arterial de oxigênio; SatO2:: saturação 

arterial de oxigênio; SIC: Sepsis-induced coagulopathy (coagulopatia induzida por sepse)  

 

O julgamento do risco de viés dos estudos incluídos, bem como 

as justificativas para cada julgamento, está apresentado no Quadro 

96 (398). 



 

 

 

 

Quadro 96: Risco de viés dos estudos incluídos (ferramenta ROBINS-
I) *(192)   

Domínio / estudos Shi 2020 Tang 2020 

Viés devido a fatores 

de confusão 

Risco crítico de viés  

É muito provável que uma ou 

mais variáveis prognósticas 

estejam presentes de modo 

desbalanceado entre os grupos 

comparados. Foi apresentado 

um quadro mostrando um 

balanço na ocorrência de 

algumas características dos dois 

grupos na linha de base. No 

entanto, características 

importantes, como tempo de 

início dos sintomas, não foram 

comparadas.  

Risco crítico de viés  

É muito provável que uma ou 

mais variáveis prognósticas 

estejam presentes de modo 

desbalanceado entre os grupos 

comparados. Não foi 

apresentado um quadro 

comparando as características 

dos dois grupos na linha de 

base. O grupo comparador 

incluiu participantes que usaram 

heparina por menos tempo, ou 

não usaram. É possível que 

estes participantes sejam 

menos graves do que aqueles do 

grupo intervenção.  

Viés relacionado à 

seleção dos 

participantes no 

estudo 

Risco crítico de viés  

Os participantes incluídos nos 

dois grupos foram selecionados 

de um mesmo hospital, mas 

como o estudo foi retrospectivo 

não é possível saber se a 

seleção foi livre de vieses. A 

seleção para o estudo estava 

fortemente relacionada tanto à 

intervenção quanto ao desfecho 

e isso não pôde ser ajustado nas 

análises. 

Risco crítico de viés  

Estudo retrospectivo  

Os participantes incluídos nos 

dois grupos foram selecionados 

de um mesmo hospital, mas 

como o estudo foi retrospectivo 

não é possível saber se a seleção 

foi livre de vieses. A seleção 

para o estudo estava fortemente 

relacionada tanto à intervenção 

quanto ao desfecho e isso não 

pôde ser ajustado nas análises. 

Viés na classificação 

das intervenções 

Risco crítico de viés  

Há um alto risco de que as 

intervenções recebidas pelos 

participantes de um mesmo 

grupo não tenham sido 

padronizadas. Há alto risco de 

erros de classificação diferencial 

pois as informações sobre o 

status das intervenções foram 

obtidas 

retrospectivamente. 

Risco crítico de viés  

Como este foi um estudo 

retrospectivo, há um alto risco 

de que as intervenções 

recebidas pelos participantes de 

um mesmo grupo não tenham 

sido padronizadas. 

Adicionalmente, o grupo 

comparador também incluiu 

pacientes que usaram heparina 

por menos de 7 dias. Esta 

proximidade com a definição de 

caso para o grupo intervenção 

aumenta o risco de erro na 

classificação dos participantes. 

Além disso, o grupo comparador 

considerou dois tipos bem 

diferentes de intervenção. 



 

 

 

Domínio / estudos Shi 2020 Tang 2020 

Viés devido a desvio 

das intervenções 

Risco crítico de viés  

Este foi um estudo 

retrospectivo, com alto risco de 

desequilíbrio entre os grupos 

quanto às co-intervenções, à 

implementação da intervenção 

e à adesão.   

Risco crítico de viés  

Este foi um estudo 

retrospectivo, com alto risco de 

desequilíbrio entre os grupos 

quanto às co-intervenções, à 

implementação da intervenção e 

à adesão.   

Viés devido à perda de 

informação (relato 

incompleto dos 

desfechos) 

Risco baixo de viés  

Os dados das coortes 

selecionadas estavam 

aparentemente completos. 

Risco baixo de viés  

Os dados das coortes 

selecionadas estavam 

aparentemente completos. 

Viés relacionado à 

avaliação/mensuração 

dos desfechos 

Risco crítico de viés  

É muito provável que a 

avaliação do desfecho tenha 

sido influenciada pelo 

conhecimento da intervenção 

recebida pelos participantes do 

estudo. 

 

Risco moderado de viés 

 É provável que a avaliação do 

desfecho (morte) tenha sido 

minimamente influenciada pelo 

conhecimento da intervenção 

recebida pelos participantes do 

estudo. 

Viés relacionado ao 

relato dos desfechos 

Risco crítico de viés  

 As coortes foram selecionadas 

de um grupo maior de 

participantes e não é possível 

excluir viés relacionado ao 

relato dos desfechos.  

Risco crítico de viés  

As coortes foram selecionadas 

de um grupo maior de 

participantes e não é possível 

excluir viés relacionado ao relato 

dos desfechos.  

Viés geral Risco crítico de viés  Risco crítico de viés  

● Baixo risco de viés: o estudo é comparável a um estudo 

randomizado bem conduzido com relação ao domínio avaliado. 

● Risco moderado de viés: o estudo é bom para um estudo não 

randomizado, mas não pode ser considerado comparável a um 

estudo randomizado bem conduzido com relação ao domínio 

avaliado. 

● Risco sério de viés: o estudo tem limitações importantes 

● Risco de viés crítico: o estudo é muito problemático para fornecer 

qualquer evidência útil sobre os efeitos da intervenção. 

● Sem informações: não há informações suficientes para permitir 

o julgamento.  

 

Utilizamos a abordagem GRADE (401) para avaliar a certeza no 

conjunto final de evidências obtidas pelos estudos incluídos nesta 

revisão e foram construídas duas tabelas com o resumo com os 

resultados (Quadro 97). A certeza da evidência foi considerada muito 

baixa para todos os desfechos incluídos, principalmente devido à 



 

 

 

imprecisão, risco de viés e ausência de estratégias de controle para 

fatores de confusão nos estudos que contribuíram para a análise. Isso 

quer dizer que, até o momento, os efeitos da heparina para pessoas 

com COVID-19 continuam incertos. 



 

 

 

Quadro 97: Qualidade da evidência par Heparina + terapia de suporte comparado a terapia de suporte para 
infecção por SARS-CoV-2 (398) 

 

Heparina + terapia de suporte comparado a terapia de suporte para infecção por SARS-CoV-2 

Paciente ou população: infecção por SARS-CoV-2         Intervenção: Heparina + terapia de suporte      Comparação: Terapia de suporte      Contexto: Hospitalar         

Desfechos 

Efeitos absolutos potenciais* 
(95% CI) 

Efeito 
relativo 

(95% CI) 

№ de 
participantes  

(estudos) 

Certainty of the 
evidence 
(GRADE) 

Comentários Risco com 
terapia de 
suporte 

Risco com 
Heparina + 
terapia de 
suporte 

Tempo de internação 
hospitalar 
avaliado com: em dias  

não combinado não combinado  

-  
42 
(1 estudo 
observacional)  

⨁◯◯◯ 

MUITO BAIXA a,b,c,d 

Os autores relataram tempo de internação 
hospitalar de 29 dias (17 a 42) no grupo 
heparina versus 27 dias (24 a 31) no grupo 
controle (p = 0,41)  

Dímero D 
avaliado com: Variação a 
partir da linha de base, 
ng/dL  

não combinado não combinado  

-  
42 
(1 estudo 
observacional)  

⨁◯◯◯ 

MUITO BAIXA a,b,c,d 

Os autores relataram variação dos níveis de 
dímero D de -2,85 ± 3,9 no grupo heparina 
versus -0,05 ± 0,85 no grupo controle (p = 
0,002).  

Interleucina 6 
avaliado com: Variação a 
partir da linha de base, 
pg/mL  

não combinado não combinado  

-  
42 
(1 estudo 
observacional)  

⨁◯◯◯ 

MUITO BAIXA a,b,c,d 

Os autores relataram variação dos níveis de IL-
6 de -32,46 pg/mL ± 65, 97 no grupo heparina 
versus 14,96 pg/mL ± 151,09 no grupo controle 
(p=0,031)  

Linfócitos 
avaliado com: Variação a 
partir da linha de base, %  

não combinado não combinado  

-  
42 
(1 estudo 
observacional)  

⨁◯◯◯ 

MUITO BAIXA a,b,c,d 

Os autores relataram variação na % a partir da 
linha de base de 11,1 ± 9,50 no grupo heparina 
versus 3,08 ± 9,66 no grupo controle (p = 
0,011).  

GRADE Working Group grades of evidence 
Alta certeza: estamos muito confiantes de que o efeito verdadeiro esteja próximo ao da estimativa do efeito. Moderada certeza: estamos moderadamente confiantes 
na estimativa do efeito: é provável que o efeito verdadeiro seja próximo da estimativa do efeito, mas existe a possibilidade de que seja substancialmente diferente. Baixa 
certeza: nossa confiança na estimativa do efeito é limitada: O efeito real pode ser substancialmente diferente da estimativa do efeito. Muito baixa certeza: temos muito 
pouca confiança na estimativa do efeito: o efeito verdadeiro provavelmente será substancialmente diferente da estimativa do efeito. Explicações para redução da 



 

 

 

certeza das evidências: a. Risco crítico de viés pela ROBINS-I. Redução de dois níveis (-2); b. Estudo único, com pequeno tamanho amostral. Redução de dois níveis (-
2); c. Estudo retrospectivo, sem controle de fatores de confusão. Redução de dois níveis (-2); d. Gradiente resposta não avaliado. Redução de um nível (-1) 

 

Heparina + terapia de suporte + antiviral comparado a terapia de suporte + antiviral para infecção por SARS-CoV-2 

Paciente ou população: infecção por SARS-CoV-2   Intervenção: Heparina + terapia de suporte + antiviral    Comparação: Terapia de suporte + antiviral      Contexto: 
hospitalar                                         

Desfechos 

Efeitos absolutos potenciais* 
(95% CI) 

Efeito relativo 
(95% CI) 

№ de 
participantes  

(estudos) 

Certainty 
of the 

evidence 
(GRADE) 

Comentários 
Risco com 
terapia de 
suporte + 
antiviral 

Risco com 
Heparina + 
terapia de 
suporte + 

antiviral 

Mortalidade após 28 dias, 
todos os participantes 

30 por 100 
(106/350 = 
0,30) 

20 9 por 100 
(29/99= 0,29) RR = 0,97  

(IC95% 0,69 -
1,37)    

449 
(1 estudo 
observacional)  

⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXA a,b,c,d 

Os autores relataram moralidade de 30,3% no 
grupo heparina versus 29,7% no grupo controle 
(p=0,910).  

Mortalidade após 28 dias, 
participantes com dímero D 
> seis vezes o limite 
superior de normalidade 

52,4% 32,8% (nos. 
absolutos não 
disponíveis) 

RR = 0,62  

No. participantes 
não relatado 
(1 estudo 
observacional)  

⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXA a,b,c,d 

Os autores relataram mortalidade de 32,8% no 
grupo heparina versus 52,4% no grupo controle: 
(p=0,017). 

Mortalidade após 28 dias, 
pacientes com escore SIC  
(coagulopatia induzida por 
sepse) ≥ 4  

64,2% 40% (nos. absolutos 
não disponíveis) 

RR=0,62  

97 
(1 estudo 
observacional)  

⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXA a,c,d,e 

Os autores relataram mortalidade de 40% no 
grupo heparina versus 64,2% no grupo controle 
(p=0,029). 

GRADE Working Group grades of evidence 
Alta certeza: estamos muito confiantes de que o efeito verdadeiro esteja próximo ao da estimativa do efeito 
Moderada certeza: estamos moderadamente confiantes na estimativa do efeito: é provável que o efeito verdadeiro seja próximo da estimativa do efeito, mas existe a 
possibilidade de que seja substancialmente diferente. Baixa certeza: nossa confiança na estimativa do efeito é limitada: O efeito real pode ser substancialmente diferente 
da estimativa do efeito. Muito baixa certeza: temos muito pouca confiança na estimativa do efeito: o efeito verdadeiro provavelmente será substancialmente diferente da 
estimativa do efeito. Explicações para redução da certeza das evidências: a. Risco crítico de viés pela ROBINS-I. Redução de dois níveis (-2); b. Estudo único. Redução 
de dois níveis (-2); c. Estudo retrospectivo, sem controle de fatores de confusão. Redução de dois níveis (-2); d. Gradiente resposta não avaliado. Redução de um nível (-
1) e. Estudo único. Pequeno tamanho amostral. Redução de dois níveis (-2) 



 

 

 

Além dos estudos publicados e indexados nas bases de dados, 

identificamos quatro registros de protocolos de estudos clínicos 

comparativos em andamento. A identificação destes estudos é 

importante para o monitoramento do horizonte tecnológico. Nesses 

estudos, a heparina (subcutânea, intravenosa ou nebulizada) é 

comparada com o tratamento padrão de suporte (Quadro 98).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quadro 98: Características e detalhes metodológicos dos estudos clínicos comparativos em andamento 

(398) 

Estudo Status Data 
Prevista 

Início/Fim 

Desenho Participant
es (n) 

Intervençã
o 

Comparadore
s 

Principais 
desfechos 

Financiament
o 

ACTRN1

2620000

517976 

Ainda 

não 

recrutan

do 

21 maio 

2020 / 25 

julho 2021 

ECR CoVID-19 

confirmada 

ou suspeita 

 

≥18 anos    

 

Tubo 

endotraque

al em 

posição 

adequada 

 

Intubação 

no mesmo 

dia ou no 

dia anterior  

Relação 

PaO2 / 

FIO2 ≤ 300 

enquanto 

intubado 

 

Opacidades 

agudas na 

imagem do 

Heparina 

nebulizada 

Tratamento 

usual 

Tempo até 

término da 

ventilação 

invasiva 

 

Tempo até 

alta da UTI 

 

Taxa de 

traqueostomia 

 

Taxa de 

reinternação 

em UTI 

 

Sobrevida 

Victorian 

Medical 

Research 

Acceleration 

Fund 



 

 

 

 

Estudo Status Data 
Prevista 

Início/Fim 

Desenho Participant
es (n) 

Intervençã
o 

Comparadore
s 

Principais 
desfechos 

Financiament
o 

tórax em 

pelo menos 

um 

quadrante 

pulmonar  

(n = 172) 

ChiCTR2

0000307

01 

Ainda 

não 

recrutan

do 

10 março 

2020 / 30 

março 2021 

ECR aberto ≥ 18 anos   

hospitalizad

os com 

COVID-19 

(n = 60) 

Enoxaparin

a sódica 

Tratamento 

usual 

Tempo para 

eliminação do 

vírus 

 

Progressão 

para quadro 

grave 

 

Tempo para 

remissão das 

manifestações 

clínicas 

The Third 

People's 

Hospital of 

Shenzhen 

ChiCTR2

0000307

00 

Ainda 

não 

recrutan

do 

9 março 

2020 / 30 

setembro 

2020 

ECR aberto COVID-19  

(n = 60) 

Tratamento 

de suporte  

+ 

Enoxaparin

a sódica 

Tratamento 

de suporte  

Tempo para 

eliminação do 

vírus 

 

Progressão 

para quadro 

grave 

 

Union 

Hospital 

afiliado ao 

Tongji 

Medical 

College da 

Universidade 

de Ciência e 



 

 

 

 

Estudo Status Data 
Prevista 

Início/Fim 

Desenho Participant
es (n) 

Intervençã
o 

Comparadore
s 

Principais 
desfechos 

Financiament
o 

Tempo de 

remissão dos 

sintomas 

Tecnologia 

Huazhong 

NCT0434

4756 

Ainda 

não 

recrutan

do 

20 abril 

2020/ 30 

setembro  

2020 

ECR aberto COVID-19, 

hospitalizad

os (n = 

808) 

Tratamento 

de suporte 

 + 

heparina ou 

heparina 

não 

fracionada 

Tratamento 

de suporte 

Sobrevida sem 

ventilação 

mecânica 

 

Sobrevida 

global 

 

Tempo de 

internação 

hospitalar 

 

Tempo de 

internação em 

UTI 

Assistance 

Publique - 

Hôpitaux de 

Paris 

ECR: Ensaio Clínico Randomizado; UTI: Unidade de Terapia Intensiva 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE 21 

Pergunta: O medicamento nitazoxanida é eficaz e seguro para o 

tratamento de COVID-19? 

 

Estratégias de busca: 

As buscas foram realizadas no dia 17 de abril de 2020. As estratégias 

estão detalhadas no Quadro 99 e foram extraídas de uma revisão 

sistemática rápida. 

 

Quadro 99. Estratégias utilizadas para as buscas eletrônicas. 

Base de dados Estratégia de busca Resultados 

Medline via 
PubMed 

("SARS Virus"[Mesh] OR severe acute respiratory syndrome 
virus OR severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 OR 
SARS-CoV-2 OR SARS-Cov2 OR sars cov 2 OR coronavirus 

disease 2019 OR covid 19 OR COVID-19 OR ncov 2019 OR 
"Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus"[Mesh] OR 

middle east respiratory syndrome coronavirus OR "SARS 
Virus"[Mesh] OR sars-cov OR sars cov OR mers-cov OR mers 
cov) AND ("nitazoxanide"[Supplementary Concept] OR 

"Antiparasitic Agents"[Mesh] OR "Anthelmintics"[Mesh] OR 
nitazoxanide OR nitazoxanida OR NTZ OR antiparasitic agents 

OR antiparasitic agent OR anti parasitic agents OR anti 
parasitic agent OR antiparasitic drugs OR antiparasitic drug 
OR anti parasitic drugs OR anti parasitic drug OR 

antiparasitics OR antiparasitic OR anti parasitic OR anti 
parasitics OR parasiticides OR parasiticide OR anthelmintics 

OR vermifuge OR vermifuges OR anthelmintic) 

62 

Embase 'sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related 

coronavirus' OR 'severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2'/exp OR 'severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2' OR 'sars-cov-2' OR 'sars cov 2' OR 'sars-

cov2' OR 'coronavirus disease 2019'/exp OR 'coronavirus 
disease 2019' OR 'covid-19' OR 'covid 19'/exp OR 'covid 

19' OR 'sars coronavirus'/exp OR 'sars 
coronavirus' OR 'middle east respiratory syndrome 
coronavirus'/exp OR 'middle east respiratory syndrome 

coronavirus' OR 'severe acute respiratory syndrome 
coronavirus'/exp OR 'severe acute respiratory syndrome 

coronavirus' OR 'mers-cov'/exp OR 'mers-cov' OR 'mers 
cov'/exp OR 'mers cov' OR 'sars cov'/exp OR 'sars 

cov' OR 'sars-cov'/exp OR 'sars-cov') AND [embase]/lim 
 
AND 
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Base de dados Estratégia de busca Resultados 

'nitazoxanide'/exp OR ntz OR nitazoxanida OR 'antiparasitic 

agent'/exp OR 'anti parasitic agent' OR 'antiparasitic 
agents' OR 'anti parasitic agents' OR 'antiparasitic 
drug' OR 'anti parasitic drug' OR 'antiparasitic drugs' OR 'anti 

parasitic drugs' OR antiparasitics OR 'anti parasitics'OR 'anti 
parasitic' OR 'anthelmintic agent'/exp OR 'anthelmintic 

agents' OR anthelmints OR anthelmint OR 'parasiticides'/exp 
OR parasiticideOR vermifuges OR vermifuge 

Cochrane 
Library 

#1          MeSH descriptor: [SARS Virus] explode 
all trees 
#2          (severe acute respiratory syndrome 

coronavirus OR severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2) OR (SARS-CoV-2 OR SARS CoV 2 

OR SARS-CoV 2) OR (coronavirus disease 2019) 
OR (COVID 19 OR COVID-19) OR (nCoV 2019) 
(Word variations have been searched) 

#3          #1 OR #2 (Word variations have been 
searched) 

#4          MeSH descriptor: [Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus] explode all trees 
#5          #3 OR #4 (Word variations have been 

searched) 
#10          (nitazoxanide OR NTZ OR nitazoxanida) 

OR (antiparasitic agents OR anti parasitic agents 
OR antiparasitic agent OR anti parasitic agent  OR 
antiparasitics OR anti parasitics OR antiparasitic 

OR anti parasitic OR parasiticides OR parasiticide 
OR antiparasitic drugs OR anti parasitic drugs OR 

antiparasitic drug OR anti parasitic drug) OR 
(anthelmintics OR anthelmintic) OR (vermifuges 
OR vermifuge) (Word variations have been 

searched) 
#11          #5 AND #10 (Word variations have been 

searched) 

9 
445 
 

 
 

 
451 
1 

 
451 

1349 
 
 

 
 

 
 
 

755 

755 

MedRxiv (MERS CoV OR SARS CoV OR SARS CoV 2 OR COVID-19) AND 

(nitazoxanide OR NTZ OR antiparasitic agents OR 
anthelmints) 

1 

Opengrey (covid-19 OR SARS-CoV2 OR SARS-CoV OR MERS-CoV OR 
severe acute respiratory syndrome coronavirus OR middle 
east respiratory syndrome coronavirus) AND (nitazoxanide 

OR NTZ OR antiparasitic agents OR anti parasitic agents OR 
antiparasitics OR antiparasitic drugs OR anti parasitic drugs 

OR parasiticides OR anthelmintics OR vermifuges) 

0 

ClinicalTrials.gov nitazoxanide OR NTZ OR antiparasitic agents OR anti 

parasitic agents OR antiparasitics OR antiparasitic drugs OR 
anti parasitic drugs OR parasiticides OR anthelmintics OR 
vermifuges | COVID 19 OR COVID-19 OR SARS-CoV 2 OR 

SARS-CoV-2 OR nCoV 2019 OR severe acute respiratory 

108 



 

 

 

 

Base de dados Estratégia de busca Resultados 

syndrome coronavirus 2 OR MERS-CoV OR MERS CoV OR 

middle east respiratory syndrome coronavirus 

Total: 1097 

 

Seleção dos estudos: 

As estratégias de busca recuperaram 1.097 referências e 

nenhum estudo foi incluído por busca manual. Durante o processo de 

seleção, foram eliminadas 52 referências duplicadas e 1.038 

referências que não estavam de acordo com a pergunta PICOS após a 

leitura de título e resumo. A leitura do texto completo das sete 

referências selecionadas confirmou a elegibilidade de cinco estudos 

clínicos em andamento. O fluxo de seleção dos estudos encontra-se na 

Figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 31. Fluxograma do processo de seleção dos estudos. 

 
As justificativas de exclusão dos estudos podem ser vistas no Quadro 

100.  

 

Quadro 100. Estudos excluídos e razões para exclusão. 

Estudo Justificativa para exclusão 

Rossignol et al., 
2016 (402) 

Revisão narrativa que avaliou outras doenças 
respiratórias e se baseou em estudos in vitro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Referências excluídas 

(n = 1.038) 

Referências avaliadas 

pelo título/resumo  
(n = 1.045) 

Referências após a remoção de duplicatas  

(n = 1.045) 

Id
e

n
ti

fi
ca

çã
o

 
El

e
gi

b
il

id
ad

e
 

In
cl

u
sã

o
 

Se
le
çã

o
 

Referências de bases eletrônicas  
(n = 1.097) 

Estudos incluídos (n = 5): 
 

● em andamento (n = 5) 

Referências avaliadas em 
texto completo 

(n = 7) 

Referências excluídas 

(com justificativas) 
(n = 2) 

 
1 por tipo de 
 População 

1 por tipo de estudo 
 

Busca manual  
(n = 0) 



 

 

 

 

Estudo Justificativa para exclusão 

Cao et al., 2015 

(403) 

Estudo pré-clínico que avalia o potencial de diferentes 
drogas contra coronavírus, incluindo a nitazoxanida. 

Entretanto, foca em coronavírus bovino e entérico 
humano.  

 

Resultados: 

Foram localizados cinco estudos no ClinicalTrials.gov que têm 

como objetivo avaliar a eficácia e segurança da nitazoxanida para o 

tratamento de COVID-19. Um deles incluirá também pacientes com 

outros tipos de infecções respiratórias (NCT04343248). Dentre os cinco 

estudos, apenas um está recrutando (NCT04341493). Três estudos já 

iniciaram, mas ainda não estão recrutando (NCT04348409, 

NCT04351347 e NCT04341493). O outro tem previsão de início no final 

de abril (NCT04343248).  

Dois estudos compararão a nitazoxanida em monoterapia ao 

placebo (NCT04343248 e NCT04348409), enquanto um 

(NCT04345419) terá comparadores ativos (cloroquina, favipiravir, 

ivermectina, niclosamida). Dois estudos testarão combinações de 

nitazoxanida + cloroquina, comparada à cloroquina + ivermectina ou 

cloroquina em monoterapia (NCT04351347), enquanto o outro 

comparará a combinação de hidroxicloroquina + nitazoxanida à 

hidroxicloroquina isolada (NCT04341493). 

Quatro estudos têm previsão de término entre os meses de junho a 

dezembro de 2020 (NCT04343248, NCT04348409, NCT04351347 e 

NCT04341493), enquanto um deles está em um horizonte mais 

distante com finalização estimada em dezembro de 2029 

(NCT04345419). 

Mais informações sobre estes estudos em andamento podem ser 

vistas no Quadro 101.



 

 

 

 

Quadro 101. Características e detalhes metodológicos dos 05 estudos em andamento. 

Estudo Status 
Data Prevista 

Início/Término 
Desenho 

Participantes 
(n) 

Intervenção Comparadores 

Principais 
desfechos 

de 
interesse 

Financiamento 

NCT04343248 
Ainda não 
recrutando 

I: 30/04/2020 
T: 31/08/2020 

ECR fase 
III, 
paralelo, 
triplo cego 

Pacientes 
idosos (65 – 

120 anos) de 
instituições de 
longa 

permanência 
com infecção 
respiratória 
confirmada e 
sintomática  
(n = 600) 

Nitazoxanida Placebo 

Infecções 
respiratórias 
ou COVID-

19 
confirmada 
e 
sintomática  

Romark 

Laboratories 
L.C. 

NCT04348409 
Ainda não 
recrutando 

I: 12/04/2020 
T:30/06/2020 

ECR 

paralelo, 
quadruplo 
cego 

Pacientes 
adultos com 

diagnostico 
confirmado de 
COVID-19 em 
uso de O2 

suplementar 
(sem VM)  
(n = 50) 

Nitazoxanida Placebo Carga viral Azidus Brasil 

NCT04351347 
Ainda não 
recrutando 

I: 17/04/2020 
T: 01/12/2020 

ECR fase 
II/III, 
paralelo, 
aberto 

Pacientes com 

COVID-19  
(n = 60) 

Cloroquina 

Cloroquina + 
nitazoxanida; 
Cloroquina + 
ivermectina 

Número de 
pacientes 
com cura 
virológica 

Tanta University 

NCT04341493 Recrutando 
I: 06/04/2020 
T: 30/12/2020 

ECR fase 

IV, 
paralelo, 
cegamento 
único 

Pacientes com 
COVID-19 com 

fatores de risco 
para 
complicações 
da doença  
(n = 86) 

Nitazoxanida + 
Hidroxicloroquina 

Hidroxicloroquina 
Necessidade 
de VM 

Hugo Mendieta 
Zeron 



 

 

 

 

Estudo Status 
Data Prevista 

Início/Término 
Desenho 

Participantes 
(n) 

Intervenção Comparadores 

Principais 
desfechos 

de 
interesse 

Financiamento 

NCT04345419 
Ainda não 

recrutando 

I: 15/04/2020 

T: 12/2029 

ECR fase 
II/III, 
paralelo, 
cegamento 

único 

Pacientes com 
COVID-19 
(n = 100) 

Cloroquina 

Favipiravir; 
Nitazoxanida; 

Ivermectina; 

Niclosamida. 

Número de 
pacientes 
com redução 
de carga 

viral 

Tanta University 

Legenda: COVID-19, Doença do Coronavírus 2019; ECR, Ensaio Clínico Randomizado; I, Início; O2, oxigênio; T, 

Término; VM, ventilação mecânica.



 

 

 

 

APÊNDICE 22 

Pergunta: Quais as estratégias de manejo do paciente com doença 

cardiovascular e COVID-19? 

 

Metodologia 

Desenho de estudo 

Revisão rápida da literatura, na qual as etapas de triagem, 

seleção, extração e avaliação da qualidade metodológica foram feitas 

por um revisor apenas, com checagem dos dados por outro revisor. 

  

Critérios de elegibilidade 

Estudos científicos de qualquer natureza (observacionais, 

randomizados e revisões [sistemáticas ou não]), avaliando resultados 

de pesquisa relacionados ao novo coronavirus (SARS-COV-2), que 

estejam em conformidade com as questões de pesquisa formuladas 

acima. Foram avaliados estudos nos idiomas inglês, português e 

espanhol. Não há restrição quanto à idade, sexo ou localidade.  

Foram excluídos estudos in vitro, farmacodinâmicos, em animais 

e revisões com estado da arte da condição, sem necessariamente 

estarem atrelados à divulgação de informação clínica relevante. 

  

Fontes de dados 

Para responder a essas questões, procuramos por evidências 

científicas nos sítios de revistas especializadas, bases de dados 

primárias (Medline e Embase), registros de ensaios clínicos 

(clinicaltrials.gov) e sites de agências de vigilância epidemiológica 

como o Center for the Disease Control and Prevention (CDC) e 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), além do 

site da Organização Mundial da Saúde (OMS). A intenção é angariar o 

maior volume de evidências possível em tempo hábil. 

  

Estratégias de busca 

Bases Primárias 

Em uma estratégia de pesquisa preliminar, realizamos buscas 

estruturadas na base de dados Medline (via Pubmed) e Embase.   

As buscas foram realizadas no dia 20 de março de 2020, por 

questão de pesquisa. As estratégias de busca conduzidas estão 

detalhadas no Quadro 102 abaixo.  

 



 

 

 

 

 

Quadro 102: Estratégias de busca conduzidas nas bases de dados. 

Base de 

dados 

(data da 

busca) 

Estratégia de busca 

Resultado 

(N), 

referências 

Medline 

(20/03/2020) 

(("Cardiovascular Diseases"[Mesh] OR 

cardiovascular diseases OR "Hypertension"[Mesh] 

OR hypertension OR "Diabetes Mellitus"[Mesh] OR 

diabetes mellitus OR diabetes OR "Stroke"[Mesh] 

OR stroke OR "Myocardial Infarction"[Mesh] OR 

myocardial infarction)) AND ((novel coronavirus 

OR covid-19 OR covid 19 OR covid - 19 OR sars-

cov-2 OR sarscov 2)) 

55 

 

Embase 

(20/03/2020) 

 

('cardiovascular disease'/exp OR 'cardiovascular 

disease' OR 'hypertension'/exp OR 'hypertension' 

OR 'diabetes mellitus'/exp OR 'diabetes mellitus' 

OR 'diabetes'/exp OR 'diabetes' OR 

'cerebrovascular accident'/exp OR 

'cerebrovascular accident' OR 'stroke'/exp OR 

'stroke' OR 'heart infarction'/exp OR 'heart 

infarction' OR 'myocardial infarction'/exp OR 

'myocardial infarction') AND [embase]/lim 

AND 

('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related 

coronavirus' OR 'covid 19' OR 'covid-19' OR 'novel 

coronavirus' OR 'sars-cov2' OR 'sars-ncov' OR 

'sars-cov-2') AND [embase]/lim 

141 

 

Resultados 

Por meio da busca na base de dados Medline, 196 títulos foram 

identificados e outras doze referências foram adicionadas por busca 

manual. Após a leitura de títulos e resumos, 185 referências foram 

excluídas. Vinte e três referências tiveram seus textos completos 

avaliados quanto à elegibilidade e, destas, cinco foram excluídas após 

leitura completa do texto. O motivo de exclusão dos estudos está 

registrado no Quadro 103. Dessa maneira, 18 estudos foram 

considerados elegíveis para a síntese narrativa. O fluxograma de 

seleção está exibido na Figura 32.  

 



 

 

 

 

Figura 32: Fluxograma de seleção dos artigos recuperados na base 

de dados Medline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 103: Motivo de exclusão dos estudos avaliados por leitura 
completa. 

Estudo Motivo de exclusão 

Alburikan et al. 2020 

(404) 

Não apresenta resultados de pacientes cardiopatas 

Deng et al. 2020 (405) Revisão da literatura 

Khot et al. 2020 (406) Revisão da literatura, considera estudos já incluídos 

Lupia et al. 2020 (407) Revisão da literatura, considera estudos já incluídos 

Zhang et al. 2020 (408) Não apresenta resultados de pacientes cardiopatas 

 

Dentre os estudos considerados elegíveis, foram obtidos três 

estudos descritivos publicados como carta ao editor da revista, sete 

séries de casos, cinco coortes retrospectivas e três revisões 

sistemáticas. Os estudos são descritos no texto abaixo e fatores 

comoas suas principais características, participantes, resultados e rigor 

metodológico/risco de viés são sumarizados na Quadro 104.  

Em uma carta ao editor, Zeng et al. (2020) descrevem o 

protocolo de diagnóstico e tratamento do infarto agudo do miocárdio 

(IAM) alterado devido aos casos de Covid-19 e adotado no Hospital 



 

 

 

 

Popular da Província de Sichuan, na China. O IAM requer um processo 

de diagnóstico e tratamento de emergência e a pandemia de COVID-

19 tem afetado esse processo. Os autores orientam que pacientes com 

IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

sejam isolados na enfermaria para a realização do teste rápido de 

diagnóstico. Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por 

SARS-CoV-2 devem iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois 

o teste de diagnóstico de SARS-CoV-2 pode atrasar o tempo de 

reperfusão de emergência. Os pacientes de alto risco e com 

contraindicações para trombólise precisam ser avaliados quanto ao 

risco de infecção e aqo benefício da intervenção coronária percutânea 

primária (409).  

Tam et al. (2020) relatam suas experiências com o 

gerenciamento de um programa de intervenção percutânea primária 

(PCI) durante os primeiros dias do surto de COVID-19 no Hospital 

Queen Mary em Hong Kong. Foram incluídos pacientes com STEMI 

(Acute Myocardial Infarction ST Elevation), que realizaram PCI e foram 

admitidos no período de 25 de janeiro de 2020 a 10 de fevereiro de 

2020 (n=7). Esses pacientes foram comparados com dados de 108 

pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro 

de 2018 a 31 de janeiro de 2019(410).  

Joob & Wiwanitkit, (2020) escreveram uma carta ao editor 

informando sobre os riscos de arritmias em pacientes com COVID-19. 

Os autores avaliaram os dados de três estudos (108,411,412) e 

realizaram uma análise somativa dos dados disponíveis para calcular a 

taxa esperada de arritmia nos pacientes com COVID-19. Ao todo, 

foram 314 casos analisados e a linfocitopenia foi detectada em 16 

deles. A taxa esperada de arritmia é de 4,46% (intervalo de confiança 

de 95% = 2,67% -7,44%) (413). A arritmia é uma possível 

apresentação clínica incomum da nova doença, no entanto, o 

mecanismo exato da arritmia é desconhecido. Os autores não 

informaram o método estatístico utilizado para calcular a taxa de 

arritmia. 

No estudo retrospectivo de Chen et al. (2020), todos os casos 

confirmados de Covid-19 do Hospital Wuhan Jinyintan, de 1 a 20 de 

janeiro de 2020, foram avaliados e acompanhados até 25 de janeiro 

de 2020. Foram incluídos 99 pacientes, sendo que 40 (40%) 

apresentavam doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Todos os 

pacientes foram tratados isoladamente; 75 (76%) pacientes 

receberam tratamento antiviral, incluindo oseltamivir (75 mg a cada 



 

 

 

 

12 h, por via oral), ganciclovir (0,25 g a cada 12 h, por via intravenosa) 

e comprimidos de lopinavir e ritonavir (500 mg duas vezes ao dia, por 

via oral). A duração do tratamento antiviral foi de 3 a 14 dias. A maioria 

dos pacientes recebeu tratamento antibiótico, 25 (25%) pacientes 

foram tratados com um único antibiótico e 45 (45%) pacientes 

receberam terapia combinada. Os pacientes (n=19) também foram 

tratados com succinato de metilprednisolona sódica, metilprednisolona 

e dexametasona por 3 a 15 dias; 13 pacientes usaram ventilação 

mecânica não-invasiva por ventilador por 4-22 dias e quatro pacientes 

usaram um ventilador invasivo para auxiliar a ventilação por 3 a 20 

dias. Até o final do estudo (25 de janeiro de 2020), 31 (31%) pacientes 

receberam alta e 11 (11%) pacientes haviam morrido; todos os outros 

pacientes (57, 58%) permaneceram no hospital. Dentre as mortes, oito 

pacientes tiveram linfopenia, sete tiveram pneumonia bilateral, cinco 

tinham mais de 60 anos, três tinham hipertensão, um era fumante 

compulsivo, dois pacientes tiveram pneumonia grave, um paciente 

teve insuficiência cardíaca, sepse e parada cardíaca súbita. 

Guan et al. (2020) realizaram um estudo retrospectivo com os 

pacientes hospitalizados e ambulatoriais com COVID-19, confirmada 

por laboratório. Foram incluídos desde o primeiro caso (novembro de 

2019) até os casos confirmados até 31 de janeiro de 2020. A idade 

média dos pacientes foi de 47 anos (35-58) e 59,2% eram do sexo 

masculino. Dos pacientes hospitalizados, 27 (2,5%) apresentavam 

doença coronariana e 15 (1,4%) pacientes apresentavam doença 

cerebrovascular. Além disso, 14,9% eram hipertensos e 7,4% 

possuíam diabetes.  

Huang et al. (2020) analisaram uma série de casos infectados 

com SARS-COV-2, confirmados em laboratório por RT-PCR e admitidos 

em um hospital designado em Wuhan. Os resultados também foram 

comparados entre os pacientes que foram internados na unidade de 

terapia intensiva (UTI) e os que não foram. O estudo relata as 

características epidemiológicas, clínicas, laboratoriais, radiológicas, o 

tratamento e os resultados clínicos de 41 pacientes(414). Aqui 

relatamos os resultados relacionados à população específica deste 

relatório, qual seja, a dos pacientes cardiopatas com COVID-19 e 

desfechos cardíacos em pacientes com COVID-19. O estudo considerou 

para o diagnóstico de lesão cardíaca os níveis séricos de biomarcadores 

cardíacos estivessem acima do limite superior de referência do 

percentil 99, ou se novas anormalidades fossem mostradas na 

eletrocardiografia e ecocardiografia.De 41 pacientes hospitalizados 



 

 

 

 

32% (13) apresentam comorbidade, incluindo diabetes (8 [20%]), 

hipertensão (6 [15%]) e doenças cardiovasculares (6 [15%]). 

Leung (2020) realizou uma série de casos por meio dos dados 

clínicos de casos fatais publicados pelo governo chinês até 2 de 

fevereiro de 2020. Foram analisados 46 casos fatais de pacientes que 

tiveram COVID-19(415). O tempo desde o início dos sintomas até a 

admissão hospitalar, as comorbidades cardiovasculares e 

cerebrovasculares e a idade foram selecionadas como as variáveis 

independentes. Com exceção das comorbidades cardiovasculares e 

cerebrovasculares, todas as outras variáveis são significativas ao nível 

de 5%. 

Liu et al. (2020) avaliaram osdados clínicos de 137 pacientes 

infectados com SARS-COV-2 admitidos nos departamentos de doenças 

respiratórias de nove hospitais na província de Hubei, na China, de 30 

de dezembro de 2019 a 24 de janeiro de 2020. Os principais sintomas 

iniciais incluíram febre (112/137, 81,8%), tosse (66/137, 48,2%) e dor 

ou fadiga muscular (44/137, 32,1%). Outros sintomas iniciais menos 

típicos observados em baixa frequência, incluindo palpitações 

cardíacas, diarreia e dor de cabeça. Quase 80% dos pacientes tinham 

contagens normais ou diminuídas de glóbulos brancos e 72,3% 

(99/137) apresentavam linfocitopenia. Dentre os pacientes avaliados, 

9,5% eram hipertensos, 10,2 % possuíam diabetes e 7,3% possuíam 

alguma doençacardio-cerebrovascular (412). 

Ruan et al.(2020) conduziram um estudo retrospectivo, por 

meio das informações disponíveis no banco de dados do Hospital Jin 

Yin-tan e do Hospital Tongji. Foram avaliados 68 casos de morte 

(68/150, 45%) e 82 casos de alta (82/150, 55%) com infecção 

confirmada laboratorialmente por SARS-CoV-2.Com base na análise 

dos dados clínicos, os autores afirmam que alguns pacientes morreram 

de miocardite fulminante(416). Os resultados são apresentados na 

Figura 33 abaixo.  

 

 



 

 

 

 

Figura 33: a) Distribuição etária de pacientes com COVID-19 

confirmado; b) parâmetros laboratoriais chave para os resultados de 
pacientes com COVID-19 confirmado; c) intervalo entre o início do 

sintoma e a morte de pacientes com COVID-19 confirmado; e d) 
resumo da causa da morte de 68 pacientes mortos com COVID-19 
confirmado. 

 

 
 

 

Na série de casos descrita por Wang et al. (2020), 138 

pacientes confirmados com COVID-19, admitidos no Hospital 

Zhongnan em Wuhan, China, no período de 1 a 28 de janeiro de 2020; 

foram acompanhados até 3 de fevereiro de 2020. A idade média dos 

pacientes foi de 56 anos,31,2% dos pacientes eram hipertensos,10,1% 

possuíam diabetes, 19,6% apresentavam alguma doença cárdio-

cerebrovascular e 7,2% possuíam lesão cardíaca. Desses pacientes, 

26% necessitaram de internação na UTI, devido a complicações, 



 

 

 

 

incluindo síndrome do desconforto respiratório agudo (22 [61,1%]), 

arritmia (16 [44,4%]) e choque (11 [30,6 %]) e 4,3% vieram a óbito 

(108). 

Wu et al. (2020) realizaram um estudo de coorte retrospectivo 

envolvendo 201 pacientes com COVID-19, do Hospital Wuhan Jinyintan 

na China, entre 25 de dezembro de 2019 e 26 de janeiro de 2020. Os 

pacientes foram acompanhamentos até 13 de fevereiro de 2020. A 

idade mediana foi de 51 anos (intervalo interquartil, 43-60 anos). 

Oitenta e quatro pacientes (41,8%) desenvolveram a síndrome do 

desconforto respiratório agudo (SDRA) e desses,  44 (52,4%) 

morreram. Entre aqueles que desenvolveram a SDRA, comparados aos 

que não o fizeram, mais pacientes apresentaram dispnéia (50 de 84 

[59,5%] e 30 de 117 [25,6%], respectivamente) (96). 

Xu et al. (2020) avaliaram ascaracterísticas clínicas e de 

imagem de pacientes infectados com SARS-CoV-2, confirmados 

laboratorialmente com PCR. Os dados foram coletados entre 23 de 

janeiro de 2020 e 4 de fevereiro de 2020 em um hospital em 

Guangzhou, China (Guangzhou Eighth People’s Hospital). Foram 

incluídos 90 pacientes, com idade mediana de 50 anos (faixa etária de 

18 a 86 anos). Todos os pacientes infectados com SARS-CoV-2 

incluídos foram submetidos à tomografia computadorizada de tórax 

(TC) sem contraste. A distribuição da presença de comorbidades 

nesses pacientes foi: 17 (19%) eram hipertensos, 5 (6%) possuíam 

diabetes e 3 (3%) apresentavam alguma doença cardiovascular(417). 

Yang et al. (2020) realizaram um estudo de coorte 

retrospectivo com os pacientes adultos gravemente enfermos com 

COVID-19, admitidos na UTI do hospital Wuhan Jin Yin-tan (Wuhan, 

China) entre dezembro de 2019 e 26 de janeiro de 2020. Os dados 

foram comparados entre sobreviventes e não sobreviventes. Dos 710 

pacientes com pneumonia por SARS-CoV-2, 52 pacientes adultos 

gravemente enfermos foram incluídos no estudo. A idade média dos 

pacientes foi de 59,7 anos de idade, 35 deles (67%) eram homens, 21 

(40%) tinham doenças crônicas e 12 (23%) apresentaram lesão 

cardíaca (103). 

Zhang et al. (2020) realizaram um estudo de coorte 

retrospectivo, por meio da análise dos registros médicos eletrônicos de 

140 pacientes hospitalizados, com resultado confirmado de infecção 

viral por SARS‐CoV‐2. A idade média dos pacientes foi de 57,0 anos. 

Os sintomas mais frequentes foram: febre (91,7%), tosse (75,0%), 

fadiga (75,0%) e sintomas gastrointestinais (39,6%). Ascomorbidades 



 

 

 

 

mais comuns foram hipertensão (30,0%) e diabetes mellitus (12,1%). 

Níveis significativamente mais altos de dímero D, proteína C reativa e 

procalcitonina foram associados a pacientes graves em comparação 

com pacientes não graves (todos p<0,001). A idade média foi de 64 

anos em casos graves, e de 51,5 anos em casos não graves (p<0,001). 

A presença de comorbidades foi significantemente maior nos casos 

mais graves comparada aos não graves (79,3% vs 53,7%, p=0,002, 

respectivamente) (418). 

Um estudo de coorte retrospectivo foi realizado por Zhou et al. 

(2020) com 191 pacientes confirmados laboratorialmente com 

COVID-19 e que haviam recebido alta ou óbito até 31 de janeiro de 

2020, no Hospital de Jinyintan e no Hospital de Pneumologia de Wuhan, 

China. Dos pacientes analisados, 137 tiveram alta e 54 vieram a óbito. 

Os pacientes gravemente doentes nas províncias foram transferidos 

para esses hospitais até 1 de fevereiro. No total, 91 (48%) dos 191 

pacientes apresentaramcomorbidades, sendo 30% com hipertensão 

arterial sistêmica, 19% com diabetes e 8% com doença 

coronariana(419). Uma das limitações deste estudo é que o número de 

pacientes internados não representa toda a população infectada, 

portanto o número de mortes não reflete a verdadeira mortalidade da 

COVID-19. 

Li et al. (2020) realizaram uma revisão sistemática com meta-

análisede estudos que relataram a prevalência de doenças metabólicas 

cardiovasculares na COVID-19 e compararam as incidências de 

comorbidades em pacientes na UTI/graves e pacientes fora da 

UTI/graves. Os autores realizaram buscas no Embase e PubMedpor 

estudos relevantes. Um total de seis estudos observacionais, com 

1.527 pacientes, foi incluído nesta análise. As proporções de 

hipertensão, doença cárdio-cerebrovascular e diabetes em pacientes 

com COVID-19 foram de 17,1%; 16,4% e 9,7%, respectivamente.Os 

resultados da meta-análise, representam a comparação das incidências 

das três doenças em pacientes de UTI/grave e de não UTI/grave, e são 

descritos na figura abaixo; os pesos foram calculados a partir da 

análise do modelo de efeitos aleatórios binários. Os valores 

representam proporções das três doenças nos pacientes com COVID-

19 e IC95%. A análise da heterogeneidade foi realizada pelo teste Q e 

a variação entre os estudos pelo índice I2 (107). Os resultados deste 

estudo devem ser interpretados comcautela, devido às diversas 

inconsistências metodológicas presentes (Figura 34). 



 

 

 

 

Figura 34: Meta-análise da proporção de pacientes com hipertensão, 

doença cardio-cerebrovascular e diabetes nos casos de COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Lippi et al. (2020), em uma carta ao editor, descreveram a 

revisão da literatura e a meta-análise realizadas no intuito de avaliar 

se a medida da troponina cardíaca I (cTnI) ou da troponina cardíaca T 

(cTnT) pode ajudar a prever a gravidade clínica dos pacientes com 

COVID-19. Foi calculada a diferença média padronizada (SMD) e 

intervalo de confiança de 95% (IC95%) dos valoresde cTnI ou cTnT 

em pacientes com COVID-19 com ou sem doença grave (420). Foram 

identificadas 81 referências e após a seleção conforme os critérios de 

elegibilidade estabelecidos, quatro estudos foram incluídos na meta-

análise (108,412,414,416). Todos os estudos foram realizados na 

China, incluindo um número total de 341 pacientes (123 com doença 

grave; 36%). O tamanho da amostra variou entre 12 e 150.Embora a 

heterogeneidade tenha sido consideravelmente alta (I2: 98%; p 

<0,001), verificou-se que os valores de cTnI aumentaram 

significativamente mais em pacientes com COVID-19 com doença 

grave do que naqueles sem a doença grave (SMD, 25,6 ng/ L; IC 95%, 

6,8-44,5 ng / L) (Figura 35). 

 

Figura 35: Diferença média padronizada (SMD) e intervalo de 

confiança de 95% (IC95%) dos valores de troponina cardíaca I 
(cTnI) em pacientes com doença de coronavírus 2019 (COVID-19) 
com ou sem doença grave 

 

 
 

Yang et al (2020b) realizaram uma revisão sistemática de 

estudos que relataram a prevalência de comorbidades nos pacientes 

com COVID-19 e o risco de doenças subjacentes em pacientes graves 

em comparação com pacientes não graves. Foram incluídos oito 

estudos na meta-análise, com um total de 46.248 pacientes com 

COVID-19 (421). Os resultados das meta-análises das proporções de 

pacientes com hipertensão, diabetes, doenças do sistema respiratório, 



 

 

 

 

doenças cardiovasculares e os riscos de comorbidades em pacientes 

graves em comparação com pacientes não graves são apresentados na 

Figura 36 e na Figura 37 abaixo. 

 

Figura 36: Meta-análise da proporção de comorbidades nos casos 

COVID-19. A, B, C, D representam proporções de hipertensão, 
diabetes, doenças do sistema respiratório e doenças 

cardiovasculares 

 
 
 

  



 

 

 

 

Figura 37: Risco de comorbidades em pacientes graves em 

comparação com pacientes não graves, (A) hipertensão, (B) 
diabetes, (C) doença do sistema respiratório, (D) doença 

cardiovascular 
 

 



 

 

 

Quadro 104: Estudos elegíveis, participantes, resultados e rigor metodológico 

Autor, 

ano 

Desenho de 

estudo 
População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 
2020 

Protocolo 

IAM para 
COVID-19 

(carta ao 
editor) 

Protocolo de 
diagnóstico e 
tratamento do 

IAM e suspeita de 
Covid-19, 

adotado no 
Hospital Popular 
da Província de 
Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 
devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 

iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  

Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 
avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 
 

Alto  
(carta ao 

editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona

l descritivo 
(carta ao 
editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 

Hospital Queen 

Mary em Hong 
Kong, China. 
+ 108 pacientes 
com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 

de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Joob e 

Wiwanitkit
, 2020 

Observaciona
l descritivo 

(carta ao 
editor) 

Análise de 314 

casos de COVID-
19 (108,411,412) 

314 casos de COVID-19: 16 tiveram linfocitopenia; 

taxa esperada de arritmia: 4,46% (IC 95% 2,67% - 7,44%). 

Alto (carta ao 

editor) 

Chen et 
al., 2020 

Série de 
casos 

99 pacientes com 
COVID-19 

40 (40%) apresentavam doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. 
Alto (série de 
casos) 

Guan et 
al., 2020 

Série de 
casos 

1099/7736 
(14,2%) 
pacientes que 
foram 

27 (2,5%) dos pacientes apresentavam doença coronariana 
15 (1,4%) dos pacientes apresentavam doença cerebrovascular 
Sobre a gravidade da Doença: 
De 926 pacientes não graves: 17 (1,8%) tinham doença coronariana 

Alto  
(série de 
casos) 



 

 

 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

hospitalizados em 
552 locais na 
china, em janeiro 
de 2020 

E de 173 pacientes graves: 10 (5,8%) tinham doença coronariana 
Dos pacientes com doença coronariana, 6 (9.0%) apresentaram o desfecho 
primário. 
Dentre os pacientes com doença cerebrovascular4 (6.0%) apresentaram o desfecho 

primário. 

Desfecho final foi composto de: admissão para uma unidade de terapia intensiva 
(UTI), uso de ventilação mecânica ou morte. 



 

 

 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

Huang et 
al., 2020 

Série de 
casos 

41 pacientes com 

COVID-19 
atendidos ente 16 
dez de 2019 a 02 
jan 2020 em 

Wuhan, China.  

Não houve diferenças significantes entre os pacientes que estavam na UTI (n=13) e 
o que não estavam (n=28) quanto à presença de doença cardiovascular no início do 
estudo, 3 (23%) e 3 (11%), p= 0,32, respectivamente. 
Todos os pacientes apresentaram pneumonia ao final do estudo.  

As complicações comuns incluíram síndrome do desconforto respiratório agudo 

(SDRA) (12 [29%] de 41 pacientes), seguida por RNAemia (6 [15%]), lesão 
cardíaca aguda (5 [12%]) e infecção secundária (4 [10%]); 
Complicações mais frequentes em pacientes de UTI vs. os que não adentraram UTI:  
-Síndrome respiratória aguda 11 (85%) vs 1 (4%), p<0,001; 
-Dano cardíaco agudo, 4 (31%) vs 1 (4%), p=0,017; 
-Dano renal agudo 3 (23%) vs 0, p=0,027; 
-Infecção secundária 4 (31%) vs 0, p=0,0014; 

-Uso de corticoides 6 (46%) vs 3 (11%), p=0,013. 

Alto  
(série de 
casos) 



 

 

 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

Leung C. 
2020 

Série de 
casos 

46 óbitos de 
pacientes com 
COVID-19 

 
 
 
 

 
 

Prevalência comorbidades pulmonares: 16,3% (n = 43, IC 95% 6,8% - 30,7%); 
Prevalência comorbidades cardiovasculares e cerebrovasculares: 23,3% (n = 43, IC 
95% 11,8% - 38,6%); 
Bronquite crônica (15,6%); 

Doença coronariana (13,3%). 

 
 
 
 
 
Tabela 4: Regressão do tempo transformado em log desde a internação até 
o óbito. 

Alto  
(série de 
casos) 



 

 

 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

Variável 
dependente 

Registro (hora da internação até a 
morte) 

A mudança percentual no 
tempo de internação 
resultou de uma alteração 
de uma unidade na 

variável independente 
Coeficientes IC 95% p 

Constante 4,471 2,788  6,153 0   
Tempo desde o 
início dos 
sintomas até a 

internação 
hospitalar (dias) 

-0,089 -0,170  -0,009 0,031 -8,549 

Anos de idade) -0,026 -0,048  -0,005 0,018 -2,600 



 

 

 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

Comorbidades 
cardiovasculares e 
cerebrovasculares 

-0,6 −1,233  0,033 0,062 −45,134 

R2 0,327 
 



 

 

 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

Ruan et al. 
(2020) 

Série de 
casos 

150 pacientes 
com COVID-19 

63% (43/68) pacientes no grupo óbito e 41% (34/82) no grupo da alta 
apresentavam comorbidade (p=0,0069).  
Pacientes com doenças cardiovasculares apresentam um risco significativamente 
aumentado de morte quando estão infectados com SARS-CoV-2 (p  <0,001).  

6% (11/68) dos pacientes do grupo óbito tiveram infecções secundárias e 1% 

(1/82) dos pacientes do grupo da alta teve infecções secundárias (p  =0,0018). 

Alto  
(série de 
casos) 

Liu et al. 
(2020) 

Série de 
casos 

137 pacientes 

com COVID-19, 
de 9 hospitais 
terciários em 
Hubei3/, no 
período de 

A idade média dos pacientes foi de 57 anos (20-83), 44,5% eram do sexo 
masculino. 
Presença de metabólicas cardiovasculares: 
Hipertensão: 9,5% 
Diabetes: 10,2% 

Doença cárdio-cerebrovascular: 7,3 % 
 

Alto  
(série de 
casos) 



 

 

 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

12/2019 à 
01/2020  



 

 

 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

Wang et 
al., 2020 

Série de 
casos 

138 pacientes 
hospitalizados no 
Zhongnan 
Hospital of Wuhan 

University, com 

confirmação de 
COVID-19. 
mediana de idade 
de 56 anos e 
54,3% eram 
homens. 102 não 
receberam 

cuidados 

Diferenças significantes de características basais entre pacientes de UTI versus Não 
UTI:  
-Idade, mediana (IQR): 66 (57-78) vs. 51 (37-62) (p<0,001); 
-Comorbidades gerais, N (%): 26 (72,2) vs. 38 (37,3), p<0,001); 

-hipertensão, N (%): 21 (58,3) vs. 22 (21,6), p<0,001; 

-Doença cardiovascular, N (%): 9 (25,0) vs. 11 (10,8), p=0,04; 
-Diabetes, N (%): 8 (22,2) vs. 6 (5,9), p=0,009; 
-Doença cerebrovascular: 6 (16,7) vs. 1 (1,0), p=0,001; 
-Anorexia, N (%): 24 (66,7) vs. 31 (30,4), p<0,001; 
-Dispneia, N (%): 23 (63,9) vs. 20 (19,6), p<0,001; 
-faringalgia, N (%): 12 (33,3) vs. 12 (11,8), p=0,003; 
-Tonteira, N (%): 8 (22,2) vs. 5 (4,9), p=0,007; 

-Dor abdominal, N (%): 3 (8,3) vs. 0 (0), p=0,02.  

Alto (série de 
casos) 



 

 

 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

intensivos e 36 
adentraram a 
UTI.  

 
Diferenças em complicações presentes entre aqueles que foram para UTI versus 
sem cuidados intensivos, N (%): 
-Choque: 11 (30,6) vs. 1 (1,0), p<0,.001; 

-dano cardíaco agudo: 8 (22,2) vs. 2 (2,.0), p<0,001; 

-arritmia: 16 (44,4) vs. 7 (6,9), p<0,001; 
-Síndrome respiratória aguda: 22 (61,1) vs. 5 (4,9), <0,001. 
 



 

 

 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

Zhang et 
al. 2020 

Coorte 
retrospectiva 

140 pacientes 
com COVID-19 

Presença de comorbidades: pacientes não graves vs paciente grave  
Presença de comorbidades em geral: 44 (53,7%) vs 46 (79,3%), p= 0,002 
Hipertensão: 20 (24,4%) vs 22 (37,9%), p= 0,85 
Diabetes mellitus: 9 (11,0%) vs 8 (13,8%), p= 0,615 

Função hepática anormal: 4 (5,0%) vs 4 (6,9%) , p= 0,718 

Gastrite crônica e úlcera gástrica: 5 (6,1%) vs 2 (3,4%), p= 0,700 
Cardiopatia coronariana: 3 (3,7%) vs 4 (6,9%), p= 0,448 
Hiperlipidemia: 5 (6,1%) vs 2 (3,4%), p= 0,700 
Colelitíase: 2 (2,4%) vs 4 (6,9%), p= 0,232 
Arritmia: 1 (1,2%) vs 4 (6,9%), p= 0,160 
Histórico de cirurgias 19 (23,2%) vs 19 (32,8%), p = 0,209 
Intervenção cardíaca: 0 (0) vs 3 (5,2%), p = 0,069 

Moderado 
(Newcastle-
Ottawa Scale) 



 

 

 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

Zhou et al. 
2020 

Coorte 
retrospectiva 

191 pacientes 
adultos com 

confirmação de 

COVID-19 (135 
do Jinyintan 
Hospital e 56 do 
Wuhan Pulmonary 
Hospital) 

91 (48%) pacientes apresentavam comorbidade: hipertensão (58 [30%]), diabetes 
(36 [19%]) e doença coronariana (15 [8%]). 
 
Presença de diabetes, hipertensão e doença coranariana está relacionada ao maior 

risco de morte por COVID-19. Além disso, fatores como a idade avançada, 

linfopenia, leucocitose e elevados níveis séricos de ALT, lactato desidrogenase, 
troponina I cardíaca de alta sensibilidade, creatina quinase, dímero d, ferritina 
sérica, IL-6, tempo de protrombina, creatinina e procalcitonina também foram 
associados à morte (análise univariada). 
 
Fatores como idade avançada OR = 1,10 (1,03–1,17), p=0,0043; SOFA score OR = 
5,65 (2,61–12,23), p<0,0001; e D-dímero >1 µg/mL OR = 18,42 (2,64–128,55), 

Baixo  
(Newcastle-
Ottawa Scale) 



 

 

 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

p=0,0033 foram relacionados com o risco de morte por COVID-19 (análise 
multivariada). 
 



 

 

 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

Yang et 
al., 2020 

Coorte 
retrospectiva 

52 pacientes 
graves, com 
COVID-19 

32 (61,5%) vieram a óbito aos 28 dias de internação; 
Duração mediana da admissão na UTI até a morte foi de 7 (3-11) dias para os não 
sobreviventes.  
Comparados aos sobreviventes, os não sobreviventes eram: 

mais velhos (64,6 anos [11,2] vs 51,9 anos [12,9]),  

com maior probabilidade de desenvolver SDRA (26 [81%] pacientes vs 9 [45%] 
pacientes), 
com maior probabilidade de receber ventilação mecânica (30 [94%] pacientes vs.7 
[35%] pacientes), de forma invasiva ou não invasiva.  
A maioria dos pacientes apresentou lesão da função orgânica, incluindo 35 (67%) 
com SRAG, 15 (29%) com lesão renal aguda, 12 (23%) com lesão cardíaca, 15 
(29%) com disfunção hepática e um (2%) com pneumotórax, 37 (71%) pacientes 

necessitaram de ventilação mecânica. 

Moderado 
(Newcastle-
Ottawa Scale) 
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ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

A infecção adquirida no hospital ocorreu em sete (13,5%) pacientes. 
 

Xu et al., 
2020 

 Coorte 
retrospectiva 

90 pacientes 
confirmados com 
SARS-CoV-2 

Presença de comorbidades: 
Hipertensão: 17 (19%) 
Diabetes: 5 (6%) 
Doença cardiovascular: 3 (3%)  
 
Derrame pleural (4%), derrame pericárdico (1%), linfadenopatia torácica (1%) e 

enfisema pulmonar (0%) foram achados de imagem incomuns nesses pacientes.  
 

Moderado 
(Newcastle-
Ottawa Scale) 
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ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

Wu et al., 
2020 

Coorte 
retrospectiva 

201 pacientes 
com pneumonia 

por COVID-19 

confirmada no 
Jinyintan 
Hospital,Wuhan, 
China 

Comorbidades: pacientes com hipertensão 39 (19,4%), diabetes 22 (10,9%) e 
doença cardiovascular 8 (4,0%). 
 
Presença de comorbidades em pacientes sem SRAG (n=117) vs com SRAG (n=84), 

Diferença (IC 95%): 

- Hipertensão: 16 (13,7%) vs 23 (27,4%); 13,7 (IC5%: 1,3 - 26,1), p=0,02 
- Diabetes: 6 (5,1%) vs 16 (19,0%); 13,9 (IC5%: 3,6 - 24,2), p=0,002  
- Doença cardíaca: 3 (2,6%) vs 5 (6,0%); 3,4 (IC5%: -3,4 - 10,2), p=0,40  
 
 
 

Moderado 

(Newcastle-
Ottawa Scale) 
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Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

Lippi et al. 
(2020) 

Revisão 
sistemática 
com meta-
análise 

(carta ao 

editor) 
 

341 pacientes 
com COVID-19, 
advindos de 
quatro estudos 

(108,412,414,416

) 
 

Total de 341 pacientes (123 com doença grave; 36%), o tamanho da amostra 

variou entre 12 e 150.  
Os valores de cTnI aumentaram significativamente em pacientes com COVID-19 
com doença grave do que naqueles sem a doença grave (SMD, 25,6 ng/ L; IC 95%, 

6,8-44,5 ng / L), (I2: 98%; p<0,001) (Figura 35). 
 

Qualidade 
baixa 

(AMSTAR-2) 
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2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

Li et al., 
2020 

Revisão 
sistemática 
com meta-
análise 

1527 pacientes 

com COVID-19 
advindos de seis 
estudos 
observacionais 

Pacientes com COVID-19 em UTI vs os que não foram para UTI:  
-Maior prevalência de hipertensão: 28,8% versus 14,1% (RR=2,03, IC 95% 1,54 - 
2,68) I2=41%; 
-Maior prevalência de doença cardia-cerebrovascular: 16,7% versus 6,2% 

(OR=3,30, IC 95% 2,03 - 5,36) I2=26%; 

-Maior incidência de dano cardíaco: RR=13,48 (IC 95% 3,60 - 50,47).  
 
Pelo menos 8,0% dos pacientes com COVID-19 sofreram lesão cardíaca aguda.  
A incidência de lesão cardíaca aguda foi cerca de 13 vezes maior na UTI / pacientes 
graves em comparação com a não UTI / pacientes graves. 
O estudo indica que a presença de doenças cardiovasculares é um indicador de 
direcionamento para UTI. No entanto, é preciso considerar as inadequações e 

inconsistências do presente estudo.  

Qualidade 
criticamente 
baixa 
(AMSTAR-2) 



 

 

 

Autor, 
ano 

Desenho de 
estudo 

População Resultados Risco de viés 

Zeng et al. 

2020 

Protocolo 
IAM para 
COVID-19 
(carta ao 

editor) 

Protocolo de 

diagnóstico e 
tratamento do 
IAM e suspeita de 
Covid-19, 
adotado no 

Hospital Popular 
da Província de 

Sichuan, na China 

Pacientes com IAM com sintomas de febre, e suspeita de infecção por SARS-CoV-2, 

devem ser isolados na enfermaria para realização do teste rápido de diagnóstico.  
Os pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2 devem 
iniciar imediatamente a terapia trombolítica, pois o teste de diagnóstico de SARS-
CoV-2 pode atrasar o tempo de reperfusão de emergência.  
Os pacientes de alto risco e com contraindicações para trombólise precisam ser 

avaliados quanto ao risco de infecção e ao benefício da intervenção coronária 
percutânea primária. 

 

Alto  
(carta ao 
editor) 

Tam et al. 
(2020) 

Observaciona
l descritivo 
(carta ao 

editor) 

7 pacientes 
confirmados com 
COVID-19 no 
Hospital Queen 
Mary em Hong 
Kong, China. 

+ 108 pacientes 

com STEMI, 
dados do ano 
anterior. 

Os sete pacientes confirmados com COVID-19 foram comparados com dados de 108 
pacientes com STEMI, tratados com PCI no período de 1 de fevereiro de 2018 a 31 
de janeiro de 2019. 
A tabela abaixo mostra o resultado da mediana do tempo em minutos. 
A maior diferença no tempo ocorreu entre o início dos sintomas e o primeiro contato 

médico. 
Tabela 3:. Componentes temporais do atendimento a pacientes com STEMI 
antes e depois do surto de COVID-19. 

 Desde janeiro, 2020 
(n=7) 

2018–2019 (n= 
108) 

Início dos sintomas até o primeiro 
contato médico 

318 (75 – 458)  82,5 (32,5 – 195)  

Chegada ao laboratório de 
cateterismo 

33 (21 – 37)  20,5 (16 – 27,75) 

 

Alto  
(carta ao 

editor) 

Yang et 
al., 2020b 

Revisão 

sistemática 
com meta-
análise 

46.248 pacientes 

com COVID-19, 
advindos de oito 
estudos 
observacionais 

Sintoma clínico mais prevalente: febre (91 ± 3, IC 95% 86% - 97%); tosse (67 ± 
7, IC 95% 59% - 76%); fadiga (51 ± 0, IC 95%  34% - 68%) e dispnéia (30 ± 4, 
IC 95% 21% - 40%). 
Comorbidades mais prevalentes: hipertensão (17 ± 7, IC 95% 14% - 22%), 

diabetes (8 ± 6, IC 95% 6% - 11%), doenças cardiovasculares (5 ± 4, IC 95% 4% 

- 7%) e doenças do aparelho respiratório (2 ± 0, IC 95% 1% - 3%). 
Um risco maior de hipertensão, doença do sistema respiratório e doenças 
cardiovasculares no grupo grave em comparação com os não graves foi (OR=2,36, 
IC 95% 1,46 - 3,83), (OR=2,46, IC 95% 1,76 - 3,44) e (OR=3,42, IC 95% 1,88 - 
6,22), respectivamente.  
Não houve diferença estatisticamente significante no grupo diabetes (OR=2,07, IC 
95% 0,89 - 4,82). 

Qualidade 
baixa 
(AMSTAR-2) 

 



 

 

 

Considerações finais 

 

Os pacientes com doença cardiovascular são especialmente 

vulneráveis a infecções respiratórias. Complicações cardíacas, 

incluindo insuficiência cardíaca, arritmia ou infarto do miocárdio são 

comuns em pacientes com pneumonia (422) e, como, seria de se 

esperar, também foram relatadas nos pacientes com COVID-19. Os 

estudos incluídos situam a prevalência de pacientes com COVID-19 que 

são cardiopatas entre 3 a 40%. E os resultados desses estudos indicam 

que pessoas com doença cardiovascular estão entre os indivíduos de 

maior risco para desenvolver as complicações por COVID-19 e morte. 

Os sintomas de COVID-19 podem mascarar os sintomas de 

infarto agudo do miocárdio ou de descompensação de insuficiência 

cardíaca, por isso, é necessário estabelecer protocolos específicos para 

este subgrupo, tal como foi relatado por Shen et al. (2020) no 

Hospital Popular da Província de Sichuan, na China. A figura abaixo 

descreve o fluxo de atendimento para os casos de infarto agudo do 

miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (STEMI) e de 

infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST 

(NSTEMI) (Figura 38). 

 

 

 

  



 

 

 

Figura 38: Protocolo do Hospital Popular da Província de Sichuan 

(China) para pacientes com infarto agudo do miocárdio e suspeita de 
COVID-19. 

 
 

 
STEMI: infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST; NSTEMI: 
infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST; PCI: intervenção 
coronária percutânea primária; CCU: coronarycareunit.Fonte: Zheng et al., 2020 (409). 

  



 

 

 

O relato de Tam et al. (2020) acerca dos atendimentos de 

pacientes com IAM na época do surto de COVID-19 identifica duas 

áreas de preocupação para pacientes que necessitam de cuidados 

cardíacos agudos em tempos de pandemia: o atraso em buscar o 

sistema de saúde e o atraso no tratamento (410). Os motivos de 

pacientes com IAM demorarem mais a buscar o sistema de saúde na 

época do surto de COVID-19 são multifatoriais e podem incluir o medo 

do paciente de contrair uma infecção ou a limitação dos serviços 

médicos de emergência devido à sobrecarga sistêmica. E quanto ao 

processo de atendimento destes pacientes, os protocolos devem ser 

adequados à atual situação de emergência, como proposto por Shen 

et al. (2020). 

Outro desfecho relatado nos estudos foi a lesão cardíacaentre 7 

e 20% dos pacientes com COVID-19. Ruan et al. (2020) foram os 

primeiros a relatar que a infecção por SARS-CoV-2 pode causar 

miocardite fulminante. Este é um alerta para os médicos monitorarem 

além dos sintomas de disfunção respiratória os de lesão cardíaca. 

Os resultados apresentados por Lippi et al. (2020) indicam queos 

valores de cTnI aumentam significativamente mais em pacientes com 

infecção grave por SARS-CoV-2 em comparação com aqueles com 

formas mais brandas de doença. Os autores propõem que a medida 

inicial dos biomarcadores de dano cardíaco imediatamente após a 

hospitalização por infecção por SARS-CoV-2, bem como o 

monitoramento longitudinal durante a internação hospitalar, sejam 

realizados para identificar um subconjunto de pacientes com possível 

lesão cardíaca e, assim, prever a progressão de COVID-19 em direção 

a um quadro clínico pior. 

A American College of Cardiology (ACC) emitiu um boletim com 

orientações clínicas da COVID-19 para a equipe de assistência 

cardiovascular, que inclui medidas de prevenção da contaminação, de 

isolamento dos pacientes, de uso de EPIs e de cautela na administração 

de fluidos. Além disso, orienta que os pacientes se mantenham 

atualizados com as vacinas, especialmente a vacina pneumocócica e a 

vacina contra a gripe. Recomenda ainda que sejam desenvolvidos 

protocolos para o diagnóstico, triagem, isolamento e tratamento de 

pacientes com COVID-19 e com complicações cardiovasculares. Na 

mesma linha, devem ser elaborados protocolos específicos para o 

manejo do IAM no contexto de um surto de COVID-19, para pacientes 

com e sem diagnóstico de COVID-19, pois os sintomas clássicos e a 

apresentação de IAM podem ser ofuscados no contexto do COVID-19, 

o que pode resultar em subdiagnóstico (423). 



 

 

 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia também emitiu um boletim 

com as seguintes recomendações para pacientes com DCV (424): 

• que os pacientes com COVID-19 e DCV sejam estratificados 

ambulatorialmente; 

• manutenção dos medicamentos (inibidores de enzima 

conversora de angiotensina -iECA, bloqueadores de receptores 

de angiotensina - BRA, tiazolidinodionas e ibuprofeno), tanto no 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica como no de 

insuficiência cardíaca. Mas, para os pacientes com COVID-19, 

sugerem uma avaliação individualizada, ponderando o risco 

cardiovascular da suspensão dos fármacos e o risco potencial de 

complicações da doença. 

• Monitoramento da função cardiovascular por meio de 

ecocardiogramatranstorácico com Doppler, monitorização 

eletrocardiográfica e dosagem de biomarcadores como a 

troponina e o dímero D nos pacientes sintomáticos com infecção 

suspeita ou confirmada, com doença cardiovascular prévia ou 

manifestando descompensação cardíaca aguda ou nos 

portadores da forma grave da doença. 

• Nos casos graves de COVID-19 em paciente cardiopata, deve-se  

considerar uma estratégia hemodinâmica personalizada devido 

ao risco aumentado de hipervolemia e de outras complicações. 

• Pacientes portadores de DCV devem manter uma dieta 

adequada, sono regular, atividade física, evitar a exposição ao 

tabagismo e ao etilismo. 

 

Recomendações  

Pacientes com doença cardiovascular com infecção por SARS-

CoV-2 devem ser monitorizados por eletrocardiografia, ecocardiografia 

e hemodinâmica, associadas à dosagem seriada de troponinas e 

dímero D (marcadores de mau prognóstico), bem como acompanhados 

quanto às possíveis complicações. 

 

  



 

 

 

APÊNDICE 23 

Pergunta: Existem recomendações específicas para pacientes 

oncológicos? 

 

Desenho de estudo 

Revisão sistemática rápida da literatura, na qual as etapas de 

triagem, seleção, extração e avaliação da qualidade metodológica 

foram feitas por um revisor apenas, com checagem dos dados por 

outro revisor.  

 

Critérios de elegibilidade 

Foram considerados elegívei os estudos científicos de qualquer 

natureza (observacionais, randomizados, revisões [sistemáticas ou 

não]), avaliando resultados de pesquisa relacionados ao novo 

coronavírus (SARS-COV-2), que estejam em conformidade com a 

questão de pesquisa formulada acima. Foram avaliados estudos nos 

idiomas inglês, português e espanhol. Não há restrição quanto à idade, 

sexo ou localidade.  

Foram excluídos estudos in-vitro, farmacodinâmicos, em animais 

e revisões com estado da arte da condição, sem necessariamente 

estarem atrelados à divulgação de informação clínica relevante. 

  

Fontes de dados 

Para responder a essas questões, procuramos por evidências 

científicas nos sítios das bases de dados primárias (Medline e Embase) 

e registros de ensaios clínicos (clinicaltrials.gov). A intenção é angariar 

o maior volume de evidências possível em tempo hábil. 

 

Estratégias de busca 

Bases Primárias 

As buscas foram realizadas no dia 20 de março de 2020. As 

estratégias de busca conduzidas estão detalhadas no Quadro 105 

abaixo.  

 

Quadro 105: Bases de dados e estratégias de busca utilizadas. 

Base de dados Estratégia de busca Resultado 

Medline (via 

Pubmed) 

(("Neoplasms"[Mesh] OR ((oncology OR 

tumor OR cancer) AND patient) OR cancer OR 

tumor)) AND ((novel coronavirus OR covid-19 

161 



 

 

 

OR covid 19 OR covid - 19 OR sars-cov-2 OR 

sarscov 2)) 

 

Embase ('neoplasm'/exp OR 'neoplasm' OR 

'cancer'/exp OR 'cancer' OR 'oncology'/exp 

OR 'oncology' OR 'tumor'/exp OR 'tumor') 

AND [embase]/lim 

  

AND 

  

('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-

related coronavirus' OR 'covid 19' OR 'covid-

19' OR 'novel coronavirus' OR 'sars-cov2' OR 

'sars-ncov' OR 'sars-cov-2') AND 

[embase]/lim 

 

343 

clinicaltrials.gov      

(dia da busca: 

21/03) 

covid-19 OR sars-cov-2 OR sars-cov OR novel 

coronavirus 

138 

 

Resultados 

Por meio das estratégias acima, foram recuperados 504 artigos 

nas bases Medline (via Pubmed) e Embase. 138 registros de ensaios 

clínicos adicionais foram encontrados no clinicaltrials.gov, dos quais 

nenhum estava relacionado a recomendações para pacientes com 

câncer. Ademais, três artigos foram recuperados por busca manual. 

Após a remoção de duplicatas, 472 artigos foram avaliados por meio 

da leitura de títulos e resumos, dos quais 466 foram excluídos. Seis 

relatos foram avaliados na íntegra, sendo dois excluídos. O motivo de 

exclusão está relatado no Quadro 106 abaixo. No total, quatro 

estudos foram considerados elegíveis, sendo todos eles estudos de 

opinião com recomendações para pacientes com câncer. O fluxograma 

PRISMA de seleção dos estudos é exibido na Figura 39. 

 



 

 

 

Figura 39: Fluxograma PRISMA com a seleção dos estudos elegíveis. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicações identificadas por meio da 

pesquisa nas bases de dados: 

PUBMED = 161 

EMBASE= 343 

Estudos avaliados pelo título e pelo 

resumo: 472 

Publicações selecionadas para  

leitura completa: 6 

Publicações excluídas segundo 

critérios de exclusão: 466 

Estudos incluídos: 4 
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Publicações excluídas segundo 

critérios de exclusão: 2 

Relato de caso sem 

recomendações: 2 

Publicações adicionais: 

Busca manual= 3 

Clinical.trials= 0 

Após a retirada de duplicatas= 472 



 

 

 

 

Quadro 106: Estudos excluídos e motivos de exclusão. 

Estudo 

(Autor/ano) 

Motivo de exclusão 

Qu J et al., 

2020(425) 

Estudo de caso sem divulgação de informação clínica 

relevante.  

Zhang et al., 

2020(426) 

Estudo de caso sem divulgação de informação clínica 

relevante.  

 

 

Discussão 

No Editorial de Ueda et al (427) , os autores abordam a ameaça 

potencial da COVID-19 para pacientes imunodeprimidos devido a alguma 

doença ou tratamento em curso. Segundo os autores, é a mesma relação 

risco/benefício usual para todos os pacientes, porém, de maneiras 

extremas. Devido à limitação de dados disponíveis para pacientes com 

câncer, muitas decisões estão sendo baseadas em relatórios chineses. Até 

o momento, nenhum estudo robusto foi publicado abordando paciente 

com câncer. Esses relatórios reportam que pacientes com câncer, 

infectados com COVID-19, tem 3,5 vezes mais chance de necessitar de 

ventilação mecânica, admissão na UTI ou de vir a óbito em comparação 

com pacientes sem câncer.  

Um desses relatórios foi conduzido por Liang et al. (428) e os 

autores comentam os resultados prévios de uma coorte em 

andamento. Esses dados mostram que os pacientes com câncer são 

mais propensos a desenvolver COVID-19 devido à imunidade mais 

baixa. Os autores também relatam quepacientes com câncer 

apresentam maior risco de eventos graves em comparação com 

pacientes sem câncer (sete [39%] de 18 pacientes vs 124 [8%] de 

1572 pacientes). Os gráficos A e B, adaptados na Figura 40, exibem 

respectivamente a incidência de eventos graves e os riscos de 

desenvolver eventos graves em pacientes sem câncer, sobreviventes 

e pacientes com câncer. 

Em contrapartida, Wang et al. reportaram em uma carta ao 

editor que não corroboram com estes resultados. Segundo os autores, 

a infecção desses pacientes por COVID-19 não está relacionada ao 

histórico ou ao quadro de câncer. Para os autores, a COVID-19 é uma 

infecção altamente contagiosa para todos e o fator de morbidade mais 

importante é a exposição a uma fonte de infecção e a idade avançada. 

Os autores concluem que, diante de um surto de COVID-19, o principal 



 

 

 

risco para pacientes com câncer é a incapacidade de receber 

assistência médica/ serviços. 

 

Figura 40: (A) Eventos graves em pacientes sem câncer, 
sobreviventes de câncer e pacientes com câncer (B) e riscos de 

desenvolver eventos graves para pacientes com câncer e pacientes 
sem câncer. 

 



 

 

 

 
No estudo de opinião de Yang et al., os cuidados com crianças 

são descritos. Segundo os autores, assim como no paciente adulto, 

qualquer decisão sobre adiar o tratamento deve se basear no quadro 

do paciente. Em um quadro estável, pode-se considerar a redução 

moderada da quimioterapia ou o prolongamento do intervalo entre 

ciclos. A lista dos estudos avaliados, bem como os principais resultados 

apresentados e qualidade metodológica, encontram-se descritos no 

Quadro 107 a seguir.  



 

 

 

Quadro 107: Estudos incluídos, principais desfechos e qualidade metodológica. 

Autor/ano 

Desenho 

de 

estudo 

Populaçã

o 

Status do 

tratamento 
Resultados Recomendação/ comentário 

Risco de 

viés 

Liang W et 

al, 

2020(428) 

Comentári

o sobre 

uma 

coorte em 

andament

o 

População 

com 

COVID-19 

com 

história de 

câncer 

(n=18) 

4 (25%) = 

quimioterapia ou 

cirurgia no mês 

anterior a 

pesquisa 

12 (75%)=  

sobreviventes de 

câncer em 

acompanhamento 

de rotina após a 

ressecção 

primária 

2 = tratamento 

desconhecido 

-Pacientes com câncer 

podem ter uma maior 

risco de COVID-19 do 

que indivíduos sem 

câncer.  

-Pacientes com câncer 

tiveram piores 

resultados na COVID-

19,  

 

 

1. Para pacientes com câncer 

estável deve ser considerado o 

adiamento da quimioterapia 

adjuvante ou cirurgia eletiva em 

áreas endêmicas.  

2. Disposições mais fortes de 

proteção pessoal devem ser feitas 

para pacientes com câncer ou 

sobreviventes de câncer.  

3. Vigilância ou tratamento mais 

intensivo deve ser considerado 

quando pacientes com câncer 

estiverem infectados com SARS-

CoV-2, especialmente em 

pacientes idosos ou com outras 

comorbidades. 

Alto 

(opinião) 

Yang C et al, 

2020.(429) 

Carta ao 

editor 

Crianças 

com 

câncer 

NA NA 1. Quimioterapia: Para crianças 

com estado físico normal, a 

quimioterapia deve ser realizada 

após uma avaliação detalhada do 

risco de queda de imunidade. Para 

crianças com doença estável, 

pode-se considerar a redução 

moderada da quimioterapia ou 

prolongamento do intervalo entre 

ciclos.  

2. Radioterapia: O efeito da 

radioterapia na função 

imunológica é relativamente 

Alto 

(opinião) 



 

 

 

Autor/ano 

Desenho 

de 

estudo 

Populaçã

o 

Status do 

tratamento 
Resultados Recomendação/ comentário 

Risco de 

viés 

menor do que quimioterapia; 

portanto, é razoável continuar a 

radioterapia de acordo com o 

plano geral.  

3. Cirurgia: se a cirurgia precisar 

ser realizada, a preparação pré-

operatória deve se dar  em uma 

enfermaria de isolamento e o 

transporte deve ser realizado por 

locais isolados. Medidas 

apropriadas de prevenção e 

controle de infecções devem ser 

estritamente realizadas durante a 

cirurgia e a anestesia.  

4. Acompanhamento: 

recomenda-se adiar o tempo de 

revisão se não houver desconforto 

especial, ou  o acompanhamento 

pode ser feito no hospital mais 

próximo. Se os resultados do 

exame forem anormais, o 

oncologista deve ser contatado 

para discutir um plano de 

acompanhamento. 

Wang et al., 

2020(430) 

Carta ao 

editor 

sobre o 

estudo de 

Liang, 

2020 

Pacientes 

com 

câncer 

NA NA 1. A COVID-19 é uma infecção 

altamente contagiosa para todos, 

independentemente se o paciente 

tem câncer ou não;  

2. O fator de morbidade mais 

importante é a exposição a uma 

fonte de infecção 

Alto 

(opinião) 



 

 

 

Autor/ano 

Desenho 

de 

estudo 

Populaçã

o 

Status do 

tratamento 
Resultados Recomendação/ comentário 

Risco de 

viés 

3. Diante de um surto de COVID-

19, o principal risco  para 

pacientes com câncer é a 

incapacidade de receber 

assistência médica/ serviços.  

4. Pacientes com câncer precisam 

de aconselhamento médico on-line 

e identificação/ tratamentos 

adequados de casos críticos. 

5. Em áreas endêmicas (como 

Wuhan), as decisões sobre adiar 

ou não o tratamento do câncer 

precisam ser tomadas paciente a 

paciente, uma vez que os atrasos 

podem levar à progressão do 

tumor e, finalmente, a resultados 

piores. 

Ueda et 

al,2020. 

(427) 

Estudo  Pacientes 

com 

câncer 

NA NA 1. Controle de infecções. Ex: 

triagem de pacientes com 

sintomas respiratórios, orientação 

de familiares e triagem por meio 

de uma linha direta evitando idas 

desnecessárias ao hospital.  

2. A transferência de pacientes 

possivelmente infectados da 

clínica para o hospital requer 

planejamento logístico para 

reduzir exposição ao pessoal e ao 

público.  

3. Limitar o número de membros 

da equipe que entram nas salas 

Alto 

(opinião) 



 

 

 

Autor/ano 

Desenho 

de 

estudo 

Populaçã

o 

Status do 

tratamento 
Resultados Recomendação/ comentário 

Risco de 

viés 

de pacientes e reduzir os 

procedimentos de enfermagem 

que exigem EPI, como a medição 

da produção de urina. 

4. Controle rigoroso de medidas 

de higienização. 

5. Para proteger a equipe, as 

sessões de treinamento para EPI e 

adotar a política de não visitantes 

nas unidades de internação com 

raras exceções, como no caso das 

circunstâncias de final de vida. 



 

 

 

Recomendação 

As tomadas de decisão mais difíceis, em se tratando de pacientes 

oncológicos, são pertinentes ao atraso/adiamento no tratamento. Até 

o momento, a literatura sugere que qualquer decisão seja baseada no 

estado de saúde (quadro estável) do paciente. Para paciente com 

tumor sólido, a terapia adjuvante com intenção curativa não deve ser 

adiada mesmo com a possibilidade de infecção por COVID-19 durante 

o tratamento. Para pacientes com doença metastática, os atrasos no 

tratamento podem levar à piora do status e perda do desempenho da 

janela para tratar. Embora a cirurgia para tratamento do câncer muitas 

vezes não seja considerada eletiva, a intervenção cirúrgica também 

precisa de priorização. A recomendação é que a direção do tratamento 

seja conversada com paciente, abordando as consequências do 

adiamento (ou não) do tratamento. 
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Perguntas clínicas: 

1) Quais são as características do paciente imunodeprimido, 

diagnosticado com COVID-19?  

2) Qual é o manejo clínico em pacientes imunodeprimidos, 

diagnosticados com COVID-19? 

 

Desenho de estudo 

Revisão rápida da literatura, na qual, as etapas de triagem, 

seleção, extração e avaliação da qualidade metodológica foram feitas 

por um revisor apenas, com checagem dos dados por outro revisor.  

 

Critérios de elegibilidade 

 Tipo de estudo 

Por se tratar de um contexto extremamente recente foram 

incluídos estudos científicos de qualquer delineamento clínico: estudos 

observacionais, série de casos, ensaios clínicos (randomizados ou não), 

revisões (sistemáticas ou não) e editoriais com informações 

importantes. Foram excluídos estudos in vitro, farmacodinâmicos, em 

animais e revisões com estado da arte da condição e todos aqueles que 

não estejam necessariamente atrelados à divulgação de informação 

clínica relevante.. 

 Participantes elegíveis 

Consideramos elegível qualquer estudo envolvendo pacientes 

imunodeprimidos com diagnóstico do novo coronavírus (SARS-COV-2), 

independentemente do país de origem, da idade, do sexo ou da 

comorbidade de base dos pacientes, sejam os pacientes 

transplantados, HIV positivo ou portadores de doenças autoimunes, 

como por exemplo, psoríase, artrite reumatoide, lúpus, entre outras. 

  



 

 

 

 Desfechos 

Os desfechos avaliados foram as vcaracterísticas dos pacientes 

imunodeprimidos, a gravidade dos sintomas, o manejo clínico e a taxa 

de mortalidade. 

 

Fontes de dados 

A busca na literatura científica foi conduzida nas bases de dados 

Medline (via PubMed) e Embase. Não houve restrição por data de 

publicação, idioma dos estudos, idade ou sexo do paciente. Mais 

detalhes sobre a estratégia de busca realizada estão apresentados no 

Quadro 108. 

Além disso, para mapear a literatura existente as informações 

também foram buscadas nos registros de ensaios clínicos 

(clinicaltrials.gov) e sites de agências de vigilância epidemiológica 

como o Center for Disease Control and Prevention (CDC) e European 

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), além do site da 

Organização Mundial da Saúde. A intenção é compilar o maior volume 

de evidências possível, em tempo hábil.  

Quadro 108: Bases de dados pesquisadas, estratégias de busca 

realizadas e quantitativo de referências. 

Base de 

dados 
Estratégia de busca Resultado 

Medline 

(via 

PubMed) 

 

 

((novel coronavirus OR covid-19 OR covid 19 OR covid - 

19 OR sars-cov-2 OR sarscov 2)) AND 

("Immunosuppressive Agents"[Mesh] OR 

"Immunosuppressive Agents" [Pharmacological Action] 

OR immunosuppressive drugs OR immunosuppressant* 

OR immunosuppressive agents OR immunosuppressive 

therapy OR "Nephrosis"[Mesh] OR Nephritis OR nephrosis 

OR "Renal Insufficiency, Chronic"[Mesh] OR renal 

insufficiency OR "Nephrotic Syndrome"[Mesh] OR 

nephrotic Syndrome OR "Kidney Failure, Chronic"[Mesh] 

OR kidney failure OR End-Stage Renal Disease OR ESRD 

OR "Transplants"[Mesh] OR "Transplantation"[Mesh] OR 

"Transplant Recipients"[Mesh] OR transplant OR 

transplantation OR transplant recipients OR "HIV"[Mesh] 

OR "Acquired Immunodeficiency Syndrome"[Mesh] OR 

Acquired Immune Deficiency Syndrome OR Acquired 

Immuno-Deficiency Syndrome OR AIDS OR HIV OR 

"Immune System Diseases"[Mesh] OR immune system 

diseases OR immunologic disorder* OR immunologic 

disease*) 

 

Data da busca: (26/03/2020) 

167 

referências 

Embase 

 

('sars-related coronavirus'/exp OR 'sars-related 

coronavirus' OR 'covid 19' OR 'covid-19' OR 'novel 

822 

referências 



 

 

 

 coronavirus' OR 'sars-cov2' OR 'sars-ncov' OR 'sars-cov-

2') AND [embase]/lim 

 

AND 

 

('immunosuppressive agent'/exp OR 'immunosuppressive 

agent' OR 'immunosuppressive' OR 'immunosuppressive 

drug'/exp OR 'immunosuppressive 

drug' OR 'immunosuppressant'/exp 

OR 'immunosuppressant' OR 'transplant reaction 

inhibition' OR 'immunosuppressive treatment'/exp 

OR 'immunosuppressive treatment' OR 'chronic renal 

disease'/exp OR 'chronic renal disease' OR 'chronic 

kidney failure'/exp OR 'chronic kidney 

failure' OR 'nephrotic syndrome'/exp OR 'nephrotic 

syndrome' OR 'nephrosis'/exp OR 'nephrosis' OR 'kidney 

disease'/exp OR 'kidney disease' OR 'transplantation'/exp 

OR 'transplantation' OR 'transplant'/exp 

OR 'transplant' OR 'human immunodeficiency virus 

infection'/exp OR 'human immunodeficiency virus 

infection' OR 'hiv'/exp OR 'hiv' OR 'aids'/exp 

OR 'aids' OR 'acquired immune deficiency syndrome'/exp 

OR 'acquired immune deficiency 

syndrome' OR 'immunopathology'/exp 

OR 'immunopathology' OR 'immunologic disease'/exp 

OR 'immunologic disease' OR 'immunologic disorder'/exp 

OR 'immunologic disorder') AND [embase]/lim 

 

Data da busca: (26/03/2020) 

Total 989 

referências 

 

Resultados 

Por meio das estratégias de busca detalhadas acima, foram 

encontradas 989 referências (167 Medline e 822 Embase). Após a 

exclusão das duplicatas, 953 referências foram triadas por meio da 

leitura de títulos e resumos. Nessa etapa, um total de 934 referências 

foi excluído por não se adequarem aos critérios de inclusão, restando 

19 referências a serem avaliadas por meio da leitura completa. Por fim, 

foram incluídos nessa revisão rápida de literatura 9 estudos: duas 

revisões narrativas (305,431), uma série de casos retrospectiva (432), 

três relatos de caso único (433–435) e três editoriais ou cartas (436–

438). O processo de identificação e seleção dos estudos pode ser 

visualizado com mais detalhes no Fluxograma PRISMA a seguir (Figura 

41). 

  



 

 

 

Figura 41: Fluxograma de seleção dos artigos recuperados na base 

de dados Medline. 
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Artigos identificados por meio 

de busca em bases de dados (n 

= 989) 

(Medline = 167) 

(Embase = 822) 

Referências adicionais 

(n = 1) 

Total de estudos selecionados após  

retirada de duplicatas 
 

(n = 953) 
 

Referências triadas por 

título e resumo 
 

(n = 953) 

Textos completos 

avaliados 
 

(n = 19) 
 

9 estudos incluídos 

Referências excluídas  

(n = 934) 

 

Excluídos após leitura de 

texto completo  

(n = 10) 



 

 

 

Motivo de exclusão dos estudos 

Foram excluídos quatro estudos após leitura completa do texto 

(439–448). O motivo de exclusão dos estudos está registrado no 

Quadro 109 abaixo.  

 

Quadro 109: Motivo de exclusão dos estudos avaliados por leitura 

completa. 

Estudo Motivo de exclusão 

Andrea G. et al., 

2020 

Prevenção de SARS-CoV-2 para hospitais que lidam com 

transplante. 

Basile C. et al., 

2020 

Prevenção de SARS-CoV-2 para hospitais que lidam com 

hemodiálise. 

Dholaria, B. et al., 

2020 

Prevenção de SARS-CoV-2 hospitais que lidam com 

transplantes. 

Kliger AS. et al., 

2020 

Prevenção de SARS-CoV-2 para hospitais que lidam com 

hemodiálise. 

Kumar D. et al., 

2020 

Prevenção de SARS-CoV-2 para hospitais que lidam com 

transplante. 

Li G. et al., 2020 Estudo sobre a patogênese do vírus SARS-CoV-2, não tem 

desfecho clínico.  

Michaels MG. et 

al., 2020 

Prevenção de SARS-CoV-2 para hospitais que lidam com 

transplante. 

Mehta P.et al., 

2020  

Estudo sobre a patogênese do vírus SARS-CoV-2, não tem 

resultados para pacientes imunodeprimidos. 

Rismanbaf A. et 

al., 2020  

Carta ao editor sobre complicações hepáticas e renais 

provenientes da terapia medicamentosa. 

Szer et al., 2020 Carta ao editor sem desfechos clínicos. 

 

 

Descrição dos estudos 

No Quadro 110 foram apresentadas as principais características 

dos estudos incluídos. A descrição da amostra ou objetivos, a descrição 

dos resultados preliminares e do rigor metodológico/risco de viés 

também estão apresentados no Quadro 110 abaixo. A avaliação da 

qualidade geral da evidência foi avaliada de forma qualitativa segundo 

a Ferramenta GRADE e está exibida na Quadro 111. 

 



 

 

 

Quadro 110: Estudos elegíveis, participantes, resultados e rigor metodológico. 

Autor, 

ano 

Desenho 

de estudo 
Amostra Resultados Risco de viés 

Pacientes com Psoríase 

Conforti, 

C.et al., 

2020 

Carta ao 

editor 

Pacientes 

diagnosticados 

com psoríase. 

O estudo é uma carta ao editor e discute se esse é o momento mais 

apropriado para iniciar a terapia imunossupressora em pacientes com 

psoríase, pois esses medicamentos podem causar diminuição da resposta 

imune e maior suscetibilidade a infecções com risco de vida. 

 

 

Sugestão do estudo:  

1) Em áreas com alta taxa de infecção ou surtos, o 

tratamento com CsA/MTX/anti‐TNF‐ɑ deve ser cuidadosamente 

ponderado. Deve-se limitar e/ou reduzir o tempo de 

administração, preferindo medicamentos tópicos e/ou com menor 

impacto no sistema imunológico até determinados dados. 

2) Interromper toda a terapia imunossupressora e biológica 

em casos em que ocorra exposição ao COVID ‐ 19 confirmada. 

 

Alto (opinião) 

Pacientes transplantados 

D'Antiga, 

L. et al., 

2020 

 

 

Editorial 700 crianças 

que receberam 

transplante de 

fígado no 

Hospital Papa 

Giovanni XXIII 

em Bergamo 

(um dos 

principais 

hospitais da 

Lombardia, que 

está localizado 

Experiência do Hospital: 

 

Atualmente, no hospital existem 13 pacientes internados no hospital, 

sendo:  

- 10 pacientes internados com doença hepática autoimune; 

- Três pacientes internados sob cemoterapia para hepatoblastoma. 

 

Destes pacientes internados, 3 tiveram diagnóstico de COVID-19, porém 

nenhum evoluiu para complicações pulmonares. 

 

Sugestão do estudo: crianças com menos de 12 anos não desenvolvem 

pneumonia por coronavírus, independentemente de seu estado 

Alto (série de 

casos) 



 

 

 

Autor, 

ano 

Desenho 

de estudo 
Amostra Resultados Risco de viés 

na “zona 

vermelha” 

para o surto 

italiano de 

COVID-19) 

imunológico, embora sejam infectadas e, portanto, possam espalhar a 

infecção 

 

Guillen, 

E.et al., 

2020 

 

 

Relato de 

caso único 

Homem de 50 

anos com 

doença renal em 

estágio terminal 

devido à 

nefropatia por 

IgA, receptor de 

um terceiro 

transplante de 

rim de doador 

falecido em 

2016  

O estudo relata que houve dificuldade em chegar ao diagnóstico de 

COVID-19 porque, pacientes imunodepressivos podem apresentar 

manifestações clínicas atípicas. No caso desse paciente, ele apresentou 

sintomas e exames de imagem de pneumonia comum e só depois foi 

diagnosticado com COVID-19. 

 

Diagnóstico confundido: devido à alta carga imunossupressora 

acumulada, sintomas gastrointestinais iniciais e distúrbios eletrolíticos 

(hiponatremia) associados a uma pneumonia unilobar em um paciente 

transplantado, o caso foi abordado como uma pneumonia adquirida na 

comunidade devido a bactérias encapsuladas.  

 

Os médicos solicitaram antígeno urinário pneumocócico, assim como 

escarro e hemocultura.  

 

Recomendação: quando médicos forem confrontados com um paciente 

transplantado com apresentação clínica viral não especificada e sem 

nenhum isolamento microbiológico, recomenda-se que estejam cientes e 

leve o COVID-19 em consideração, como um diagnóstico potencial, 

especialmente em áreas epidêmicas 

Alto (Relato de 

caso) 

MaY. et 

al., 2020 

Série de 

casos 

Pacientes em 

hemodiálise 

diagnosticados 

com COVID-19 

No centro de hemodiálise, há 230 pacientes internados realizando 

hemodiálise e, destes, 37 casos diagnosticados com COVID-19. 

 

Resultados clínicos: 

 

Leucócitos: diminuíram em pacientes diagnosticas com COVID-19 em 

hemodiálise. 

Alto (É um 

relato de um 

hospital da 

China que foi 

publicado, 

porém sem 



 

 

 

Autor, 

ano 

Desenho 

de estudo 
Amostra Resultados Risco de viés 

Imagens tomográficas do tórax: mostraram principalmente opacidade 

como alterações no lado direito.  

Sintomas: na maioria dos pacientes, foram leves e não houve casos 

admitidos na UTI.  

Mortes: durante a epidemia, 7 pacientes em hemodiálise morreram, 6 

com COVID-19 e 1 sem COVID-19. As causas presumidas de morte não 

estavam diretamente relacionadas à pneumonia, mas a doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares, hipercalemia, etc. 

revisão por 

pares) 

Perico L. 

et al., 

2020 

Revisão de 

literatura 

Doença renal 

crônica 

Embora os dados epidemiológicos disponíveis tenham confirmado que a 

lesão renal é um dos principais fatores de risco no prognóstico de COVID-

19, o impacto potencial do COVID-19 em pacientes afetados por outras 

condições renais, como doença renal terminal e transplante, ainda não 

está claro nesta fase da pandemia. O risco de adquirir a COVID-19 via 

doação de órgãos é baixo. 

 

Recomendações: 

 Para os prestadores de serviços de diálise, a prioridade é o 

reconhecimento e isolamento precoce de indivíduos com infecção 

respiratória, a colocação de pacientes e o uso de equipamentos de 

proteção individual.  

 É recomendado manter as medidas mais conservadoras 

possíveis em relação ao uso de esteroides 

 Em alguns casos, foi sugerido que a ciclosporina, 

tacrolimus, everolimus e sirolimus podem ser descontinuados e 

substituídos pelos inibidores de protease lopinavir/ritonavir. Este 

medicamento foi proposto como terapia de suporte off label em 

pacientes com COVID-19, mas não pode ser tomado em 

combinação com imunossupressores devido a fortes interações 

medicamentosas.  

 Dada a falta de provas sólidas da eficácia do 

lopinavir/ritonavir, desencoraja-se fortemente a administração de 

lopinavir/ritonavir em vez de imunossupressores, uma vez que o 

Alto (Revisão 

de literatura). 

Essa revisão 

não apresenta 

metodologia de 

estratégia de 

busca, quais 

bases de dados 

foram avaliadas 

ou como foi 

realizada a 

extração de 

dados. A 

revisão é uma 

sumarização de 

algumas 

informações 

que os autores 

determinaram 

como 

importantes. 



 

 

 

Autor, 

ano 

Desenho 

de estudo 
Amostra Resultados Risco de viés 

benefício limitado desse inibidor da protease não vale o risco de 

rejeição do enxerto. 

 

Zhu, L. 

et al., 

2020 

 

Relato de 

caso único 

Um homem de 

52 anos de idade 

que recebeu 

transplante de 

rim há 12 anos e 

recebeu o 

diagnostico de 

COVID-19. 

Sintomas iniciais: fadiga, dispneia, aperto e dor no peito, náusea, 

perda de apetite, dor abdominal intermitente e tosse seca ocasional em 

28 de janeiro. Dois dias depois, apresentou febre e dor de cabeça. 

 

Após 6 dias (da doença) buscou hospital: anormalidades sugeriram a 

possibilidade de pneumonia por COVID-19.  

 

(Suspeita de COVID-19) Tratamento:  

1) Paciente interrompeu todos os agentes imunossupressores, 

imediatamente  

2) Iniciou tratamento com comprimidos orais de umifenovir 

(0,2 g, três vezes ao dia) e os comprimidos de moxifloxacina (0,4 

g, qd)  

 

Diagnóstico de COVID-19: 

Paciente recebeu o diagnóstico positivo para COVID-19 no dia 8 após o 

início dos sintomas, tinha perdido 12 kg nesse tempo e os sintomas 

continuavam. No mesmo dia o paciente foi internado em isolamento no 

hospital. No segundo dia apresentou exames com baixa capacidade 

respiratória e foi colocado com oxigênio via nasal (2L/min). 

Tratamento realizado: 

1) Descontinuação de todos os agentes imunossupressores; 

2) Metilprednisolona (MP 40 mg diariamente, por via intravenosa); 

Alto (Relato de 

caso único) 



 

 

 

Autor, 

ano 

Desenho 

de estudo 
Amostra Resultados Risco de viés 

3) Imunoglobulina intravenosa (IVIG, 5g no primeiro dia e 10g / d 

nos próximos 11 dias); 

4) Biapenem (0,3 g iv gotejamento q12h); 

5) Pantoprazol (60 mg ivqd); 

6) Interferon ɑ (5 milhões de unidades diárias, inalação por 

atomização) 

 

Dia 5 no hospital (dia 12 da doença): a temperatura corporal do 

paciente voltou ao normal. A náusea e o aperto no peito foram aliviados. 

Dia 6 no hospital: verifica-se a diminuição da proteína C reativa ea 

tomografia computadorizada do tórax mostrou que o leque de lesões em 

ambos os pulmões havia aumentado e que novas lesões haviam surgido, 

além do paciente apresentar nível aumentado de alanina 

aminotransferase sérica (ALT). 

Tratamento: Foi administrada diamina de ácido glicirrízico (100mg po, 

tid) para proteger a função hepática. 

Dia 9 no hospital: a fraqueza e a tosse seca do paciente melhoraram 

significativamente. 

Dia 11 do hospital (dia 18 da doença): ácido nucleico do 2019-nCoV 

voltou a ser negativo. 

Tratamento: O oxigênio suplementar foi descontinuado e os valores de 

saturação de oxigênio do paciente foram mantidos acima de 96%. Além 

disso, foi administrado tacrolimus oral e MMF em seus níveis completos 

de dosagem pré-doença. 

Dia 13 do hospital: o paciente recebeu alta do hospital. Até aquele 

momento, encontrava-se em boa saúde e estava em casa há uma 

semana. 

Pacientes com Artrite reumatoide 

Favalli 

EG.et 

al., 2020 

Revisão de 

literatura 

Artrite 

reumatoide 

crônica  

Como um distúrbio inflamatório autoimune crônico, a artrite reumatoide 

apresenta um risco infeccioso maior do que a população em geral.  

 

Recomendações da revisão: 

Alto (Revisão 

de literatura). 

Essa revisão 

não apresenta 



 

 

 

Autor, 

ano 

Desenho 

de estudo 
Amostra Resultados Risco de viés 

1) Os pacientes com artrite reumatóide devem ser 

encorajados a continuar seu tratamento mesmo durante o surto 

de COVID-19. A descontinuação dos tratamentos em andamento 

pode aumentar a incapacidade do paciente, a má qualidade de 

vida e o uso dos serviços de saúde. Além disso, pode levar à 

necessidade de introduzir corticoide como terapia, o que pode 

aumentar ainda mais o risco de infecção viral, além de ser 

inapropriada para o tratamento da pneumonia intersticial SARS-

CoV2. 

 

2) A cloroquina e a hidroxicloroquina podem estar incluídas no 

protocolo para o tratamento de infecções por COVID-19 e podem 

ser úteis para prevenir ou mitigar o curso da infecção em 

pacientes com artrite reumatoide que que fazem uso de 

medicamentos anti-reumáticos modificadores de doenças 

biológicas (bDMARDs).  

 

3) O uso de inibidores da IL-6 como tocilizumabe ou 

sarilumabe parece ser promissor para o tratamento dos casos 

mais críticos de pneumonia intersticial complicada pela RSC, mas 

a identificação de critérios definidos para discriminar os pacientes 

a serem tratados com esses compostos ainda está em debate.  

metodologia de 

estratégia de 

busca, quais 

bases de dados 

foram avaliadas 

ou como foi 

realizada a 

extração de 

dados. A 

revisão é uma 

sumarização de 

algumas 

informações 

que os autores 

determinaram 

como 

importantes. 

Pacientes com HIV positivo 

Soriano 

V. et al., 

2020 

Carta  Relação entre 

SARS-CoV-2 e 

HIV positivo. 

Esse estudo é uma carta que não apresenta resultados primários, mas 

apenas discute a relação entre SARS-CoV-2 e HIV e mostra a importância 

de estudar a COVID-19 em pacientes com HIV positivo, por pelo menos 

duas razões: 

 

1) A patogenicidade dos coronavírus pode ser aumentada em 

pessoas HIV + porque elas apresentam imunidade alterada. 

Infecções respiratórias agudas resultam em maior mortalidade em 

pessoas HIV positivas em comparação com pessoas HIV negativas 

Alto (opinião) 



 

 

 

Autor, 

ano 

Desenho 

de estudo 
Amostra Resultados Risco de viés 

(Kenmoe et al., 2019). Portanto, há necessidade de cuidado com 

esses pacientes. 

2) Neste momento, não existem medicamentos antivirais nem 

vacinas no horizonte próximo. Os coronavírus codificam 

polimerases e proteases específicas. Trabalhos preliminares 

sugeriram que o lopinavir, um inibidor da protease do HIV, 

poderia inibir apenas parcialmente a replicação do coronavírus. 

Contudo, o remsivir, um análogo experimental de nucleotídeo 

adenosina desenvolvido por Gilead, parece bloquear com 

eficiência a replicação do corona-vírus (Wang et al., ahead of 

print). Atualmente, o medicamento está sendo testado contra o 

Ebola, o que faz reconhecer seu amplo espectro antiviral. Estão 

sendo ainda planejados ensaios clínicos para explorar sua eficácia 

contra o SARS-CoV-2. 

Zhu F. 

et al., 

2020 

Carta de 

um relato 

de caso 

único 

Um homem de 

61 anos com 

diagnóstico de 

co-infecção de 

SARS-CoV-2 e 

HIV positivo em 

Wuhan 

 

Sintomas iniciais: febre recorrente e tosse seca por 2 dias. 

Comorbidades: HIV positivo, fumante (20 a 30 cigarros por dia) e 

diabetes tipo II 

 

Paciente foi mantido em isolamento em casa.  

Passou 4 dias com sintomas de febre recorrente e tosse seca por 2 dias. 

Retornou ao hospital: 

TC de tórax: mostrou opacidade em vidro fosco progressivo, bilateral e 

consolidação nos pulmões. 

 

Paciente foi internado. Exame físico: 

Temperatura corporal: 39 ° C 

Frequência respiratória: 30 respirações por minuto 

Saturação de oxigênio: 80% 

 

Tratamento: oxigênio de fluxo da máscara a uma taxa de 5 litros por 

minuto 

 



 

 

 

Autor, 

ano 

Desenho 

de estudo 
Amostra Resultados Risco de viés 

Gasometria arterial: pH 7,41, PCO2 37,4 mm Hg, PO2 63,9 mmHg e 

urna: x-wiley: 01466615: mídia: jmv25732: jmv25732-math-0001 23,4 

mmol/L.  

Linfócitos: linfopenia 0,56 × 109/L e uma baixa porcentagem de 

linfócitos T CD4 + em 4,75%. 

 

Tratamento: 

 Lopinavir/ritonavir 400/100 mg por dose, duas vezes ao 

dia, durante 12 dias, conforme recomendado pela autoridade 

sanitária chinesa para o tratamento da infecção por SARS‐CoV‐2. 

 Moxifloxacina 400 mg uma vez ao dia por 7 dias  

 Y ‐ Globulina 400 mg/kg uma vez ao dia por 3 dias  

 Metilprednisolona 0,8 mg/kg uma vez ao dia por 3 dias por 

via intravenosa.  

 

Após seis dias de internação (9 /02): Melhora clínica e radiológica 

acentuada  

Alta hospitalar: após 14 dias de internação (17/02). 

 

 

 

  



 

 

 

Quadro 111: Avaliação geral da qualidade da evidência de acordo com a metodologia GRADE. 

Avaliação da Certeza da Evidência 

Impacto 
Avaliação 

global 
Importância 

№ dos 
estudos 

Delineamento 
do estudo 

Risco 
de 

viés 
Inconsistência 

Evidência 
indireta 

Imprecisão 
Outras 

considerações 

Recomendação para imunossuprimidos 

6 Estudos 
observacionais  

grave 
a 

grave b não grave  grave c nenhum  Recomendação geral: Até o presente 
momento não há dados clínicos, de alta 
qualidade que nos dê respaldo para 
recomendação. Identificamos estudos de 
caso único ou séries de casos 
retrospectivas mostrando que apesar dos 

pacientes imunossuprimidos 
apresentarem diminuição da atividade do 
sistema imunológico, ainda não há dados 
que confirmem que esses pacientes 
quando diagnosticados com COVID-19 
apresentam o prognóstico mais crítico, se 
comparados a qualquer outra pessoa. No 
entanto, são pacientes classificados 
como especiais e um cuidado especial 
precisa ser tomado, além de extrema 
prevenção de contágio. 
 

⨁◯◯◯ 

MUITO 
BAIXA 

CRÍTICO  

 
Explicações 

a. Os estudos são baseados na opinião de especialistas, ou não tem metodologia adequada.  

b. As recomendações são provenientes de pequenos grupos de especialistas locais ou relatos de caso único. 

c. Apesar da maioria dos estudos ser para pacientes graves ou críticos existem recomendações opostas entre os estudos. 

 



 

 

 

Considerações finais e Recomendações 

Por se tratar de um vírus, o SARS-CoV-2 se tornou uma ameaça 

para pessoas imunossuprimidas, pelo motivo de que estas apresentam 

diminuição de atividade do sistema imunológico, e consequentemente, 

seu organismo tem menor capacidade de lidar com vírus e bactérias. 

Apesar disso, até o presente momento não há dados clínicos 

mostrando que o prognóstico de pacientes imunossuprimidos, 

diagnosticados com COVID-19, seja pior do que o de qualquer outro 

indivíduo também diagnosticado com COVID-19 (438). No entanto 

recomenda-se cuidados especiais no cuidado para pacientes 

imunossuprimidos (448).  

 

Pacientes transplantados 

Enquanto os pacientes na lista de espera precisam de transplante 

para resolver sua doença primária, os pacientes pós-transplante 

apresentam alto risco de infecções. Neste momento, recomenda-se 

equilibrar cuidadosamente os custos e benefícios na realização um 

transplante dentro de uma região epidêmica da COVID-19 / durante 

um surto de COVID-19 e ampliar o cuidado para prevenção em centros 

de transplante e hemodiálise (448). 

 

Sugestões de medidas preventivas: 

• Treinamento de pessoal e aplicação de medidas de controle de 

infecção (higiene das mãos, máscara facial e luvas para 

profissionais de saúde que assistem pacientes transplantados e 

um caminho dedicado a casos suspeitos) no departamento de 

emergência;  

• Limitação das atividades cirúrgicas;  

• Triagem com cotonete nasofaríngeo e isolamento preventivo de 

possíveis indivíduos expostos.  

 

Três crianças foram diagnosticas com COVID-19, enquanto 

estavam internadas com doença hepática autoimune em um hospital 

infantil, localizado na Lombardia (atualmente uma zona crítica de casos 

de COVID-19). As crianças foram mantidas em isolamento, receberam 

o tratamento padrão e todas melhoraram da COVID-19 sem apresentar 

nenhuma complicação respiratória (437).  

Há dois relatos de casos de adultos, homens com doença renal 

crônica, que tinham histórico de transplante renal prévio (entre 6 a 10 

anos atrás), que também foram infectados COVID-19 e apresentaram 

bons resultados finais. A primeira medida de recomendação para esses 



 

 

 

casos é descontinuar todos os agentes imunossupressores quando o 

paciente é diagnosticado com COVID-19 (433,435). 

Quanto aos pacientes em hemodiálise, uma série de casos 

acompanhou 37 adultos que estavam internados realizando 

hemodiálise e que foram diagnosticados com COVID-19. Na maioria 

dos pacientes, os sintomas foram leves e não houve casos admitidos 

na UTI. Durante a epidemia em Wuhan, 7 pacientes em hemodiálise 

morreram, incluindo 6 com COVID-19 e 1 sem COVID-19. As causas 

presumidas de morte não estavam diretamente relacionadas à 

pneumonia, mas a doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, 

hipercalemia etc (432). 

As recomendações para centros de hemodiálise são: 

 Para os prestadores de serviços de diálise, a prioridade é o 

reconhecimento e isolamento precoce de indivíduos com infecção 

respiratória, a colocação de pacientes e o uso de equipamentos 

de proteção individual.  

 Sugerimos manter as medidas mais conservadoras possíveis em 

relação ao uso de esteroides. 

 Dada a falta de provas sólidas da eficácia do lopinavir/ritonavir, 

não se recomenda a administração de lopinavir/ritonavir em vez 

de imunossupressores, uma vez que o benefício limitado desse 

inibidor da protease não vale o risco de rejeição do enxerto. 

 

Pacientes com HIV positivo 

A principal preocupação para pacientes HIV positivo é em relação 

àqueles que não têm controle da carga viral, por exemplo o indivíduo 

que não tem diagnóstico, mas que já pode ter algum comprometimento 

do sistema imune. Não há evidências clínicas específicas para esta 

população. Há a discussão de que as coinfecção entre SARS-CoV-2 e 

HIV são importantes e devem ser investigadas e tomadas como casos 

especiais no tratamento da COVID-19. Isso porque a patogenicidade 

dos coronavírus pode ser aumentada em pessoas HIV+ porque estes 

apresentam imunidade alterada. Infecções respiratórias agudas 

resultam em maior mortalidade em pessoas HIV positivas em 

comparação com pessoas HIV negativas (436). 

Um relato de caso de paciente homem, HIV positivo, com 

comorbidade de diabetes tipo II e fumante, foi diagnosticado com 

COVID-19. O tratamento realizado foi lopinavir/ritonavir 400/100 mg 

por dose, duas vezes ao dia, durante 12 dias; moxifloxacina 400 mg 

uma vez ao dia por 7 dias; Y ‐ globulina 400 mg/kg uma vez ao dia por 

3 dias; metilprednisolona 0,8 mg/kg uma vez ao dia por 3 dias por via 



 

 

 

intravenosa. Sem evoluir para intubação mecânica ou UTI, o paciente 

recebeu alta hospitalar após 14 dias de internado (434). 

Apesar do tratamento relatado, esta não é uma fonte segura para 

recomendação, de forma que são aguardados novos estudos em 

pacientes com diagnóstico primário de HIV positivo associado ao 

diagnóstico de COVID-19 para realizar as recomendações. 

 

Recomendações 

Até o presente momento, não há dados clínicos, de alta qualidade 

que dêem respaldo à recomendação. Identificamos estudos de caso 

único ou séries de casos retrospectivas mostrando que apesar dos 

pacientes imunossuprimidos apresentarem diminuição da atividade do 

sistema imunológico, ainda não há dados que confirmem que esses 

pacientes quando diagnosticados com COVID-19 apresentam o 

prognóstico mais crítico, se comparados a qualquer outra pessoa. No 

entanto, são pacientes classificados como especiais e um cuidado 

especial precisa ser tomado, além de extrema prevenção de contágio.  
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