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RESUMO 
 
 
Alencar JCG. Contribuições científicas da disciplina de Emergências Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para o enfrentamento à Pandemia 
de COVID-19 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 
 
Em 31 de dezembro de 2019, pacientes com pneumonia de etiologia até então desconhecida, 
moradores da cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na China, foram reportados à 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Em sete de janeiro de 2020, pesquisadores chineses 
identificaram o agente etiológico da doença: um vírus de RNA de fita simples, envelopado, 
da família Coronaviridae. O novo Coronavírus foi denominado de vírus da Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2). Em 11 de março de 2020, após mais de 118 mil 
pacientes infectados em 114 países, e 4291 mortes confirmadas, a OMS declarou que o 
mundo vivenciava uma pandemia. Embora a pandemia seja indubitavelmente responsável 
por mudanças na assistência à saúde da população do mundo, as competências exigidas dos 
Médicos Emergencistas, como o planejamento terapêutico adequado e a correta alocação de 
pacientes, permaneceram indeléveis. Objetivos: Descrever e discutir as principais 
contribuições científicas da Disciplina de Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo para o enfrentamento a Pandemia de COVID-19; identificar 
os fatores clínicos e epidemiológicos associados a mortalidade de pacientes com pneumonia 
por SARS-CoV-2; avaliar a relação entre a extensão de acometimento pulmonar avaliado 
pela ultrassonografia e mortalidade de pacientes com COVID-19; descrever a taxa de sucesso 
de intubação em primeira tentativa de pacientes com COVID-19 realizada por médicos 
Emergencistas; e analisar o efeito da N-acetil-cisteína no tratamento de pacientes com 
COVID-19 grave. Método: Trata-se de tese baseada em compilação de artigos que descreve 
e discute cinco publicações, sendo 4 estudos de coorte, três prospectivas e uma retrospectiva, 
e um ensaio clínico randomizado. Os estudos foram realizados no Serviço de Clínica Médica 
de Emergência HC FMUSP, entre março e junho de 2020, e o maior estudo incluiu 925 
pacientes.  Resultados: Em pacientes com pneumonia por SARS-CoV-2, frequência cardíaca 
elevada, pressão arterial sistólica baixa e hipoxemia na admissão foram associados a maior 
mortalidade durante internação. Nesses mesmos pacientes, o aumento da idade, o número de 
comorbidades e o valor de troponina T à admissão também foram associados a maior 
mortalidade. O escore PSI, desenvolvido e validado para pneumonia adquirida na 
comunidade, teve melhor desempenho em predizer mortalidade hospitalar em 30 dias do que 
os escores especificamente desenvolvidos para predizer desfechos em pacientes com 
COVID-19. O escore ultrassonográfico LUS, mensurado na admissão de pacientes com 
COVID-19, foi capaz de prever mortalidade hospitalar com área sobre a curva ROC de 0.71, 
além disso, LUS maior do que 25 na admissão apresentou especificidade > 90% para 
admissão em Unidade de Terapia Intensiva. A taxa de sucesso na primeira tentativa de 
intubação de pacientes COVID-19 em Departamento de Emergência foi de 82%. No entanto, 
complicações como hipoxemia, hipotensão e parada cardiorrespiratória tiveram alta 
incidência, de 52%, 42% e 2%, respectivamente. Por fim, o tratamento com N-acetil-cisteína 
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em altas doses não reduziu a incidência de necessidade de intubação orotraqueal e ventilação 
mecânica invasiva quando comparado a placebo em pacientes com COVID-19. 
 
Descritores: COVID-19; Síndrome do desconforto respiratório; Escores de disfunção 
orgânica; Intubação; Medicina de emergência; Ultrassom. 
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ABSTRACT 
 

Alencar JCG. Emergency physicians’ scientific contributions in the fight against COVID-
19 [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 
 
  
On December 31, 2019, Wuhan Municipal Health Commission reported a pneumonia 
outbreak in the city to World Health Organization (WHO). On January 7, 2020, Chinese 
researchers identified a new RNA virus, called Severe Acute Respiratory Syndrome 2 
(SARS-CoV-2). On March 11, 2020, after more than 118,000 patients infected in 114 
countries, and 4,291 deaths, WHO declared that the world was experiencing a pandemic. 
Although the Pandemic is undoubtedly responsible for changes in health systems, Emergency 
Physicians’ competencies, such as treatment planning, therapeutic interventions, and patient 
allocation, had remained indelible. Objectives: To describe and to discuss the scientific 
contributions of the “Disciplina de Emergencias Clínicas  da FMUSP” in the fight against 
COVID-19; to identify clinical and epidemiological factors associated with mortality in 
patients with COVID-19 pneumonia; to discuss the relationship between the extent of 
pulmonary involvement assessed by lung ultrasound and mortality in patients with COVID-
19; to describe the first attempt intubation success and complications in patients with 
COVID-19 performed by Emergency Physicians; and to analyze the effect of treatment with 
N-acetyl-cysteine in patients with severe COVID-19. Methods: This present thesis is a 
description and discussion of five publications, four cohort studies, three prospective and one 
retrospective, and one randomized clinical trial. The studies were performed at the HC 
FMUSP Emergency Department, between March and June 2020, and the largest study 
included 925 patients. Results: Increase in heart rate, low systolic blood pressure, and 
hypoxemia on admission were associated with higher in-hospital mortality rates. Moreover, 
age, number of comorbidities and cardiac troponin T value at admission were associated with 
higher mortality. PSI score, developed and validated for community-acquired pneumonia, 
was better in predicting 30-day in-hospital mortality than scores specifically developed to 
predict outcomes in patients with COVID-19. The LUS score on admission was able to 
predict in-hospital mortality accuracy 0.71. In addition, LUS score greater than 25 on 
admission had > 90% specificity for ICU admission. The first-attempt intubation success in 
the Emergency Department was 82%. However, complications such as hypoxemia, 
hypotension and cardiac arrest had a high incidence - 52%, 42% and 2%, respectively. 
Finally, treatment with N-acetylcysteine did not reduce the incidence of invasive mechanical 
ventilation when compared to placebo in patients with COVID-19. 
 
Descriptors: COVID-19; Respiratory distress syndrome; Organ dysfunction scores; 
Intubation; Emergency medicine; Ultrasound. 
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1. INTRODUÇÃO 
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 COVID-19: uma breve revisão clínica 

 

Em 31 de dezembro de 2019, pacientes com pneumonia de etiologia desconhecida, 

epidemiologicamente associados ao mercado Huanan, na cidade de Wuhan, capital da 

província de Hubei, na China, foram reportados à Organização Mundial de Saúde (OMS). 

[1] [2] Em sete de janeiro de 2020, pesquisadores chineses identificaram o agente etiológico 

da doença: um vírus de RNA de fita simples, envelopado, da família Coronaviridae. [3] O 

novo Coronavírus foi inicialmente chamado de nCoV, 2019-nCoV e, posteriormente, 

denominado de vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2). [4] Em 11 

de março de 2020, após mais de 118.000 pacientes infectados em 114 países, e 4291 mortes 

confirmadas, a OMS declarou que o mundo vivenciava uma pandemia. [5] 

Os Coronavírus podem infectar mamíferos e aves, e causar doenças respiratórias, 

neurológicas e gastrointestinais. [6] Até a descoberta do SARS-CoV-2, seis espécies de 

Coronavírus eram conhecidas por causar doenças em humanos: quatro tipos de Coronavírus 

Humano - 229E, OC43, NL63 e HKU1 - são prevalentes e geralmente cursam com sintomas 

de resfriado simples em indivíduos imunocompetentes. [7] [8] Os outros dois – o Coronavírus 

da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) e o Coronavírus da Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) – são de origem zoonótica e têm sido 

associados a doenças mais graves e potencialmente fatais. [9] Dada a alta prevalência e a 

ampla distribuição, a grande diversidade genética e a recombinação frequente de seus 

genomas e o aumento da interação humano-animal, o surgimento periódico de novos 

Coronavírus com potencial de infecção em humanos era previsto. [9] 

 Os vírus SARS-CoV e MERS-CoV são transmitidos por gotículas e por contato 

direto, mecanismos que foram inicialmente propostos para a transmissão do novo 

Coronavírus. [10] [11] O primeiro relato que sustentou a transmissão humana da doença (e a 

possibilidade de disseminação do SARS-CoV-2 por transporte aéreo entre cidades) foi a 

descrição de uma família residente na cidade de Shenzhen, na China, em que cinco de sete 

membros foram infectados pelo vírus. Nesse estudo, um dos indivíduos não viajou para 

Wuhan e provavelmente foi infectado após o contato com os familiares que visitaram a 

cidade. [12] Atualmente, sabe-se que o SARS-CoV-2 é transmitido por gotículas 

respiratórias, e por uma possível, embora improvável, transmissão fecal-oral. [13] A 
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possibilidade de transmissão do vírus também por contato direto com fômites foi apoiada por 

estudos que demonstraram que o vírus poderia permanecer viável e infeccioso em aerossol 

por horas e em superfícies por dias. [14]  

Do ponto de vista fisiopatológico, o SARS-CoV-2 infecta células que expressam a 

enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) em sua superfície, como as células epiteliais 

das vias aéreas superiores, pneumócitos, células endoteliais e macrófagos. [15] A ligação do 

vírus à célula hospedeira, por meio de seu receptor-alvo na ECA2, é o primeiro passo da 

infecção viral, seguido pela fusão do endossomo à membrana celular, endocitose do vírion, 

e liberação do pacote viral no citoplasma do hospedeiro. [13] 

A gravidade da doença causada pelo SARS-CoV-2 deve-se não apenas à infecção 

viral, mas também à resposta imunológica do hospedeiro ao vírus, o que resulta em um amplo 

espectro clínico de apresentações. [13] Por exemplo, a replicação viral pode causar piroptose, 

que é uma forma altamente inflamatória de morte celular programada comumente observada 

em infecções por vírus citopáticos. [16] Este é um dos gatilhos propostos para a resposta 

inflamatória subsequente na infecção pelo SARS-CoV-2. [17] Uma resposta imunológica 

desregulada do hospedeiro poderá cursar com uma superprodução de citocinas pró-

inflamatórias e de espécies reativas de oxigênio (ERO), que contribuirão para o agravamento 

da lesão pulmonar. [13] Juntos, esses mecanismos podem resultar em dano alveolar difuso, 

que inclui morte de células alveolares e edema pulmonar, que limitará a eficiência das trocas 

gasosas, causando dispneia e hipoxemia. [18] Alternativamente, uma resposta imune 

adequada pode eliminar as células infectadas antes que o vírus se espalhe. Além disso, 

anticorpos neutralizantes podem bloquear a infecção viral, e macrófagos pulmonares podem 

reconhecer os vírus neutralizados e as células mortas e os eliminar por fagocitose. Esses 

processos levam à eliminação do vírus com mínimos danos pulmonares. [13] 

O período de incubação do vírus é de até 14 dias, com mediana de cinco dias. [19] 

[20] No entanto, estima-se que 40-45% dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 não 

desenvolvam sintomas ou sejam oligossintomáticos, o que pode ter contribuído para a rápida 

disseminação do vírus durante a pandemia, facilitada ainda pela alta carga viral no trato 

respiratório superior de pacientes infectados. [21] [22] [23] [24] [25] 

A doença causada pelo SARS-CoV-2, conhecida como Doença do Coronavírus 19 

(COVID-19), foi descrita em séries de casos como uma síndrome febril associada à tosse, 
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mialgia, fadiga, cefaleia e diarreia. [26] [20] [27] Em pacientes sintomáticos, a COVID-19 

pode apresentar-se como um espectro que vai desde doença leve (81% dos casos), até casos 

graves (14%) e críticos (5%). [28] As formas graves da doença geralmente se desenvolvem 

uma semana após o início dos sintomas. [29] Dispneia é o sintoma mais comum das 

apresentações graves e críticas, seguida pela evolução do paciente para insuficiência 

respiratória progressiva com critérios de síndrome do desconforto respiratório agudo 

(SARA). [26] [30] [31]  

Para fins clínico-epidemiológicos, COVID-19 grave em adultos é definido como a 

presença de dispneia, frequência respiratória maior ou igual a 30 incursões respiratórias por 

minuto (irpm), saturação periférica de oxigênio (SatO2) menor ou igual a 93%, razão entre a 

pressão parcial de oxigênio arterial e a fração inspirada de oxigênio (PaO2:FiO2) menor do 

que 300 mm Hg, ou doença que acometa mais de 50% do parênquima pulmonar. [28] Um 

termo menos utilizado, COVID-19 crítico, pode ser definido como a doença associada à 

falência orgânica, tais como choque ou síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas 

(SDMOS). [31]  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como fatores de risco para doença 

grave: idade superior a 60 anos, diabetes, hipertensão, doença cardíaca prévia, doença 

pulmonar crônica, doença cerebrovascular prévia, doença renal crônica, imunossupressão, 

câncer e tabagismo ativo. [32] 

O diagnóstico de infeção pelo SARS-CoV-2 é confirmado preferencialmente pela 

detecção de RNA do vírus por transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase 

em tempo real (RT-PCR) em amostras do trato respiratório superior do hospedeiro. [33]  

Idealmente, todos os indivíduos com suspeita de COVID-19 devem ser testados. [33]  

O planejamento terapêutico para a COVID-19 é baseado em conhecimentos que se 

expandem rapidamente. [34] Como a maioria dos pacientes apresenta uma forma leve da 

doença, nenhuma intervenção médica, incluindo hospitalização ou medicação, costuma ser 

necessária. [35] Para esses pacientes, garantia de testagem, medicações sintomáticas (como 

antitérmicos), isolamento social e garantia de acompanhamento médico, inclusive por meios 

como a telemedicina, são as abordagens iniciais recomendadas. [36] [37] 

O Ministério da Saúde do Brasil, em consonância com sociedades internacionais, 

como o norte-americano National Institutes of Health (NIH) e a OMS, indica internação 
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hospitalar para os pacientes que apresentam dispneia, hipoxemia, extenso acometimento 

pulmonar em exames de imagem ou piora de condições clínicas pré-existentes. [34] [38] Para 

pacientes com indicação de internação hospitalar, suplementação de oxigênio com alvo de 

SatO2 > 90-92% estão indicados, e devem ser atingidos através de suporte ventilatório não 

invasivo ou invasivo. [32] [39] [38] 

Além do suporte ventilatório, tratamentos medicamentosos têm sido propostos para a 

COVID-19. Considerando que os dois principais processos fisiopatológicos da COVID-19 

são a replicação viral e a resposta imunológica desregulada a infecção, prevê-se que as 

terapias antivirais teriam maior efeito no início da doença, enquanto as terapias 

imunossupressoras ou anti-inflamatórias seriam provavelmente mais benéficas em fases 

posteriores [38]. Até junho de  2021, os tratamentos medicamentosos indicados pelo NIH 

para o tratamento da COVID-19, com suas respectivas indicações eram [38] [40] [41] [42] 

[43] [44]: 

• Pacientes não hospitalizados: está indicada a combinação de Bamlanivimab e 

Etesevimab ou de Casirivimab e Imdevimab para pacientes com fator de risco 

para desenvolver doença grave (recomendação forte). Pacientes sem fator de risco 

para doença grave devem receber apenas medicações sintomáticas e 

monitorização de sintomas (recomendação forte); 

• Pacientes hospitalizados sem necessidade de oxigenioterapia suplementar: os 

dados são insuficientes para indicar quaisquer terapias medicamentosas. 

Remdesivir pode ser indicado para pacientes com fator de risco para desenvolver 

doença grave (nível de recomendação não definido); 

• Pacientes hospitalizados que requerem oxigenioterapia suplementar: utilizar uma 

das três opções: 1. Remdesivir em monoterapia, indicado para pacientes que 

requerem mínima suplementação de oxigênio (recomendação moderada), 2. 

Dexametasona em combinação com Remdesivir para pacientes que requerem 

aumento da quantidade de oxigênio (recomendação moderada), 3. Dexametasona 

em monoterapia quando a combinação com Remdesivir não estiver disponível 

(recomendação moderada); 
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• Pacientes hospitalizados que requerem altos fluxos de oxigênio suplementar 

(especificamente, ventilação não invasiva ou cateter nasal de alto fluxo): utilizar 

uma das duas opções: 1. Dexametasona (recomendação forte) ou 2. 

Dexametasona em combinação com Remdesivir (recomendação moderada). 

Adicionar Tocilizumab às opções anteriores se: hospitalização recente, aumento 

rápido da necessidade de oxigênio e inflamação sistêmica (recomendação 

moderada); 

• Pacientes hospitalizados em ventilação mecânica invasiva ou em oxigenação por 

membrana extracorpórea (ECMO): utilizar uma das duas opções: 1. 

Dexametasona em monoterapia ou 2. Combinação de Dexametasona e 

Tocilizumab, indicada para pacientes admitidos há menos de 24 horas em 

Unidade de Terapia Intensiva.  

 

Por fim, a taxa de letalidade da infecção por SARS-CoV-2 é estimada entre 0,2 e 

1,6%, com grande variabilidade entre estudos, atribuída, principalmente, às diferentes faixas 

etárias analisadas e às disparidades socioeconômicas dos locais estudados, incluindo o grau 

de preparação dos sistemas de saúde e o número proporcional de pacientes com COVID-19 

admitidos para internação. [45] [46] [47] [48] 
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 Disciplina de Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo: do contexto histórico da especialidade à pandemia de COVID-19 

 

Medicina de Emergência (ME) é a especialidade médica dedicada ao diagnóstico e 

ao tratamento de pacientes que necessitem de atendimento médico por uma doença ou por 

uma lesão não previstas. [49]  

Embora as tentativas de se fornecer cuidados médicos para pacientes com doenças 

agudas sejam indiscutivelmente tão antigas quanto a própria Medicina, a história da ME 

como especialidade remonta há apenas 50 anos. [50] 

Nos Estados Unidos, por exemplo, até a década de 1960 as equipes médicas dos 

Departamentos de Emergências (DE) eram compostas por estagiários, internos e residentes, 

além de médicos de todas as especialidades, incluindo psiquiatras e patologistas, organizados 

em plantões rotativos. [50] Em 1966, a Academia Nacional de Ciências americana 

denunciou, no documento “Accidental Death and Disability, the Neglected Disease of 

Modern Society”, a falta de treinamento dos profissionais responsáveis pelo atendimento às 

Emergências, a negligência das autoridades governamentais em prover atendimento 

emergencial adequado e a insensibilidade da população diante das incontáveis vidas perdidas 

pelo atendimento precário nos DE americanos. [51]  

Esse documentou influenciou a aprovação do Highway Safety Act, um conjunto de 

políticas públicas que estabeleceu padrões para o atendimento emergencial pré-hospitalar nos 

Estados Unidos. [50] Quatro anos depois, em 1970, o primeiro programa de Residência 

Médica em ME foi implantado na Universidade de Cincinatti. [50] Em 1979, Medicina de 

Emergência tornou-se especialidade médica reconhecida pelo American Board of Medical 

Specialties. [50] Atualmente, existem mais de vinte mil médicos associados ao Colégio 

Americano de Médicos Emergencistas (ACEP) e estima-se que os DE americanos atendam 

mais de 115 milhões de pacientes por ano. [52] 

Paralelamente ao fortalecimento da Medicina de Emergência nos Estados Unidos, a 

especialidade também era reconhecida na Europa, na Austrália e no Canadá. [53]  Em 1962, 

a British Medical Association estabeleceu um comitê para analisar o atendimento 

emergencial nos hospitais britânicos. Dentre as muitas recomendações do relatório final, o 

comitê sugeriu que o nome “Departamento de Acidentes” deveria ser alterado para 
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‘Departamento de Acidentes e Emergência”, e norteou as diretrizes dos atuais DE britânicos. 

[54] [55] 

Nas últimas três décadas, a Medicina de Emergência tem se desenvolvido 

rapidamente tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. [56] [57] 

A melhoria dos sistemas de saúde na maioria dos países, somada ao processo de urbanização 

de suas populações e a consequente transição demográfica de doenças infecciosas para 

doenças cardiorrespiratórias e decorrentes de trauma, que são áreas de atuação da 

especialidade, são fatores que contribuem para o seu crescimento. [53] Além disso, uma 

porcentagem cada vez maior de pacientes idosos tem necessitado de atendimento 

emergencial, e catástrofes ambientais, guerras e ataques terroristas também têm contribuído 

para impulsionar o desenvolvimento da especialidade em todo o mundo. [53] [58] Ressalte-

se, entretanto, que a ME tem sido praticada de maneiras diferentes em diferentes países, já 

que seu escopo de atuação depende de inúmeros fatores, como o próprio desenvolvimento 

dos sistemas de saúde, os recursos disponíveis, a prevalência de doenças, a disponibilidade 

de médicos treinados e a demanda da população. [55] 

No Brasil, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. [59] Assim, a lei 

orgânica da saúde, que regulamentou o Sistema Único de Saúde (SUS), garante acesso aos 

serviços de saúde em todos os níveis de assistência de forma integrada, hierarquizada e 

seguindo um nível crescente no atendimento das complexidades [59]  Nesse escopo, a 

Política Nacional de Atenção às Urgências de 2011 objetivou ampliar, qualificar e garantir o 

cuidado a pacientes em situações de urgência e emergência em todo território nacional. [60] 

A despeito das incipientes políticas públicas, os dados de atendimento às Emergências 

no Brasil permanecem imprecisos e discrepantes, com publicações que descrevem de 

300.000 a 48 milhões de atendimentos anuais nos DE do SUS. [52] [61] A dificuldade de se 

compilar indicadores se deve, em parte, ao modelo fragmentado de atenção à saúde nos 

hospitais brasileiros, que tendem a se especializar em áreas específicas da Medicina, como 

trauma ou cardiologia, criando Departamentos de Emergências especializados apenas em 

emergências relacionadas ao seu escopo de atuação. [62]  

A situação muda pouco nos hospitais não especializados ou mesmo nos hospitais 

universitários, que costumeiramente dividem seus DE em Prontos Socorros de Clínica 

Médica, Cirurgia, Ortopedia, Neurologia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, 
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Otorrinolaringologia, Oftalmologia etc. [61] Essa divisão agrava as distorções da formação 

médica no país, fragmenta o processo de ensino-aprendizagem da Medicina de Emergência, 

e se contrapõe à tendência mundial da formação do Médico Emergencista. [61] 

A disciplina de Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (FMUSP) foi criada em 1992, e foi a primeira disciplina em uma Faculdade de 

Medicina no Brasil que se propôs a ensinar Medicina de Emergência de uma forma 

sistemática na graduação. [61] Atualmente, a disciplina contempla o ensino de Medicina de 

Emergência na Graduação e nos Programas de Pós-Graduação latu sensu e stricto sensu.  

Desde a sua criação, a disciplina de Emergências Clínicas da FMUSP oferece a disciplina 

“MCM-611 – Emergências Clínicas” aos acadêmicos do último ano da graduação. A 

programação, com duração de três semanas, divide-se entre estágio supervisionado e 

atividades teóricas. [63] Já a Pós-Graduação stricto sensu em Emergências Clínicas, iniciada 

em 1995, realiza pesquisas que vão desde biologia molecular até ensaios clínicos. [63]  

Finalmente, em 2016, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a Medicina de 

Emergência como Especialidade Médica no Brasil. [64] Em 2017, a Disciplina de 

Emergências Clínicas criou o Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência, 

um programa de pós graduação de área básica, com acesso direto a partir da graduação e com 

três anos de duração. [63]   

Durante a pandemia de COVID-19, o Governo do Estado de São Paulo designou o 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC – 

FMUSP) como centro de referência para o tratamento de pacientes com COVID-19 grave ou 

crítico. Os leitos de internação do Instituto Central (ICHC), um dos oito hospitais do 

complexo, foram ampliados, e totalizaram mil leitos de internação, incluindo 300 leitos de 

UTI. Por sua vez, o Serviço de Clínica Médica de Emergência, que faz parte da Unidade de 

Emergência Referenciada (UER), do HC – FMUSP tornou-se a principal porta de entrada de 

pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo SARS-CoV-2 no complexo. [65] Entre 

março de 2019 e junho de 2021, foram atendidos mais de 5800 pacientes com síndrome gripal 

ou síndrome respiratória aguda grave, e, desses, mais de 4000 pacientes confirmaram o 

diagnóstico de COVID-19. 

Embora a rotina de trabalho nos Departamentos de Emergência de todo o mundo 

tenha mudado durante a Pandemia, as competências exigidas dos Médicos Emergencistas, 
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como o planejamento terapêutico adequado e a correta alocação de pacientes permaneceram 

indeléveis. [66] [67]  

A urgente necessidade de respostas para dirimir as dúvidas assistenciais sobre o 

tratamento e o prognóstico de pacientes acometidos por uma doença pouco conhecida é a 

principal responsável por esta tese. Foi imperativo que concentrássemos nossos esforços em 

descrever a epidemiologia dos pacientes com COVID-19 admitidos em nosso Departamento 

de Emergência, em conhecer e analisar os fatores que contribuíam e que poderiam prever o 

prognóstico de pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2 e em estudar novos tratamentos 

para a doença. 

Essa é uma tese baseada em compilação de artigos, que objetiva, em suma, a descrever 

e discutir as principais contribuições cientificas da Disciplina de Emergências Clínicas da 

FMUSP para o enfrentamento à pandemia de COVID-19.  

  



 32 

2. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 
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Após um ano do início da pandemia, a COVID-19 já infectou mais de 170 milhões 

de pessoas e é responsável por mais de três milhões e meio de mortes. [68] Da perspectiva 

do Departamento de Emergência, a rotina de trabalho mudou drasticamente e várias lições 

foram e continuam sendo aprendidas. [66] [67]  

A necessidade de se realizar rigorosos procedimentos de triagem e alocação de 

pacientes, baseados, respectivamente, em possibilidades diagnósticas e prognósticas da 

COVID-19, culminou na reorganização estrutural e de equipamentos, e na definição de novas 

funções, conhecimentos e habilidades da equipe multiprofissional. [69] [70] [71]  

Além disso, a identificação precoce de pacientes com maior probabilidade de 

desenvolver as formas grave e crítica da COVID-19 é urgente, pois pode auxiliar as equipes 

de saúde a prestar cuidados clínicos adequados ao paciente, permitindo que os serviços de 

saúde otimizem a alocação de recursos limitados, como leitos de internação, sobretudo leitos 

em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). [72] No entanto, as ferramentas prognósticas 

propostas até o momento carecem de validação para diferentes populações e de demonstração 

pragmática de benefício em tomada de decisão. [73] 

A necessidade de suplementação de oxigênio e suporte ventilatório, com ênfase para 

a ventilação mecânica invasiva antecipada pelo procedimento de intubação orotraqueal, 

precisou ser reanalisada das perspectivas de indicação clínica, de redução do risco de 

contaminação ocupacional de profissionais e da imperativa necessidade de racionalização de 

recursos diante da possibilidade de exaustão dos serviços, mantendo sobretudo os preceitos 

éticos de cuidado ao paciente. [74] [66] 

Por fim, o Departamento de Emergência não pode se furtar da responsabilidade de 

realizar pesquisas clínicas com objetivo de expandir as opções terapêuticas para o tratamento 

da COVID-19 e garantir melhores desfechos para os pacientes. [75] 

Com o crescimento vertiginoso dos números de pacientes infectados, o tempo com 

que implementamos o método científico e publicamos nossos resultados precisou ser 

acelerado. Portanto, descreveremos e discutiremos nessa tese estudos já publicados, 

divididos em dois capítulos: 1. Estudos sobre prognóstico e 2. Estudos sobre o tratamento da 

COVID-19.    
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3. HIPÓTESES 
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• O aumento da idade e do número de comorbidades estão associados à maior 

mortalidade em pacientes com pneumonia por SARS-CoV-2; 

• A redução no número de linfócitos e o aumento dos valores de dímero D na admissão 

de pacientes com COVID-19 em Departamento de Emergência estão associados a 

maior mortalidade; 

• O uso prévio de inibidor da enzima de conversão de angiotensina está associado à 

menor mortalidade em pacientes com pneumonia por SARS-CoV-2; 

• Escores preditores de desfechos de pneumonia adquirida na comunidade são acurados 

para predizer desfechos em pacientes com pneumonia por SARS-CoV-2; 

• A extensão do acometimento pulmonar pela COVID-19 pode ser avaliada pela 

ultrassonografia de pulmão; 

• O escore LUS pode predizer desfechos adversos em pacientes com COVID-19; 

• Médicos Emergencistas do HC FMUSP estão aptos a intubar pacientes com COVID-

19; 

• Hipoxemia é uma complicação de alta incidência na intubação de pacientes com 

COVID-19; 

• N-acetil-cisteína é capaz de reduzir a lesão pulmonar em pacientes com COVID-19 

grave e reduzir a necessidade de ventilação mecânica invasiva quando comparada a 

placebo. 
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4. OBJETIVOS 

  



 37 

Objetivo Geral 

 
Descrever as contribuições científicas da Disciplina de Emergências Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo contra a COVID-19. 

 

Objetivos Específicos 

 
Determinar a taxa de mortalidade de pacientes com pneumonia por SARS-CoV-2 

atendidos no Serviço de Clínica Médica de Emergência do HC FMUSP; 

Identificar os fatores clínicos e epidemiológicos associados a mortalidade de 

pacientes com pneumonia por SARS-CoV-2 atendidos no Serviço de Clínica Médica de 

Emergência do HC FMUSP; 

Analisar a acurácia de escores clínicos em predizer mortalidade pela COVID-19 em 

pacientes atendidos no Serviço de Clínica Médica de Emergência do HC FMUSP; 

Comparar a acurácia de escores de estratificação de risco de pneumonia adquirida em 

comunidade com escores especificamente desenvolvidos para pacientes com COVID-19 em 

predizer mortalidade hospitalar em 30 dias em pacientes admitidos atendidos no Serviço de 

Clínica Médica de Emergência do HC FMUSP; 

Descrever um escore ultrassonográfico para avaliação de extensão de acometimento 

pulmonar pela COVID-19; 

Avaliar a relação entre a extensão de acometimento pulmonar avaliado pela 

ultrassonografia e mortalidade de pacientes com COVID-19 atendidos no Serviço de Clínica 

Médica de Emergência do HC FMUSP; 

Descrever a taxa de sucesso de intubação em primeira tentativa de pacientes com 

COVID-19 realizada por médicos Emergencistas do Serviço de Clínica Médica de 

Emergência do HC FMUSP; 

Analisar a taxa de complicações de intubação orotraqueal em pacientes com COVID-

19 atendidos no Serviço de Clínica Médica de Emergência do HC FMUSP; 

Analisar o efeito da N-acetil-cisteína na redução de necessidade de ventilação 

mecânica invasiva em pacientes com COVID-19 grave quando comparada a placebo. 
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5.  ESTUDOS SOBRE PROGNÓSTICO  
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 Mortalidade de pacientes admitidos com pneumonia por SARS-CoV-2 em 

Departamento De Emergência Brasileiro (Anexo I) 

 
5.1.1. Introdução 

 
O impacto da pandemia de COVID-19 tem sido diferente em cada novo país 

infectado, dependente, sobretudo, do equilíbrio entre a oferta de recursos e a demanda de 

pacientes, e está associado à preparação prévia e à capacidade de expansão dos sistemas de 

saúde. [76] 

No Brasil, a Constituição de 1988, atualmente vigente, estabelece a saúde como um 

direito de todos e um dever do Estado, e é consonante com importantes reformas que 

culminaram com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). [59] Desde que foi 

promulgada, o acesso à saúde no país melhorou, e os brasileiros experimentaram um aumento 

da expectativa de vida. [77] Entretanto, o impacto do SUS não foi suficiente para eliminar as 

iniquidades sociais: a transição epidemiológica não ocorreu de forma simultânea em todas as 

regiões, e principalmente os estados do Norte e do Nordeste enfrentam uma dupla carga de 

doenças. [77] Além disso, o Brasil atravessa um período de políticas de austeridade, reflexo 

de uma crise econômica e política que intensificou os problemas estruturais do SUS, como 

lacunas de governança, subfinanciamento e alocação ineficiente de recursos. [78] 

Nesse contexto, o primeiro caso de COVID-19 foi detectado no Brasil em 25 de 

fevereiro de 2020. [79] Desde então, os números de infectados e mortos continuam a crescer, 

e, um ano depois, o Brasil já reportava mais de 9,6 milhões de casos e mais de 262 mil mortes 

pela doença. [76] Números possivelmente subnotificados, particularmente em regiões de 

menor nível socioeconômico, por fatores como dificuldade de acesso dos pacientes a métodos 

de testagem, atrasos de notificação e mudanças nos métodos de registro. [79] [80] 

As disparidades regionais pré-existentes no acesso aos serviços de saúde e os 

desfechos desfavoráveis dos pacientes provavelmente foram intensificadas pela pandemia, 

afetando desproporcionalmente os grupos socioeconômicos mais vulneráveis da população. 

[76] 

Nessa perspectiva, o objetivo do nosso primeiro estudo foi descrever os fatores 

clínicos e epidemiológicos associados com a mortalidade de pacientes com diagnóstico de 
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pneumonia por SARS-CoV-2 admitidos no Serviço de Clínica Médica de Emergência do HC 

FMUSP, um serviço público do Estado de São Paulo. 

 
5.1.2. Métodos 

 

Desenho do Estudo 

 

Trata-se de estudo de coorte prospectivo que incluiu todos os pacientes admitidos na 

UER do HC FMUSP de 14 de março a 16 de maio de 2020. Esse estudo utilizou como 

critérios de exclusão: 1. Internação hospitalar por tempo menor ou igual a 6 horas; 2. 

Ausência de confirmação de infecção pelo SARS-CoV-2; e 3. Ausência de acometimento 

pulmonar em radiografia ou tomografia computadorizada (TC) de tórax. 

Um formulário padronizado foi utilizado para coletar os dados demográficos dos 

pacientes e as seguintes variáveis: dia de início de sintomas, sintomas clínicos presentes a 

admissão, história patológica pregressa, medicamentos em uso (prévios e no momento da 

admissão) e sinais vitais. Os resultados de exames laboratoriais, radiológicos e desfechos de 

internação, incluindo alta hospitalar, admissão em UTI, necessidade de ventilação mecânica 

invasiva e morte foram atualizados por meio de prontuário médico eletrônico.  

O desfecho primário desse estudo foi morte durante a internação, e os desfechos 

secundários foram alta hospitalar, admissão em UTI, necessidade de ventilação mecânica 

invasiva e uso de vasopressor em pacientes com pneumonia por SARS-CoV-2.  

O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (número do 

protocolo CAAE 30417520.0.0000.0068) com consentimento informado por escrito ou 

autorização verbal do paciente ou familiar responsável documentado em prontuário com 

garantia de preservação do anonimato do paciente. Todos os pacientes foram tratados de 

acordo com o protocolo institucional que, na época, incluía prescrição de antibióticos na 

admissão. O estudo foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos sob número 

RBR-5d4dj5. 

 

Análise estatística  
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Os dados são descritos como números absolutos e percentagens para as variáveis 

categóricas, e como médias e desvio-padrão (DP) ou medianas e intervalos interquartis (IIQ) 

para variáveis contínuas de distribuição normal e não normal, respectivamente.  

Os dados demográficos e variáveis de interesse foram comparados entre 

sobreviventes e não sobreviventes.  

Realizamos análise univariada para mortalidade com o teste t de Student para 

variáveis contínuas de distribuição normal, teste H de Kruskal-Wallis para variáveis 

contínuas de distribuição não normal e teste qui-quadrado para variáveis categóricas. Todos 

os testes foram bicaudais e considerados estatisticamente significantes quando os valores de 

p foram menores do que 0,05.  

As análises estatísticas foram realizadas usando StataCorp. 2013. 

 
5.1.3. Resultados 

 

Um total de 2219 pacientes foram atendidos na UER do HC FMUSP durante o 

período do estudo. Desses, 1193 foram admitidos por mais de 6 horas e 518 confirmaram 

infecção por SARS-CoV-2. Doze pacientes não apresentaram diagnóstico radiológico de 

pneumonia e foram excluídos. Ao final, 506 pacientes foram analisados nesse estudo. 

Entre os pacientes analisados, 42,7% eram do sexo feminino e a média de idade foi 

de 60,1 anos (± 15,1). Cerca de 78% dos pacientes apresentavam pelo menos uma 

comorbidade, a mais prevalente foi hipertensão (55,3%), seguida de diabetes (35,8%) e quase 

metade (49,2%) tinha múltiplas comorbidades (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Características demográficas, clínicas e resultados de exames laboratoriais dos 506 pacientes com 
pneumonia por SARS-CoV-2 admitidos na UER HC – FMUSP 
 

Variável Todos Sobreviventes 
Não 

sobreviventes 
p 

N 506 353 153  

 Idade, média + DP 60,1 + 15,1 57,4 + 14,6 66,2 + 14,4 < 0.00001 

 Feminino, N (%) 216 (42,7%) 148 (41,9%) 68 (44,4%) 0.599 
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 Branco, N (%) 268 (53,0%) 186 (52,7%) 82 (53,6%) 0.852 

Sintomas na admissão, N 

(%) 
    

 Dispneia 385 (76,1%) 267 (75,6%) 118 (77,1%) 0.719 

 Tosse 376 (74,3%) 270 (75,6%) 106 (69,3%) 0.088 

 Febre 231 (45,7%) 166 (47,0%) 65 (42,5%) 0.346 

 Mialgia 197 (38,9%) 159 (45,0%) 38 (24,8%) < 0.0001 

 Cefaleia 128 (25,3%) 105 (29,8%) 23 (15,0%) < 0.0001 

 Disgeusia 117 (23,1%) 102 (28,9%) 15 (9,8%) < 0.0001 

 Anosmia 99 (19,6%) 85 (24,1%) 14 (9,2%) < 0.0001 

 Náusea 97 (19,2%) 73 (20,7%) 24 (15,7%) 0.19 

 Diarreia 88 (17,4%) 66 (18,7%) 22 (14,4%) 0.239 

 Rinorréia 80 (15,8%) 56 (15,9%) 24 (15,7%) 0.96 

 Odinofagia 75 (14,8%) 60 (17,0%) 15 (9,8%) 0.036 

Comorbidades, N (%)     

 Nenhuma 112 (22,1%) 88 (24,9%) 24 (15,7%) 0.0036 

 Hipertensão 280 (55,3%) 192 (54,4%) 88 (57,5%) 0.516 

 Diabetes 181 (35,8%) 119 (33,7%) 62 (40,5%) 0.142 

 Insuficiência cardíaca 39 (7,7%) 25 (7,1%) 14 (9,2%) 0.423 

 Asma 24 (4,4%) 14 (4,0%) 10 (6,5%) 0.522 

 Receptor de transplante de 

órgão sólido 
16 (3,2%) 8 (2,3%) 8 (5,2%) 0.08 

 Doença pulmonar 

obstrutiva crônica 
16 (3,0%) 5 (1,4%) 11 (7,2%) 0.002 

 HIV 7 (1,4%) 4 (1,1%) 3 (2,0%) 0.464 

Medicação em Uso, N (%)     

 Inibidor da enzima 

conversora de angiotensina 
87 (18,2%) 70 (20,6%) 17 (12,3%) 0.034 

 Bloqueador do receptor de 

angiotensina 
86 (18,2%) 68 (20,1%) 18 (13,3%) 0.084 
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 Sinais vitais, média + DP     

 Frequência respiratória 26,0 + 7,0 26,0 + 6,8 26,0 + 7,5 0.942 

 Saturação de oxigênio 92,5 + 4,9 92,9 + 4,4 91,5 + 6,0 0.0055 

 Frequência cardíaca 88,6 + 16,4 87,3 + 16,4 91,8 + 16,0 0.0062 

 Pressão arterial sistólica 124,4 + 23,2 126,4 + 21,1 119,9 + 26,9 0.0066 

Suporte na admissão, N 

(%) 
    

 Suplementação de 

oxigênio 
404 (82,5%) 272 (77%,0) 131 (85,6%) < 0.0001 

 Vasopressor 58 (12,4%) 19 (5,8%) 39 (27,5) < 0.0001 

Exames laboratoriais     

 Linfócitos (células/μL), 

média + DP 
1001 + 540 1077 + 553 825 + 464 < 0.0001 

 Plaquetas (células/μL), 

média + DP 
219 + 87 223 + 86 208 + 90 0.0947 

 Creatinina (mg/dL), média 

+ DP 
1,5 + 1,7 1,2 + 1,3 2,3 + 2,3 < 0.0001 

 D-Dímero (U/L), mediana 

(IIQ) 

1278 (676 – 

2569) 

1136 (630 – 

2057) 

1851 (850 – 

4676) 
< 0.0001 

 Proteína C reativa 

(mg/dL), média + DP 
171 + 111 154 + 102 210 + 120 < 0.0001 

 Troponina T (ng/L), 

mediana (IIQ) 
15 (8-45) 11 (7-20) 38 (15-96) 0.0001 

 CPK (U/L), média + DP 854 + 3669 680 + 3908 1260 + 3024 0.2623 

 LDH (U/L), média + DP 467 + 417 417 + 246 586 + 399 < 0.0001 

 

A mediana de tempo entre início dos sintomas e internação hospitalar foi de 7,5 dias, 

e os sintomas mais comuns foram dispneia (76,1%), tosse (74,3%), febre (45,7%) e mialgia 

(38,9%). Disgeusia e anosmia, sintomas comuns em outras séries, estavam presentes em 117 

(23,1%) e 99 (19,6%) dos pacientes, respectivamente, enquanto sintomas gripais clássicos, 
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como rinorréia (15,8%) e odinofagia (14,8%) foram menos prevalentes. Sintomas de trato 

gastrointestinal, como diarreia e náuseas, estavam presentes em 88 (17,4%) e 97 (19,2%) dos 

pacientes, respectivamente. 

Linfopenia, definida como contagem de linfócitos <1500 células/μL, foi observada 

em 418 pacientes (82,8%). Os níveis de dímero-D estavam elevados em 83,5%. Níveis de 

lactato desidrogenase, proteína C reativa, troponina T cardíaca e creatina fosfoquinase 

também estavam elevados em 446 pacientes (88,2%), 320 (63,4%), 193 (38,3%) e 138 

(27,4%) pacientes, respectivamente. Acometimento pulmonar bilateral foi observado em 

todos os pacientes.  

 Entre os pacientes incluídos neste estudo, 417 (82,5%) necessitaram de 

suplementação de oxigênio na UER e 44 (8,7%) já estavam intubados na admissão. 

Até a data estipulada para finalização da coleta de dados, em 27 de agosto de 2020, 

153 (30,2%) pacientes haviam morrido, 333 (65,9%) receberam alta hospitalar e 20 (3,9%) 

permaneciam internados no hospital. Dos 506 pacientes incluídos, 300 (59,3%) pacientes 

necessitaram de internação em UTI, 227 (44,9%) necessitaram de ventilação mecânica 

invasiva, 179 (35,4%) necessitaram de vasopressores e 68 (13,4%) necessitaram de terapia 

de substituição renal (TSR). Dos 353 sobreviventes até a finalização do estudo, 165 pacientes 

(46,7%) internaram em UTI, 65 (18,4%) usaram vasopressores e 19 (5,4%) necessitaram de 

TSR (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Desfechos de internação 
 

Desfecho Todos 
Sobre- 

vivente 
Não sobrevivente UTI 

Não 

UTI 
VMI 

Não 

VMI 
TSR 

N (%) 506 
353 

(69,8%) 
153 (30,2%) 

300 

(59,6%) 

206 

(40,4%) 

227 

(44,9%) 

279 

(55,1%) 

68 

(13,4%) 

UTI 
300 

(59,3%) 

165 

(46,7%) 
135 (88,2%) - - 

226 

(99,6%) 

74 

(26,5%) 

68 

(100%) 

VMI 
227 

(44,9%) 

100 

(28,3%) 
127 (83,0%) 

226 

(75,3%) 
- - - 

65 

(98,5%) 
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Vasopressor 
179 

(35,4%) 

65 

(18,4%) 
114 (74,5%) 

179 

(59,7%) 
- 

170 

(74,9%) 

9 

(3,2%) 

66 

(97,1%) 

TSR 
68 

(13,4%) 

19 

(5,4%) 
49 (32%) 

68 

(22,7%) 

18 

(8,7%) 

67 

(29,5%) 

1 

(0,4%) 
- 

Mortalidade 
153 

(30,2%) 
- - 

135 

(45,0%) 

18 

(8,7%) 

127 

(55,4%) 

26 

(9,3%) 

49 

(72,1%) 

UTI. Unidade de terapia intensiva. VMI. Ventilação mecânica invasiva; TSR: Terapia de 

substituição renal 

 

A mortalidade por todas as causas em pacientes não admitidos em UTI foi de 18 

pacientes (8,7%) e nos pacientes que não precisaram de intubação foi de 26 (9,3%). Em 

pacientes internados em UTI, 45% (135 pacientes) morreram. Proporção que sobe para 56% 

(127 pacientes) nos intubados, 63,7% (114 pacientes) nos que necessitaram de vasopressores 

e 72,1% (49 pacientes) nos que necessitaram de TSR.  

A mediana de internação foi de 11 dias, e a mediana de tempo desde o início da doença 

até a alta hospitalar foi de 22 dias (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Mediana de dias e evolução da COVID-19. DE: Departamento de emergência. UTI: Unidade 

de terapia intensiva. TSR: Terapia de substituição renal. 
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Em nosso estudo, os pacientes sobreviventes eram significativamente mais jovens do 

que os não sobreviventes (57,4 vs. 66,2 anos). Além disso, pacientes que faziam uso prévio 

de inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) apesentaram menor 

mortalidade (Tabela 1). 

Sintomas como mialgia (159 pacientes [45,0%] vs. 38 pacientes [24,8%]), odinofagia 

(60 [17,0%] vs. 15 [9,8%]), cefaleia (105 [29,8%] vs. 23 [15,0%]), disgeusia (102 [28,9%] 

vs. 15 [9,8%]) e anosmia (85 [24,1%] vs. 14 [9,2%]) foram significativamente mais 

frequentes entre os sobreviventes. Os resultados de proteína C reativa, lactato desidrogenase, 

neutrófilos e troponina T foram significativamente mais elevados e os níveis de linfócitos 

foram significativamente mais baixos em não sobreviventes quando comparados aos 

sobreviventes.  

Na análise univariada, frequência cardíaca elevada, pressão arterial sistólica baixa e 

hipoxemia foram associadas a um risco aumentado de morte, admissão em UTI e necessidade 

de ventilação mecânica invasiva. Na análise multivariada, idade, número de comorbidades e 

valor de troponina T foram associados a maior mortalidade, enquanto o uso de IECA, maior 

número de linfócitos e disgeusia foram associados à menor mortalidade.  

 

5.1.4. Discussão 

 

No início da pandemia, a Unidade de Emergência Referenciada do HC-FMUSP 

atendeu quase que exclusivamente pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 

grave ou crítico referenciados de outros hospitais do estado de São Paulo.  

Essa coorte prospectiva descreve as características demográficas, clínicas, 

comorbidades e desfechos de internação de 506 pacientes com pneumonia por SARS-CoV-

2 admitidos em nosso Departamento de Emergência.  

A mortalidade hospitalar e a mortalidade de pacientes internados em UTI em nosso 

estudo foram de 30,2 e 45%, respectivamente. Ranzani et al. descreveram os desfechos das 

primeiras 250 mil internações por COVID-19 no Brasil e demonstraram uma mortalidade 

hospitalar e em pacientes admitidos em UTI de 38% e 55%, respectivamente. [76] Dados da 

Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva descrevem uma mortalidade em UTI na rede 
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pública de 51,7%, superior à média de hospitais privados, que é de 29,1%. [81] Nossos 

resultados são próximos aos de países desenvolvidos que também experimentaram 

sobrecarga em seus sistemas de saúde, como a região da Lombardia, na Itália, em que a 

mortalidade de pacientes em UTI na mesma época da nossa coorte foi de 48,7%. [82] 

A mortalidade dos pacientes intubados em nosso estudo foi de 55,9%. Embora alta, 

essa taxa de mortalidade ainda é inferior a de algumas séries de casos publicadas 

simultaneamente a nossa, como a série da cidade de Nova York, que demonstrou um taxa de 

mortalidade de 88,8% em pacientes intubados [27].  

Além da descrição dos desfechos, uma análise multivariada demonstrou que idade, 

número de comorbidades e aumento de troponina T foram associados com maior mortalidade 

em nossos pacientes. Idade avançada e presença de comorbidades, que são mais prevalentes 

com o envelhecimento, já haviam sido descritas como fatores de risco para apresentações 

graves e maior mortalidade por COVID-19. [83] [45] Teorias sugerem que os pacientes 

idosos apresentam uma resposta imunológica ineficaz ao vírus, tornando-os mais suscetíveis 

tanto a infecção quanto às apresentações mais graves da doença. [46] Além disso, propõe-se 

que pacientes com multimorbidades, sobretudo idosos frágeis, apresentam uma menor 

reserva funcional, tornando-os mais vulneráveis a morrer por complicações do adoecimento. 

[83] 

Da mesma forma, a elevação dos níveis séricos de Troponina T também já foi descrita 

como marcador prognóstico. [84] Esse aumento parece refletir tanto uma síndrome 

coronariana aguda, secundária ao aumento da demanda metabólica em um paciente com 

inflamação sistêmica e hipoxemia, quanto parece estar relacionado à lesão miocárdica 

secundária a disfunção microvascular ou trombose associada à infecção por SARS-CoV-2. 

[85] Além disso, estudos anatomopatológicos e de imagem ainda indicam que pode haver 

ruptura aguda de placas ateroscleróticas, dano direto dos cardiomiócitos pelo vírus e 

miocardite como possíveis mediadores da elevação de Troponinas em pacientes com 

COVID-19. [86] [87] 

Por fim, os pacientes que utilizavam IECA tiveram menor mortalidade em nossa 

coorte. Estudos prévios já sugeriam um potencial efeito protetor dessas medicações. [88] No 

entanto, o maior estudo de coorte sobre o tema, com mais de um milhão de pacientes, não 

demonstrou qualquer efeito benéfico ou maléfico com o uso prévio dessas medicações. [89] 
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5.1.5. Relevância 

 
Até a sua data de publicação, essa foi a maior coorte prospectiva brasileira de 

pacientes internados por pneumonia por SARS-CoV-2. 

Descrevemos nesse estudo o quadro clínico de pacientes com pneumonia por SARS-

CoV-2 atendidos no Serviço de Clínica Médica de Emergência do HC – FMUSP, incluindo 

os sintomas mais prevalentes e a história natural da infecção pelo SARS-CoV-2. Embora não 

tenhamos encontrado diferença na evolução da doença em nossa coorte quando comparada a 

estudos do hemisfério norte, esse achado encontra relevância em reduzir as dúvidas em 

relação a apresentação da COVID-19 que atingiu o Brasil e os países do hemisfério sul 

durante o verão de 2020. 

Além disso, descrevemos os fatores associados ao aumento da mortalidade pela 

COVID-19, corroborando dados que demonstravam que idade, presença de comorbidades e 

aumento de níveis séricos de Troponina T eram associados a maior mortalidade. 

Por fim, esse estudo foi publicado em um período de dúvidas quanto a manutenção 

ou indicação de suspensão de terapia com iECA. Nossa coorte não demonstrou associação 

do uso dessas medicações com eventos adversos aos pacientes, ao contrário, o uso crônico 

foi associado com mortalidade intra-hospitalar significativamente menor.   

 

Validação e aplicabilidade clínica de escores de avaliação de gravidade de 

pneumonia adquirida na comunidade para pacientes hospitalizados com COVID-19 

(Anexo II) 

 

5.2.1. Introdução 

 
O Departamento de Emergência (DE), enquanto porta de entrada dos hospitais, 

precisa estar preparado para o gerenciamento de crises e de desastres. [90] [91] Ao contrário 

de eventos que necessitam de uma resposta imediata e de curto prazo (por exemplo, um 

incêndio ou um tiroteio com múltiplas vítimas), a pandemia de COVID-19 tem requerido 

uma resposta hospitalar prolongada e sustentável. [91] De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a priorização de ações críticas, como uma rápida adaptação à 
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crescente demanda de pacientes e o uso eficaz de recursos limitados são essenciais para 

manter a segurança assistencial. [90] 

Após um ano do início da pandemia, o SARS-CoV-2 infectou mais de 170 milhões 

de pessoas, e a COVID-19 foi responsável por mais de três milhões e meio de mortes. [67] 

Embora a maioria dos pacientes infectados apresente sintomas gripais leves, 14% apresentam 

dispneia e cerca de 5% dos pacientes desenvolvem uma forma grave de insuficiência 

respiratória hipoxêmica. [28]  

A identificação precoce de pacientes com maior probabilidade de desenvolver as 

formas grave e crítica da COVID-19 pode auxiliar as equipes de saúde a prestar cuidados 

clínicos adequados aos pacientes, e os serviços de saúde a otimizar a alocação de recursos 

limitados, como leitos de internação, sobretudo leitos em Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI). [72]  

Em consonância, o uso de escores clínicos de avaliação de gravidade para predição 

de desfechos adversos melhoraram o atendimento de pacientes com pneumonia adquirida na 

comunidade (PAC). [92] [93] Embora muitos escores clínicos tenham sido propostos para 

pacientes com COVID-19, a maioria não possui validação para predizer desfechos em 

diferentes populações. [94] [72] [73] 

Assim, hipotetizamos que escores de avaliação de gravidade para predição de 

desfechos adversos utilizados para pacientes com PAC poderiam ser aplicados para pacientes 

com COVID-19, e avaliamos a acurácia prognóstica desses escores em uma coorte binacional 

de pacientes hospitalizados em São Paulo e em Barcelona com pneumonia por SARS-CoV-

2.  

 

5.2.2. Métodos 

 

Desenho do estudo 

 

Trata-se de estudo de coorte, retrospectivo, que analisou pacientes com diagnóstico 

de pneumonia por SARS-CoV-2 internados no Departamento de Emergência de dois 

hospitais universitários: HC - FMUSP (de 14 de março a 14 de junho de 2020) e Hospital 

Clinic (de 28 de fevereiro a 5 de maio de 2020). Os dois hospitais foram designados como 
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referência terciária para casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 em suas respectivas 

cidades: São Paulo (Brasil) e Barcelona (Espanha). Ambos os comitês de ética aprovaram os 

protocolos de estudos (CAAE 30417520.0.0000.0068 e Registro HCB/2020/0273). 

Definimos como caso de pneumonia por SARS-CoV-2 o paciente com sintomas de 

infecção do trato respiratório inferior (febre associada à tosse ou dispneia) e com infiltrado 

novo em radiografia ou tomografia computorizada de tórax compatível com infeção. A coorte 

de Barcelona incluiu apenas pacientes com resultado positivo de RT-PCR em secreção do 

trato respiratório inferior para SARS-CoV-2, enquanto a coorte de São Paulo incluiu 

pacientes com diagnóstico clínico-radiológico de COVID-19, pois o exame de RT-PCR não 

estava amplamente disponível no nosso serviço. 

O Ministério da Saúde do Brasil define como COVID-19 confirmado a partir de 

critério clínico-radiológico o paciente com síndrome gripal ou com síndrome respiratória 

aguda grave, que não foi possível confirmar o diagnóstico por critério laboratorial, e que 

apresente pelo menos uma das seguintes alterações tomográficas: 1. Opacidades em vidro 

fosco, periféricas, bilaterais, com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis 

(“pavimentação”), ou 2. Opacidades em vidro fosco multifocal de morfologia arredondada 

com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”), ou 3. Sinal de 

halo reverso ou outros achados de pneumonia em organização (observados posteriormente 

na doença). [95] 

Todos os pacientes foram entrevistados na admissão no Departamento de Emergência 

e um formulário padronizado foi utilizado para a coleta de dados, que incluiu dados 

demográficos, história patológica pregressa, exame clínico e sinais vitais. Os exames 

laboratoriais foram adquiridos a partir da análise de prontuário eletrônico. 

Todos os pacientes do estudo foram internados e tratados de acordo com os protocolos 

institucionais. 

 

Escores clínicos e pontuações 

 

Aplicamos os seguintes escores de avaliação de gravidade, utilizando as variáveis 

clínicas e laboratoriais da admissão no Departamento de Emergência: Pneumonia Severity 

Index (PSI) [96] (Tabela 3), CURB [97] (Tabela 4), CURB-65 [97] (Tabela 4), IDSA/ATS 
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Minor Criteria [98] (Tabela 5), quick Sepsis Related Organ Failure Assessment (qSOFA) 

[99] (Tabela 6), Severe Community Acquired Pneumonia (SCAP) [100] (Tabela 7), SMART-

COP [101] (Tabela 8), The Risk of Early Admission to ICU index (REA-ICU) [102] (Tabela 

9), COVID-GRAM [72] (Tabela 10), CALL [103] (Tabela 11) e 4C  [73] (Tabela 12). 

Alguns escores exigiam a Pressão Parcial de Oxigênio (PaO2), que não estava 

disponível para todos os pacientes. Nesse caso, consideramos saturação periférica de 

oxigênio < 92% ou necessidade de oxigenioterapia suplementar como equivalentes à PaO2 

< 60 mm Hg. Para as outras variáveis que não estavam disponíveis e não puderam ser 

imputadas, foi atribuído zero para o cálculo do escore. 

Os valores de referência para cada escore estudado foram escolhidos baseados em 

seus estudos de validação. 

 
Tabela 3 – Escore PSI 
 
Variável Pontuação Atribuída 

Sexo 

Masculino Idade (em anos) 

Feminino Idade (em anos) – 10 

Comorbidades 

Residente em casa de repouso 10 

Câncer 30 

Doença hepática 20 

Insuficiência cardíaca 10 

Doença cerebrovascular  10 

Doença renal crônica 10 

Exame Físico 

Estado mental alterado 20 

Frequência respiratória > 30 irpm 20 

Pressão arterial sistólica < 90 mm Hg 20 

Temperatura < 35 ou > 40 oC 15 

Frequência cardíaca > 125 bpm 10 
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Laboratório e Radiografia 

pH arterial < 7,35 30 

Ureia > 65 mg/dL 20 

Sódio < 130 mEq/L 20 

Glicose > 250 mg/dL 10 

Hematócrito < 30% 10 

PaO2 < 60 mm Hg 10 

Derrame pleural 10 

Estratificação de risco 

Classe I 

Nenhum dos seguintes: Idade > 50 anos, câncer, 

insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, 

doença renal crônica, hepatopatia, estado mental 

alterado, pulso ≥ 125 bpm, frequência respiratória 

≥ 30 irpm; pressão arterial sistólica < 90 mm Hg; 

temperatura ≥ 40 ou < 35 ºC. 

Classe II < 70 pontos 

Classe III 71 – 90 pontos 

Classe IV 91 – 130 pontos 

Classe V > 130 pontos 

 
Tabela 4 – Escores CURB e CURB 65 
 
Variável Pontuação atribuída 

Confusão mental 1 

Ureia > 30 mg/dL 1 

Frequência respiratória > 30 irpm 1 

Pressão arterial sistólica < 90 mm Hg ou 

Pressão arterial diastólica < 60 mm Hg 
1 

Idade > 65 anos  

Estratificação de risco 

Número de pontos 
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Tabela 5 – Escore IDSA/ATS Minor Criteria 
 
Variável Pontuação atribuída 

Frequência respiratória > 30 irpm 1 

Relação PaO2:FiO2 < 250 mm Hg 1 

Infiltrado multilobar em radiografia de tórax 1 

Confusão ou desorientação 1 

Ureia > 30 mg/dL 1 

Leucócitos < 4 x 103/μL 1 

Plaquetas < 100 x 103/μL 1 

Hipotermia (Temperatura < 36 ºC) 1 

Hipotensão (com necessidade de 

ressuscitação volêmica) 
1 

Estratificação 

Número de pontos 

  
Tabela 6 – Escore qSOFA 
 
Variável Pontuação atribuída 

Estado mental alterado 1 

Frequência respiratória > 22 irpm 1 

Pressão arterial sistólica 1 

Estratificação de risco 

Número de pontos 

 
Tabela 7 – Escore SMART-COP 
 
Variável Pontuação atribuída 

Pressão arterial sistólica < 90 mm Hg 2 

Infiltrado multilobar em radiografia de tórax 1 

Albumina < 3,5 g/dL 1 
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Frequência respiratória: 

> 25 irpm, se < 50 anos 

> 30 irpm, se > 50 anos 

1 

Confusão mental 1 

Oxigenação 

PaO2 < 70 mm Hg ou SatO2 < 93%, se < 50 

anos 

PaO2 < 60 mm Hg ou SatO2 < 90%, se 

idade > 50 anos 

2 

pH arterial < 7,35 2 

Estratificação de risco 

Muito baixo 0 – 2 pontos 

Moderado 3 – 4 pontos 

Alto 5 – 6 pontos 

Muito alto > 7 pontos 

 
Tabela 8 – Escore SCAP 
 
Variável Pontuação atribuída 

pH arterial < 7,30 13 

Pressão arterial sistólica < 90 mm Hg 11 

Frequência respiratória > 30 irpm 9 

Estado mental alterado 5 

Ureia > 65 mg/dL 5 

PaO2:FiO2 < 250 mm Hg 6 

Idade > 80 anos 5 

Infiltrados multilobares ou bilaterais 5 

Estratificação de Risco 

I 0 pontos 

II 1 – 9 pontos 

III 10 – 19 pontos 
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IV 20 – 29 pontos 

V > 30 pontos 

 
Tabela 9 – Escore REA-ICU 
 
Variável Pontuação atribuída 

Sexo masculino 1 

Comorbidades 1 

Frequência respiratória > 30 irpm 1 

Leucócitos < 3 x 103/μL ou > 20 x 103/μL 1 

Frequência cardíaca > 125 bpm 1 

Idade < 80 anos 1 

Infiltrado multilobar ou derrame pleural 2 

Saturação de oxigênio < 90% ou PaO2 < 60 

mm Hg 
2 

pH arterial < 7,35 2 

Ureia > 65 mg/dL 2 

Sódio < 130 mEq/L 3 

Estratificação de risco 

I < 3 pontos 

II 4-6 pontos 

III 7-8 pontos 

IV > 9 pontos 

 
Tabela 10 – Escore COVID-GRAM 
 
Variável Pontuação atribuída 

Radiografia de tórax anormal 1 * log (3.39) 

Idade Idade (em anos) * log (1.03) 

Hemoptise 1 * log (4.3) 

Dispneia 1 * log (1.88) 



 56 

Rebaixamento de nível de consciência 1 * log (4.71) 

Número de comorbidades (máximo 5) 

(Doença pulmonar obstrutiva crônica, 

hipertensão, diabetes, doença coronariana, 

doença renal crônica, câncer, doença 

cerebrovascular, hepatite B e 

imunodeficiência) 

Número de comorbidades * log (1.60) 

Histórico de câncer 1 * log (4.07) 

Razão neutrófilo / linfócito 1 * log (1.06) 

DHL (U/L) 1 * log (1.002) 

Bilirrubina direta (mg/dL) 1 * log (1.5) 

Estratificação de risco 

Probabilidade final é exp (pontuação atribuída) / [exp (pontuação atribuída) +1] 

 
Tabela 11 – Escore CALL 
 
Variável Pontuação atribuída 

Comorbidades: 

Não 

Sim 

 

1 

4 

Idade: 

< 60 anos 

> 60 anos 

 

1 

3 

Linfócitos 

> 1 x 109 células/L 

< 1 x 109 células/L 

 

1 

3 

DHL 

< 250 U/L 

250 – 500 U/L 

> 500 U/L 

 

1 

2 

3 

Estratificação de Risco 
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A 4 – 6 pontos 

B 7 – 9 pontos 

C > 10 pontos 

 
Tabela 12 – Escore 4C 
 
Variável Pontuação Atribuída 

Idade 

50 – 59 

60 – 69 

70 – 79 

> 80 

 

2 

4 

6 

7 

Sexo Masculino 1 

Soma das comorbidades - doença cardíaca, doença 

respiratória crônica (excluindo asma), doença renal crônica 

(taxa de filtração glomerular estimada ≤ 30), doença 

hepática, demência, condições neurológicas crônicas, 

doença do tecido conjuntivo, diabetes mellitus, HIV, câncer 

e obesidade 

Soma = 1 

Soma > 2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Frequência respiratória 

      < 20 

20 – 29 

> 30 

 

 

1 

2 

Saturação de oxigênio < 92% 2 

Escala de coma de Glasgow < 14 2 

Ureia (mg/dL) 

40 – 80 

> 80 

 

1 

3 
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Proteína C reativa 

50 – 99 

> 100 

 

1 

2 

Estratificação de Risco 

Baixo 0 – 3 pontos 

Intermediário 4 – 8 pontos 

Alto 9 – 14 pontos 

Muito alto > 15 pontos 

 

Desfechos 

 

O desfecho primário do estudo foi mortalidade hospitalar em 30 dias. O desfecho 

secundário foi internação em UTI até o 7º dia após admissão. Foram excluídos da análise 

secundária os pacientes admitidos nos dois Departamento de Emergência já em uso de 

ventilação mecânica ou de drogas vasoativas. 

 

Análise estatística 

 
Médias e desvios padrão (DP) ou medianas e intervalos interquartis (IIQ) foram 

utilizados para descrever as variáveis de acordo com as distribuições. 

Inicialmente, definimos o plano de análise estatística, pois como se tratava de uma 

coorte retrospectiva realizada a partir de questionário padronizado previamente desenvolvido 

e análise de prontuário médico eletrônico, com objetivo de analisar a acurácia preditiva de 

um grande número de escores com diferentes variáveis, esperávamos uma grande proporção 

(> 15%) de valores faltantes. [104] Assim, realizamos uma imputação múltipla de dados, a 

partir do método de equações em cadeia (MICE), assumindo que as perdas seguiam um 

padrão ao acaso (missing at random ou MAR), e que os valores ausentes eram condicionais 

às variáveis medidas. Utilizamos as médias e medianas como correspondentes, e os desfechos 

e os países foram incluídos como preditores durante o processo de imputação. [105]  

O desempenho preditivo de cada escore foi avaliado a partir do cálculo da área sob a 

curva característica de operação do receptor (ROC). Além disso, foram calculados 
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sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, razão de 

verossimilhança positiva e razão de verossimilhança negativa com seus respectivos 

intervalos de confiança (95%) para cada escore. 

Por fim, para analisar o papel dos escores de avaliação de gravidade na tomada de 

decisão clínica, nós decidimos construir uma curva de tomada de decisão. [106] Calculamos, 

portanto, o net benefit para cada escore. 

O net benefit é uma medida analítica que coloca os benefícios e os malefícios de uma 

decisão numa mesma escala. [107] Assim, calculamos o número de intervenções evitáveis 

por 100 pacientes para cada escore. Para este estudo, a tomada de decisão disse respeito a 

otimização dos recursos hospitalares (indicação de internação em Unidade de Terapia 

Intensiva), que é o objetivo final da aplicação de escores de tomada de decisão como 

ferramentas de avaliação de gravidade e previsão de mortalidade no Departamento de 

Emergência.  

Definimos os limiares de probabilidade de mortalidade hospitalar entre 0,01 e 0,2 

(pesos 99:1 e 4:1 entre falsos-positivos e falsos-negativos, respectivamente), conforme 

descrição prévia para doenças infecciosas incluindo pneumonia. [106] Por fim, a análise da 

curva de decisão restringiu-se à mortalidade intra-hospitalar. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas em R versão 3.6.2. 

 

5.2.3. Resultados 

 

Pacientes 

 

A Tabela 13 demonstra os dados de admissão dos pacientes nos Departamentos de 

Emergência de São Paulo e de Barcelona. A Tabela 14 descreve as características originais 

dos pacientes e a porcentagem de dados imputados. 

 
Tabela 13 – Características e desfechos dos pacientes com dados imputados por país 
 

Variável 
Todos 

(N = 1363) 

Brasil            

(N = 925) 

Espanha 

(N = 438) 
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Idade (anos), média (DP) 61,0 (16,3) 59,2 (15,5) 64,8 (17,5) 

Sexo 

 Masculino 807 (59,2%) 522 (56,4%) 285 (65,0%) 

Hábitos de vida 

 Tabagistas 95 (6,9%) 56 (6,0%) 39 (8,9%) 

 Ex-tabagistas 429 (31,4%) 345 (37,3%) 84 (19,1%) 

 Obesidade 180 (13,2%) 155 (16,7%) 25 (5,7%) 

Comorbidades 

 Hipertensão 706 (51,8%) 487 (52,6%) 219 (50%) 

 Diabetes 424 (31,1%) 334 (36,1%) 90 (20,5%) 

 Asma 42 (3,0%) 28 (3,0%) 14 (3,2%) 

 Doença pulmonar obstrutiva 

crônica 
51 (3,7%) 35 (3,7%) 16 (3,6%) 

 Insuficiência cardíaca  105 (7,7%) 78 (8,4%) 27 (6,1%) 

 Doença cerebrovascular 53 (3,9%) 35 (3,8%) 18 (4,1%) 

 Doença renal crônica 30 (2,2%) 25 (2,7%) 5 (1,1%) 

 Cirrose 40 (2,9%) 9 (1,0%) 31 (7,0%) 

 Câncer 138 (10,1%) 91 (9,8%) 47 (10,7%) 

 HIV 14 (1,0%) 13 (1,4%) 1 (0,2%) 

 Doença autoimune 35 (2,5%) 10 (1,1%) 25 (5,7%) 

 Outras doenças 

cardiovasculares 
186 (13,6%) 95 (10,3%) 91 (20,8%) 

 Outras doenças respiratórias 68 (5,0%) 26 (2,8%) 42 (9,6%) 

Dias de sintomas, mediana (IIQ) 7 (5–10) 7 (5–10) 6 (4–8) 

Sinais vitais a admissão 

 Pressão arterial sistólica (mm 

Hg), média (DP) 
125,7 (23,0) 125,3 (23,3) 126,7 (22,5) 

 Pressão arterial diastólica (mm 

Hg), média (DP) 
74,8 (14,1) 75,4 (15) 73,5 (12,0) 



 61 

 Frequência respiratória, média 

(DP)  
24,5 (6,9) 25,5 (7,0) 22,4 (6,1) 

 Frequência cardíaca, média 

(DP)  
90,3 (17,2) 90,1 (16,8) 90,7 (18,1) 

 Temperatura (°C), média (DP) 36,8 (1.2) 36,6 (1,2) 37,2 (1,0) 

 Saturação de oxigênio (%), 

média (DP) 
93,6 (4,5) 93,0 (4,6) 95,0 (4,0) 

Resultados de exames laboratoriais admissionais 

 Creatinina (mg/dL), mediana 

(IIQ) 
0,9 (0,7–1,4) 0,9 (0,7–1,4) 0,9 (0,8–1,3) 

 Ureia (mg/dL), mediana (IIQ) 36 (24–61) 38 (25–64) 32 (22–55,7) 

 Hematócrito (g/dL), mediana 

(IIQ) 
38 (33,9–42) 

37,1 (32,7–

40,6) 
40,5 (36,8–44) 

 Leucócitos (× 103 células/μL), 

mediana (IIQ) 
7,1 (5,2–10,3) 7,9 (5,7–10,8) 6,1 (4,4–8,8) 

 Linfócitos (× 103 células/μL), 

mediana (IIQ) 
0,9 (0,6–1,2) 1,0 (0,7–1,3) 0,7 (0,5–1) 

  pH arterial, mediana (IIQ) 7,43 (7,38–7,46) 
7,42 (7,37–

7,46) 
7,45 (7,42–7,47) 

  PaO2 arterial (mm Hg), 

mediana (IIQ) 
67,1 (58,6–82,9) 

67,3 (58,8–

83,3) 
67,0 (57,4–81,8) 

  PaCo2 arterial (mm Hg), 

mediana (IIQ) 
36,4 (32,7–41,8) 

37,4 (32,9–

43,3) 
35 (32,0–39,7) 

 Albumina (g/dL), mediana 

(IIQ) 
3,3 (2,9–3,6) 3,2 (2,8–3,5) 3,4 (3,0–3,7) 

 D-Dímero (ng/dL), mediana 

(IIQ) 
1100 (600–2470) 

1278 (676–

3314) 
900 (500–1900) 

 Proteína C reativa (mg/L), 

mediana (IIQ) 

115,3 (61,6–

211,4) 

136,8 (71,5–

225,9) 
84,3 (40,3–167,6) 
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 Lactato desidrogenase (U/L), 

mediana (IIQ) 
365 (283–485) 

378 (293–

509) 
338 (268,2–437,2) 

RT-PCR positivo para SARS-

CoV-2 
1053 (77,2%) 615 (66,5%) 438 (100%) 

Desfechos 

 Mortalidade hospitalar em 30 

dias 
320 (23,5%) 228 (24,6%) 92 (21,0%) 

 Admissão em UTI 646 (47,4%) 487 (52,6%) 159 (36,3%) 

 Admissão em UTI nos 

primeiros 7 dias 

410/1137 

(36,1%) 

272/719 

(37,8%) 
138/418 (33,0%) 

 

Abreviações: HIV, Vírus da imunodeficiência humana; UTI, Unidade de Terapia 

Intensiva; DP, Desvio padrão; IIQ, Intervalo interquartil. 

 
Tabela 14 – Características dos pacientes e porcentagem de dados imputados 
 

Variável Dados originais (N = 1363) Imputados (N = 1363) 
Perda 

(%) 

Idade (anos), média 

(DP) 
61,0 (16,4) 61,0 (16,4) 0% 

Sexo 

 Masculino 807 (59,2%) 807 (59,2%)  0% 

Hábitos de vida       

 Tabagistas 66 (7,4%) 95 (7,0%) 34,2 % 

 Ex-tabagistas 267 (30,0%) 429 (31,5%)   

 Obesidade 148 (16,8%) 180 (13,2%) 35,3 % 

Comorbidades 

 Hipertensão 682 (51,7%) 706 (51,8%) 3,2 % 

 Diabetes 409 (31,1%) 424 (31,1%) 3,2 % 

 Asma 41 (3,1%) 42 (3,1%) 3,2 % 
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 Doença pulmonar 

obstrutiva crônica 
51 (3,9%) 51 (3,7%) 3,2 % 

 Insuficiência cardíaca  100 (7,6%) 105 (7,7%) 3,2 % 

 Doença 

cerebrovascular 
18 (4,1%) 53 (3,9%) 67,9 % 

 Doença renal crônica 30 (2,3%) 30 (2,2%) 3,7 % 

 Cirrose 38 (2.88%) 40 (2.93%) 3,2 % 

 Câncer 137 (10,4%) 138 (10,1%) 3,2 % 

 HIV 13 (1,5%) 14 (1,0%) 35,3 % 

 Doença autoimune 34 (2,6%) 35 (2,6%) 3,5 % 

 Outras doenças 

cardiovasculares 
181 (13,7%) 186 (13,7%) 3,2 % 

 Outras doenças 

respiratórias 
67 (5,1%) 68 (5,0%) 3,2 % 

Dias de sintomas, 

mediana (IIQ) 
7 (5-10) 7 (5-10) 

12.69 

% 

Sinais vitais a admissão 

 Pressão arterial 

sistólica (mm Hg), 

média (DP) 

125,7 (23,0) 125,7 (23,0) 9.4 % 

 Pressão arterial 

diastólica (mm Hg), 

média (DP) 

74,8 (14,0) 74,8 (14,1) 9,8 % 

 Frequência 

respiratória, média (DP)  
24,4 (6,9) 24,5 (6,9) 9,0 % 

 Frequência cardíaca, 

média (DP)  
90,2 (17,1) 90,3 (17,2) 4,9 % 

 Temperatura (°C), 

média (DP) 
36,9 (1,2) 36,8 (1,2) 34,9 % 
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 Saturação de 

oxigênio (%), média 

(DP) 

93,6 (4,5) 93,6 (4,5) 4,0 % 

Resultados de exames laboratoriais admissionais 

 Creatinina (mg/dL), 

mediana (IIQ) 
0,9 (0,7-1,4) 0,9 (0,7-1,4) 10,8 % 

 Ureia (mg/dL), 

mediana (IIQ) 
38 (25-64) 36 (24-61) 38,1 % 

 Hematócrito (g/dL), 

mediana (IIQ) 
38,0 (33,8-41,55) 38 (33,9-42,0) 18,5 % 

 Leucócitos (× 103 

células/μL), mediana 

(IIQ) 

7,2 (5,2-10,4) 7,1 (5,3-10,3) 12,5 % 

 Linfócitos (× 103 

células/μL), mediana 

(IIQ) 

0,9 (0,6-1,21) 0,9 (0,6-1,2) 7,3 % 

  pH arterial, mediana 

(IIQ) 
7,42 (7,37-7,46) 7,43 (7,38-7,46) 50,4 % 

  PaO2 arterial (mm 

Hg), mediana (IIQ) 
67,6 (58,6-83,9) 67,1 (58,6-82,9) 50,4 % 

  PaCo2 arterial (mm 

Hg), mediana (IIQ) 
37,6 (33-43,7) 36,4 (32,7-41,8) 50,4 % 

 Albumina (g/dL), 

mediana (IIQ) 
3,2 (2,8-3,5) 3,3 (2,9-3,6) 81,1 % 

 D-Dímero (ng/dL), 

mediana (IIQ) 
1166 (600-2584,5) 1100 (600-2470) 28,1 % 

 Proteína C reativa 

(mg/L), mediana (IIQ) 
118 (62,6-211,4) 115,3 (61,6-211,4) 16,7 % 
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 Lactato 

desidrogenase (U/L), 

mediana (IIQ) 

363 (281-485) 365 (283-485) 33,4 % 

 

Dos 1363 pacientes analisados, 77,2% apresentaram RT-PCR positivo para SARS-

CoV-2, sendo 66,4% da amostra de São Paulo e 100% da amostra de Barcelona. A média de 

idade foi de 61 anos e a maioria dos pacientes era do sexo masculino. Os pacientes de 

Barcelona eram mais idosos em relação a coorte de São Paulo. 

A comorbidade mais prevalente foi hipertensão (51,8%), seguida por diabetes 

(31,1%), câncer (10,1%) e insuficiência cardíaca (7,7%). Observamos proporções 

comparáveis entre as coortes para hipertensão, insuficiência cardíaca, câncer, asma e doença 

pulmonar obstrutiva crônica, mas não para diabetes, doenças hepáticas e autoimunes.  

Os pacientes das duas coortes apresentavam redução do número de linfócitos e 

aumento de dímero D, proteína C reativa e desidrogenase láctica. 

A mortalidade hospitalar em 30 dias foi de 23,5%, sendo de 24,5% em São Paulo e 

21,0% em Barcelona. 

As distribuições dos escores são mostrados na Tabela 15. 

 
Tabela 15 – Distribuições de escores por países 

Escore Todos  Brasil Espanha 

CURB, Mediana (IIQ) 1 (1-2) 1 (1-2) 1 (0-1) 

  CURB ≥ 1 1061 (77,8%) 762 (82,4%) 299 (68,3%) 

CURB-65, Mediana (IIQ) 2 (1-2) 2 (1-3) 2 (1-2) 

  CURB-65 ≥ 2 764 (56,0%) 537 (58,0%) 227 (51,8%) 

PSI, Mediana (IIQ) 4 (3-4) 4 (3-4) 4 (2-4) 

  PSI ≥ 4 817 (59,9%) 579 (62,6%) 238 (54,3%) 

IDSA/ATS Minor, Mediana (IIQ) 3 (2-4) 3 (2-4) 2 (2-3) 

  IDSA/ATS Minor ≥ 3 754 (55,3%) 559 (60,4%) 195 (44,5%) 

REA ICU, Mediana (IIQ) 7 (6-8) 8 (6-8) 6 (5-7) 

  REA-ICU ≥ 7 845 (62%) 671 (72,5%) 174 (39,7%) 
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Poucos pacientes cruzaram o limiar do qSOFA > 2 (19,0%), enquanto uma grande 

proporção atingiu um 4C > 4 (93,1%), CALL > 6 (92,7%), CURB > 1 (77,8%), SCAP > 10 

(77,1%) e SMART-COP > 3 (72,5%). Proporções intermediárias foram observadas para PSI 

> 4 (59,9%), COVID-GRAM > 0,1 (69,1%), REA- ICU > 7 (62,0%), CURB-65 > 2 (56,0%) 

e IDSA / ATS minor > 3 (55,3%). A coorte de São Paulo teve mais pacientes acima dos 

pontos de corte para todas as pontuações.  

Para a maioria das ferramentas de avaliação de gravidade, um aumento na pontuação 

do escore foi seguida por um aumento na taxa de mortalidade observada (Figura 2). 

qSOFA, Mediana (IIQ) 1 (0-1) 1 (1-1) 1 (0-1) 

  qSOFA ≥ 2 259 (19%) 226 (24,4%) 33 (7,5%) 

SCAP, Mediana (IIQ) 11 (10-20) 14 (10-21) 11 (5-16) 

  SCAP ≥ 10 1051 (77,1%) 735 (79,5%) 316 (72,1%) 

SMART-COP, Mediana (IIQ) 4 (2-5) 4 (3-5) 2 (1-4) 

  SMART-COP ≥ 3 989 (72,6%) 808 (87,3%) 181 (41,3%) 

CALL, Mediana (IIQ) 10 (8-11) 10 (8-11) 10 (7-12) 

  CALL ≥ 6 1264 (92,7%) 858 (92,7%) 406 (92,7%) 

COVID GRAM (p), Mediana 

(IIQ) 
0,19 (0,1-0,4) 0,21 (0,1-0,4) 0,1 (0,1-0,4) 

  COVID GRAM ≥ 0.10 943 (69,2%) 673 (72,8%) 270 (61,6%) 

4C, Mediana (IIQ) 10 (7-13) 10 (7-13) 9 (5-12) 

  4C ≥ 4 1269 (93,1%) 895 (96,8%) 374 (85,4%) 
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Figura 2 – Porcentagem de mortalidade hospitalar em 30 dias de acordo com a pontuação do escore proposto 
 

Desempenho para previsão de mortalidade hospitalar em 30 dias 

 

O desempenho de cada escore em predizer mortalidade hospitalar em 30 dias é 

mostrado na Tabela 16. O PSI teve a melhor acurácia (0.79, IC 95% 0.77-0.82) seguido pelo 

4C (0.78, IC 95% 0.75-0.81). Sensibilidades mais altas foram encontradas para os escores 

4C, CALL e CURB; e especificidades mais altas para os escores qSOFA e CURB-65. 

 
Tabela 16 – Desempenho dos escores em predizer mortalidade hospitalar em 30 dias 
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Escore AUC (IC 95%) 
Pontuação 

(≥) 

Sensibilidade (IC 

95%) 

Especificidade 

(IC 95%) 

CURB 0.71 (0.68–0.74) 1 0.96 (0.93–0.98) 0.28 (0.25–0.3) 

CURB65 0.74 (0.72–0.77) 2 0.84 (0.8–0.88) 0.53 (0.5–0.56) 

qSOFA 0.63 (0.6–0.66) 2 0.34 (0.29–0.39) 0.86 (0.83–0.88) 

PSI 0.79 (0.77–0.82) 4 0.9 (0.86–0.93) 0.49 (0.46–0.52) 

SMART 

COP 
0.71 (0.68–0.74) 3 0.89 (0.85–0.92) 0.32 (0.3–0.35) 

IDSA/ATS 

Minor 
0.73 (0.7–0.76) 3 0.82 (0.78–0.86) 0.53 (0.5–0.56) 

REA-ICU 0.69 (0.65–0.72) 7 0.8 (0.76–0.85) 0.44 (0.4–0.47) 

SCAP 0.74 (0.71–0.77) 10 0.94 (0.92–0.97) 0.28 (0.25–0.31) 

COVID 

GRAM 
0.77 (0.75–0.8) 0.1 0.91 (0.88–0.94) 0.37 (0.35–0.4) 

CALL 0.71 (0.68–0.74) 6 0.99 (0.98–1) 0.09 (0.08–0.11) 

4C 0.78 (0.75–0.81) 4 0.99 (0.98–1) 0.09 (0.07–0.1) 

 
 
Tabela 16 – Desempenho dos escores em predizer mortalidade hospitalar em 30 dias (continuação) 
 

Escore VPP (IC 95%) 
RVS + (IC 

95%) 
VPN (IC 95%) RVS - (IC 95%) 

CURB 0.29 (0.26–0.32) 1.32 (1.27–1.39) 0.95 (0.93–0.98) 0.16 (0.08–0.25) 

CURB65 0.35 (0.32–0.39) 1.78 (1.65–1.93) 0.92 (0.89–0.94) 0.3 (0.22–0.38) 

QSOFA 0.42 (0.36–0.48) 2.37 (1.91–2.96) 0.81 (0.78–0.83) 0.77 (0.7–0.83) 

PSI 0.35 (0.32–0.38) 1.76 (1.65–1.89) 0.94 (0.92–0.96) 0.21 (0.14–0.28) 

SMART 

COP 
0.29 (0.26–0.32) 1.31 (1.24–1.39) 0.9 (0.87–0.93) 0.35 (0.24–0.46) 

IDSA/ATS 

Minor 
0.35 (0.31–0.38) 1.76 (1.62–1.9) 0.91 (0.88–0.93) 0.33 (0.25–0.41) 
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REA-ICU 0.3 (0.27–0.33) 1.42 (1.31–1.53) 0.88 (0.85–0.9) 0.46 (0.36–0.57) 

SCAP 0.29 (0.26–0.31) 1.31 (1.26–1.38) 0.94 (0.91–0.97) 0.2 (0.11–0.31) 

COVID 

GRAM 
0.31 (0.28–0.34) 1.45 (1.37–1.55) 0.93 (0.91–0.95) 0.24 (0.16–0.34) 

CALL 0.25 (0.23–0.27) 1.09 (1.07–1.12) 0.97 (0.93–1) 0.1 (0–0.23) 

4C 0.25 (0.23–0.27) 1.09 (1.06–1.11) 0.97 (0.93–1) 0.11 (0–0.27) 

Abreviações: AUC, acurácia; IC, Intervalo de confiança; VPN, valor preditivo 

negativo; VPP, valor preditivo positivo; RVS, razão de verossimilhança. 

 
Desempenho para previsão de admissão em UTI em 7 dias 

 

Todas as pontuações tiveram acurácia ruim para admissão em UTI em 7 dias, e o 

SMART COP (0.64, IC 95% 0.61-0.67), REA-ICU (0.60, IC 95% 0.56-0.63) e o SCAP (0.60, 

IC 95% 0.57-0.63) apresentaram melhores valores. Os escores 4C e CALL tiveram 

sensibilidades mais altas, enquanto o qSOFA teve a melhor especificidade.  

 
Tabela 17 – Desempenho dos escores em predizer internação em UTI em 7 dias 
 

Escore AUC (IC 95%) 
Pontuação 

(≥) 

Sensibilidade 

(IC 95%) 

Especificidade 

(IC 95%) 

CURB 0.59 (0.55–0.62) 1 0.8 (0.76–0.84) 0.29 (0.26–0.32) 

CURB65 0.54 (0.51–0.58) 2 0.55 (0.49–0.6) 0.52 (0.48–0.55) 

QSOFA 0.59 (0.56–0.62) 2 0.13 (0.1–0.16) 0.9 (0.88–0.92) 

PSI 0.52 (0.49–0.56) 4 0.58 (0.53–0.62) 0.47 (0.44–0.51) 

SMART 

COP 
0.64 (0.61–0.67) 3 0.8 (0.77–0.84) 0.39 (0.36–0.43) 

IDSA/ATS 

Minor 
0.6 (0.57–0.64) 3 0.6 (0.55–0.65) 0.57 (0.54–0.61) 

REA-ICU 0.6 (0.56–0.63) 7 0.65 (0.6–0.7) 0.49 (0.45–0.52) 

SCAP 0.6 (0.57–0.63) 10 0.81 (0.77–0.85) 0.32 (0.28–0.35) 
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COVID 

GRAM 
0.52 (0.48–0.55) 0.1 0.66 (0.62–0.71) 0.36 (0.33–0.4) 

CALL 0.52 (0.49–0.56) 6 0.95 (0.92–0.97) 0.09 (0.07–0.11) 

4C 0.55 (0.52–0.59) 4 0.95 (0.93–0.97) 0.1 (0.08–0.12) 

 
Tabela 17 – Desempenho dos escores em predizer internação em UTI em 7 dias (continuação) 

 

Escore VPP (IC 95%) 
RVS + (IC 

95%) 
VPN (IC 95%) RVS - (IC 95%) 

CURB 0.39 (0.36–0.42) 1.13 (1.05–1.2) 0.72 (0.67–0.78) 0.69 (0.54–0.86) 

CURB65 0.39 (0.35–0.43) 1.13 (1–1.27) 0.67 (0.63–0.71) 0.88 (0.77–1) 

QSOFA 0.43 (0.34–0.52) 1.32 (0.92–1.83) 0.65 (0.62–0.68) 0.96 (0.92–1.01) 

PSI 0.38 (0.34–0.42) 1.09 (0.98–1.21) 0.66 (0.62–0.7) 0.9 (0.77–1.02) 

SMART 

COP 
0.43 (0.39–0.46) 1.33 (1.23–1.44) 0.78 (0.74–0.83) 0.5 (0.39–0.61) 

IDSA/ATS 

Minor 
0.44 (0.4–0.48) 1.41 (1.25–1.57) 0.72 (0.68–0.75) 0.7 (0.6–0.8) 

REA-ICU 0.42 (0.38–0.46) 1.27 (1.14–1.39) 0.71 (0.67–0.75) 0.72 (0.62–0.84) 

SCAP 0.4 (0.37–0.44) 1.19 (1.11–1.27) 0.75 (0.7–0.8) 0.59 (0.46–0.73) 

COVID 

GRAM 
0.37 (0.34–0.4) 1.04 (0.95–1.14) 0.66 (0.61–0.7) 0.93 (0.78–1.1) 

CALL 0.37 (0.34–0.4) 1.04 (1.01–1.08) 0.75 (0.65–0.83) 0.6 (0.36–0.91) 

4C 0.37 (0.34–0.4) 1.05 (1.02–1.09) 0.77 (0.69–0.86) 0.52 (0.31–0.78) 

Abreviações: AUC, acurácia; IC, Intervalo de confiança; VPN, valor preditivo 

negativo; VPP, valor preditivo positivo; RVS, razão de verossimilhança. 

 

A Figura 3 demonstra a análise da curva de decisão para mortalidade hospitalar em 

30 dias. O PSI teve o melhor net benefit nos limiares de probabilidade testados (1% e 20%), 

seguido pelo 4C. Em um limiar de probabilidade de mortalidade em 30 dias de 5%, o PSI é 

o melhor escore, pois evitaria 6 internações desnecessárias a cada 100 pacientes com 
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gravidade de doença avaliada por esse escore (Tabela 18). À medida que o limiar de 

probabilidade de morte aumenta, os melhores escores mudam: em um limiar de 10%, PSI, 

4C e CURB evitariam 15, 14 e 11 internações desnecessárias a cada 100 pacientes avaliados, 

respectivamente, e a um limiar de mortalidade em 30 dias de 20%, o SCAP evitaria 28 

internações desnecessárias, o 4C, 28 e o PSI, 27 a cada 100 pacientes. 

 

 
Figura 3 – Curva de tomada de decisão 
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Tabela 18 – Número de intervenções evitáveis (internações desnecessárias) para diferentes limiares de 
probabilidades de mortalidade em 30 dias para os escores estudados 
 

Escore 
Limiares de Probabilidade 

≥ 5% ≥ 10% ≥ 20% 

CURB 0.00 11.89 17.17 

CURB-65 0.00 9.76 25.61 

qSOFA 0.00 0.00 7.85 

PSI 6.24 15.85 27.95 

SMART-COP 0.00 9.90 17.39 

IDSA/ATS Minor 0.00 5.21 24.14 

REA-ICU 0.07 4.04 14.53 

SCAP 0.00 9.68 28.25 

COVID GRAM 0.00 11.08 25.24 

CALL 2.86 3.23 17.02 

4C 4.04 14.60 28.03 

 

5.2.4. Discussão 

 

Esse estudo de coorte multicêntrico envolvendo 1363 pacientes demonstrou que a 

acurácia de escores de avaliação de gravidade e previsão de desfechos de pneumonia 

adquirida na comunidade, como o PSI, é comparável e ainda superior à acurácia de escores 

recentemente desenvolvidos para predição de desfechos em pacientes com COVID-19, como 

o COVID-GRAM e o 4C. 

O PSI teve o melhor desempenho em comparação com os outros escores de predição 

de desfechos tanto na coorte do Brasil quanto na coorte da Espanha. Esses achados são 

compatíveis com publicações recentes, em que o PSI demonstrou acurácia de 0.85 e de 0.91 

para predizer mortalidade hospitalar e mortalidade em 30 dias, respectivamente. [108] [109] 

Uma possível explicação é que o PSI leva em consideração a idade e as comorbidades do 

paciente, que parecem ser fatores de risco independentes para mortalidade em pacientes com 

COVID-19. [30] Além disso, o rigor metodológico durante o desenvolvimento do PSI, já 
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avaliado em uma metanálise que incluiu mais de 80 mil pacientes, ajudou a construir um 

modelo de predição robusto e amplamente validado. [93] [110] 

O uso de escores de avaliação de gravidade na prática clínica requer a análise da curva 

de decisão, já que a indicação de internação de forma desnecessária pode ser prejudicial ao 

paciente, pois pode aumentar o risco de infecções nosocomiais e outras complicações 

relacionadas à internação. [107] 

O PSI foi o melhor escore em nossa coorte para um limiar de probabilidade de 

mortalidade em 30 dias de 5%. No entanto, o uso de um limiar de mortalidade em 30 dias 

por COVID-19 tão baixo só é razoável em um cenário com pouco risco de superlotação, um 

contexto que não se aplica a maioria dos países durante a pandemia.  

Para limiares de probabilidade de morte em 30 dias entre 6% e 20%, o PSI e o 4C 

tiveram o maior net benefit. Nesse contexto, esses escores podem ajudar a gerenciar os 

recursos limitados dos hospitais, sugerindo encaminhamento para internação e UTI apenas 

pacientes de mais alto risco avaliados por esses escores.  

Decidir qual ferramenta de avaliação aplicar envolve não apenas a curva de decisão, 

mas também validações anteriores do escore, generalizações, disponibilidade de exames 

complementares exigidos e a própria interpretação dos resultados. O PSI exige a aquisição e 

o cálculo de muitas variáveis, o que pode torná-lo demorado e pouco factível em serviços de 

saúde com poucos recursos laboratoriais ou sobrecarregados. Por outro lado, o qSOFA, que 

é uma ferramenta mais simples e depende apenas de três variáveis clínicas, é amplamente 

aplicável e teve alta especificidade e valor preditivo positivo para mortalidade, com 

resultados semelhantes aos demonstrados em pacientes com PAC. [111] Alternativas com 

bom desempenho, menor número de exames necessários e potencialmente aplicáveis a 

ambientes de poucos recursos são o CURB-65 (que utiliza variáveis clínicas e ureia) e o 

escore 4C (que utiliza variáveis clínicas, ureia e proteína C reativa). O CURB-65 tem 

algumas vantagens sobre o 4C, pois foi amplamente validado em diferentes cenários e já faz 

parte da avaliação de risco de rotina para PAC em muitos Departamentos de Emergência. 

[93] 

Nenhum dos escores avaliados teve um bom desempenho para prever admissão em 

UTI em 7 dias. Pontuações que foram desenvolvidas objetivando esse desfecho específico, 

como SMART-COP, SCAP e REA-ICU, apresentaram melhor desempenho. SCAP e 
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SMART-COP tiveram as sensibilidades mais altas entre os três (81% e 80%, 

respectivamente) e as melhores capacidades de excluir o resultado quando negativo (valor 

preditivo negativo > 75%). No entanto, a maioria dos pacientes estava acima do limiar de 

gravidade na admissão e, portanto, já em alto risco de admissão na UTI: 73% e 77% dos 

pacientes admitidos tinham SMART-COP > 3 e SCAP > 10, respectivamente. Tanto o 4C > 

4 quanto o CALL > 6 apresentaram sensibilidades altas e alto valor preditivo negativo, no 

entanto, indicaram internação em UTI para mais de 92% dos pacientes internados, o que os 

torna menos úteis em serviços com limitação de recursos. Uma possível explicação para o 

desempenho insuficiente dos escores de PAC é que eles dependem de resultados de exames 

de imagem (acometimento uni ou bilateral) que afetam o prognóstico da PAC, mas com 

relevância ainda pouco estudada no caso da COVID-19. [112] 

Esse estudo apresenta limitações importantes que devem ser discutidas. Primeiro, 

embora se trate de uma coorte binacional, realizada em um país em desenvolvimento e um 

país desenvolvido, nossos resultados podem não se aplicar a serviços primários ou 

secundários, uma vez que os dois centros eram referências terciárias, especializados no 

tratamento de pacientes graves ou críticos. Segundo, avaliamos apenas pacientes internados, 

assim, nossos resultados não dão suporte ao uso dos escores para indicação de internação de 

pacientes com COVID-19 e, portanto, estudos futuros são necessários para esclarecer a 

aplicabilidade clínica neste cenário. Além disso, nosso estudo incluiu pacientes atendidos 

durante o início da pandemia nos dois países, em uma época de curva de aprendizado do 

tratamento da COVID-19 e de alta demanda do sistema de saúde, limitando nossas 

conclusões a cenários semelhantes. Citamos ainda que nesse estudo incluímos pacientes com 

diagnóstico clínico-radiológico de COVID-19 devido à falta de RT-PCR durante o início da 

pandemia no Brasil. Por fim, é um desafio aplicar ferramentas de estratificação gravidade em 

hospitais terciários referenciados, pois os tratamentos em serviços de saúde anteriores podem 

alterar as pontuações (por exemplo, uso de medicamentos antipiréticos podem modificar a 

temperatura dos pacientes na admissão).  

Apesar dessas limitações, nosso estudo fornece uma validação de vários escores já 

descritos para o PAC que podem ajudar os médicos a abordar o paciente e a gerenciar os 

recursos hospitalares. Entre os pontos fortes, nosso estudo demonstrou resultados de 
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validação consistentes para coortes dos dois países com diferenças socioeconômicas, étnicas 

e origens demográficas. 

 

5.2.5. Relevância 

 

Esse estudo conclui que o desempenho de escores de estratificação de gravidade e de 

previsão de desfechos clínicos tradicionalmente utilizados para PAC são comparáveis às 

ferramentas de estratificação de risco e mortalidade desenvolvidas para COVID-19.  

Além disso, esse estudo demonstra que o PSI permanece como um escore acurado 

para previsão de desfechos em pacientes com pneumonia independente da etiologia, 

incluindo infecção pelo SARS-CoV-2.  

 

Ultrassonografia pulmonar como ferramenta prognóstica de pacientes com 

COVID-19 (Anexo III) 

 
5.3.1. Introdução 

 

Gerenciar adequadamente os recursos hospitalares, o que inclui a triagem e o 

diagnóstico rápidos de COVID-19, a estratificação precisa da gravidade da doença e a 

alocação correta do paciente são cruciais para aumentar a capacidade de resposta dos 

Departamentos de Emergência à pandemia de COVID-19. [113] [114] [94]  

Como discutido no estudo anterior, escores que correlacionam características clínicas, 

laboratoriais e de imagem e predizem o risco de eventos adversos são consolidados e 

comprovadamente auxiliam a tomada de decisão e melhoram o manejo terapêutico de 

pacientes com pneumonia. [93] [115] No entanto, embora muitos modelos de avaliação de 

gravidade e de previsão de desfechos tenham sido propostos para pacientes com COVID-19, 

a maioria não possui acurácia ou validação para diferentes populações. [94] [72] [73] 

A utilização de exames de imagem para prever desfechos de internação de pacientes 

com COVID-19 tem sido estudada durante a pandemia. A Tomografia Computadorizada 

(TC) de tórax é capaz de detectar pneumonia por SARS-CoV-2 precocemente com alta 

sensibilidade, e pequenos estudos sugerem que o exame pode ser utilizado para estratificar a 
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gravidade da doença e inclusive orientar o manejo terapêutico, já que o percentual de 

acometimento pulmonar pela COVID-19 se correlaciona com a gravidade da doença e tem 

capacidade de prever mortalidade intra-hospitalar por todas as causas. [65] [116] [117] [118] 

No entanto, a TC, quando disponível, requer o transporte de um paciente potencialmente 

crítico [119], expõe o paciente à radiação [120] e exige o controle rigoroso de infecção antes 

da realização do próximo exame. [121] 

A ultrassonografia pulmonar tem ganhado espaço no Departamento de Emergência 

porque é um exame rápido, reprodutível, relativamente barato e tem alta precisão para 

diagnósticos sindrômicos e etiológicos em pacientes com insuficiência respiratória. [122] 

Estudos recentes sugerem que, em pacientes com COVID-19, a ultrassonografia pulmonar 

pode ser útil em vários cenários, incluindo a quantificação da gravidade do acometimento 

pulmonar. [113]  

O Lung Ultrasound Score (LUS) é um sistema de pontuação que mensura a perda de 

aeração pulmonar causada por diferentes condições patológicas. [123] [124] [7]  Nesse 

estudo, hipotetizamos que o grau de acometimento pulmonar pela COVID-19, mensurado 

através do escore LUS na admissão do paciente no Departamento de Emergência, é associado 

com maior mortalidade de pacientes com infecção pelo vírus SARS-CoV-2. 

 

5.3.2. Métodos 

 

Desenho do Estudo 

 
 

Este é um estudo de coorte prospectivo conduzido de 14 de março a 6 de maio de 

2020 na UER do HC-FMUSP. 

O objetivo primário do estudo foi analisar a correlação do escore LUS, realizado na 

admissão do paciente com COVID-19 no Departamento de Emergência, com mortalidade 

intra-hospitalar por qualquer causa. Os objetivos secundários foram analisar a correlação do 

LUS com necessidade de internação em UTI, necessidade de intubação endotraqueal por 

insuficiência respiratória e extensão de acometimento pulmonar em TC de tórax. 
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Todos os pacientes com idade igual ou maior do que 18 anos internados após 

atendimento inicial na UER HC – FMUSP com suspeita ou confirmação de COVID-19 eram 

considerados elegíveis para o estudo. Devido à disponibilidade limitada dos pesquisadores, 

os exames ultrassonográficos, e consequentemente o recrutamento de pacientes, só foram 

realizados de segunda a quinta, das 8h às 20h. Pacientes que tinham diretrizes antecipadas de 

vontade de não intubação ou não ressuscitação cardiopulmonar, grávidas e pacientes sem 

confirmação laboratorial de COVID-19 foram excluídos. 

Um formulário padronizado foi utilizado para coletar os dados demográficos e as 

seguintes variáveis a partir de entrevista com o paciente ou responsável legal no momento da 

admissão: sintomas e sinais clínicos na admissão, dia de início de sintomas, história 

patológica pregressa, medicamentos em uso prévios e atuais e sinais vitais. Um segundo 

investigador, que não estava envolvido no atendimento ao paciente, realizou a 

Ultrassonografia Pulmonar e aplicou o LUS. Uma TC de tórax foi realizada de acordo com 

a indicação clínica, independente do protocolo do estudo. Os resultados de exames 

laboratoriais, laudo da TC de tórax e desfechos da internação, incluindo alta hospitalar, 

morte, admissão em UTI e necessidade de intubação orotraqueal foram atualizados por meio 

de prontuários médicos. 

O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HC-FMUSP 

(parecer número 3.990.817, CAAE: 30417520.0.0000.0068). 

 

Escore LUS modificado 

 

Quatro médicos do Serviço de Clínica Médica de Emergência do HC – FMUSP com 

no mínimo 5 anos de experiência em Ultrassonografia Beira-Leito realizaram os exames de 

Ultrassonografia Pulmonar. 

Foi utilizado um aparelho de ultrassonografia portátil, marca e modelo Sonosite Edge 

II, com transdutor convexo de 2-5MHz, ajustado com software para avaliação abdominal, 

utilizando uma profundidade pré-definida de 15cm com foco ajustado de acordo com a área 

de interesse. 
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Os pacientes foram examinados em posição sentada ou em decúbito dorsal, quando 

incapazes de se sentar. Quando deitados, o paciente era lateralizado para avaliação dos 

campos pulmonares posteriores.  

Após ajustes do equipamento e posicionamento do paciente, o exame era iniciado 

com o transdutor perpendicular as costelas, em posição vertical, com indicador do transdutor 

para cima. O protocolo utilizado para avaliação, uma modificação do escore LUS, envolvia 

a avaliação de 12 campos pulmonares por um ciclo respiratório completo: segmentos superior 

e inferior das regiões anterior, lateral, posterior de ambos os hemitórax.  

Cada região recebia uma pontuação de acordo com quatro padrões de aeração 

pulmonar: 0 pontos - presença de deslizamento pleural com linhas A ou até duas linhas B por 

espaço entre duas costelas; 1 ponto - três ou quatro linhas B por espaço intercostal; 2 pontos 

- cinco ou mais linhas B em espaço intercostal; e 3 pontos - perda completa de aeração 

pulmonar com a visualização de consolidação. O LUS final de cada paciente era a soma dos 

pontos nas 12 regiões e poderia variar de 0 a 36 pontos. (Figura 4) 

 

Análise estatística  

 

As variáveis são descritas como números absolutos e percentagens para as variáveis 

categóricas, e como médias e desvio-padrão ou medianas e intervalos interquartis para as 

variáveis contínuas de distribuição normal e não normal, respectivamente. 

Na análise de desfechos secundários (internação em UTI e intubação orotraqueal), 

optamos por excluir os pacientes que foram admitidos em nosso serviço já intubados. Embora 

já se tenha comprovação de que a ventilação com pressão positiva é capaz de alterar a 

pontuação LUS, optamos por manter esses pacientes na análise de mortalidade. [7] 

 Todos as variáveis foram testadas para normalidade utilizando o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Quando a distribuição foi normal, usamos posteriormente um teste t 

de Student bicaudal. Realizamos regressão logística para explorar as associações entre LUS 

e mortalidade por todas as causas durante internação, admissão em UTI e necessidade de 

intubação orotraqueal. Calculamos ainda a área sob a curva ROC (AUC) para cada regressão. 

A significância estatística aceita em todos os testes foi de p ≤ 0,05. Todas as análises foram 

realizadas usando Software Stata 13 (College Station, TX, EUA).  
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Figura 4 – Escore LUS modificado. As imagens em A e B demonstram as seis regiões avaliadas no pulmão 
direito: anterossuperior (1), anteroinferior (2), látero-superior (3), látero-inferior (4), póstero-superior (5) e 
póstero-inferior (6). As áreas pulmonares são delimitadas pelas linhas paraesternal (PSL), axilar anterior 
(AAL), axilar posterior (PAL) e paravertebral (PVL). Em C, imagem de pulmão com aeração normal (0 
pontos) e em D imagem de pulmão com perda de aeração com 6 linhas B em espaço intercostal (2 pontos). 
Adaptada de Xia et al. (2019) [125] 
 

 

5.3.3. Resultados  

 

Durante o período de estudo, 1606 pacientes foram admitidos para internação na UER 

HC-FMUSP com suspeita de COVID-19. Destes, 506 pacientes confirmaram o diagnóstico 

de COVID-19 e 180 foram incluídos no estudo. 
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A idade média dos pacientes foi de 60 anos e 105 pacientes (58%) eram homens. 

Todos os pacientes foram submetidos à realização do escore LUS modificado no dia 

admissão no DE. O LUS médio foi de 18,7 com um desvio padrão de 6,8. (Tabela 19) 

 
Tabela 19 – Características demográficas, clínicas, sinais vitais e resultados de exames dos pacientes na 
admissão no Departamento de Emergência 
 

Variável Mediana (IIQ), Mediana (+ DP) ou N (%) 

Idade (anos) 60 (49-70) 

Sexo   

 Masculino 75 (42%) 

Comorbidades 105 (58%) 

 Hipertensão 98 (55%) 

 Diabetes 69 (39%) 

 Insuficiência cardíaca congestiva 25 (14%) 

 Doença pulmonar obstrutiva crônica 15 (8%) 

 Doença renal crônica 11 (6%) 

Sintomas clínicos  

 Duração dos sintomas antes da admissão 7 (5-10) 

 Frequência respiratória  25 (20-30) 

 Frequência respiratória > 24 irpm 91 (51%) 

 Saturação de oxigênio (%) 93 (90-96) 
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 Saturação de oxigênio < 93% * 78 (43%) 

 Frequência cardíaca (bpm) 92 (80-103) 

 Frequência cardíaca > 100 bpm 53 (29%) 

 PaO2:FiO2 admissão 120 (64-230) 

 Pacientes que necessitaram de 

suplementação de oxigênio 
136 (76%) 

Tipo de suplementação de oxigênio  

 Cateter nasal 53 (30%) 

  Fluxo no cateter nasal (L O2/min) 2.8 ± 1.4  

 Máscara de Venturi (FiO2=50%) 1 (1%) 

 Máscara não reinalante 35 (19%) 

  Fluxo na máscara não reinalante (L O2/min) 11.9 ± 3.5  

Ventilação mecânica 47 (27%) 

  FiO2 na ventilação mecânica (%) 86.5 ± 21.8 

LUS 18.7 ± 6.8 

* Não removemos a suplementação de oxigênio ofertada após a triagem do paciente para 

mensurar a saturação de oxigênio em ar ambiente na admissão. 

 

Dos 180 pacientes incluídos, 109 (60%) tiveram alta, 61 (34%) morreram e 10 

pacientes (5%) ainda estavam internados no momento da coleta de dados, em 20 de julho de 
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2020. Do total, 74 pacientes (56%) foram internados em UTI, e 52 (39%) necessitaram de 

intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva. Quarenta e sete pacientes já estavam 

intubados no momento da admissão ou foram intubados logo após a chegada ao nosso 

serviço, antes que a ultrassonografia pulmonar pudesse ser realizada. O tempo médio entre a 

realização de ultrassonografia pulmonar e a intubação foi de 2 dias. 

A pontuação no LUS foi associada com mortalidade hospitalar por todas as causas 

com AUC de 0,72, e uma pontuação ≥ 26 teve especificidade de 90% para mortalidade 

durante a internação. (Tabelas 20 e 21 e Figuras 5 e 6) 

 
Tabela 20 – LUS e desfechos de internação em pacientes com COVID-19 
 

Desfecho Pacientes 
LUS (média ± 

DP) 

OR (95% 

IC) 
p** 

Mortalidade 61/170 (36%) 21.6 ± 4.9  

 

1.13 (1.07-

1.21)* 

<0.001 

Alta hospitalar 
109/170 

(64%) 
16.7 ± 4.9 

Desfechos secundários 

Ventilação mecânica invasiva 52/133 (39%) 21.3 ± 4.9  

 

1.17 (1.09-

1.26) 

<0.001 
Sem necessidade de 

ventilação mecânica invasiva 
81/133 (61%) 15.2 ± 7.1 

Admissão em UTI 74/133 (56%) 20.0 ± 5.9 
1.14 (1.07-

1.21) 
<0.001 

OR: Odds ratio. IC: intervalo de confiança. *Ajuste para idade não alterou o resultado. 

**Valores de p calculados pelo teste t de Student 
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Tabela 21 – Sensibilidade e especificidade do Escore LUS 
 

Desfecho LUS Sensibilidade Especificidade 

Alta hospitalar < 16 40% 90% 

Mortalidade  > 26 23% 90% 

Sem necessidade de VMI < 15 41% 90% 

Necessidade de VMI  > 25 27% 93% 

Não admitido em UTI < 13 31% 91% 

Admissão em UTI > 25 22% 93% 

VMI: Ventilação mecânica invasiva. UTI: Unidade de terapia intensiva 

 

A pontuação LUS também foi estatisticamente associada à extensão da Pneumonia 

por SARS-CoV-2 na TC de tórax. O LUS médio em pacientes com < 50% de envolvimento 

na TC de tórax foi de 15 vs. 21 naqueles com envolvimento > 50%.  

A duração dos sintomas antes da admissão não se correlacionou com a pontuação 

LUS no momento da admissão. Também realizamos uma análise univariada relacionando 

sintomas na admissão, resultados de exames laboratoriais e mortalidade, mas não 

encontramos correlação entre as variáveis. Contudo, idade e acometimento pulmonar > 50% 

na TC de tórax foram importantes preditores de mortalidade.  
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Figura 5 – Correlação entre LUS e mortalidade intra-hospitalar por todas as causas 
 

 
Figura 6 – Correlação em LUS e necessidade de admissão em UTI 
 
 
5.3.4. Discussão 
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No presente estudo, analisamos o valor prognóstico da Ultrassonografia Pulmonar em 

pacientes com COVID-19 admitidos em Departamento de Emergência, especificamente, o 

uso do escore LUS modificado para avaliação da extensão do acometimento pulmonar e 

estratificação do risco de desfechos adversos em pacientes com COVID-19. Nós também 

descrevemos o escore LUS modificado, uma ferramenta ultrassonográfica para avaliação de 

perda de aeração pulmonar. Os resultados deste estudo demonstram correlação 

estatisticamente significante entre a pontuação no escore LUS modificado, extensão do 

acometimento pulmonar da doença em TC de tórax e os desfechos analisados: morte, 

internação em UTI e necessidade de intubação orotraqueal, sugerindo a utilidade do sistema 

de pontuação na avaliação de gravidade de pacientes com COVID-19.  

O uso do escore LUS para quantificar e monitorar mudanças na aeração pulmonar já 

havia sido descrita em pacientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SARA) 

internados em UTI. [7] Em pacientes com pneumonia por SARS-CoV-2, os padrões de perda 

de aeração, sejam ultrassonográficos (acometimento intersticial ou consolidação), sejam 

tomográficos (vidro fosco ou consolidação) parecem contribuir com a insuficiência 

respiratória do paciente, e a gravidade da doença parece estar diretamente relacionada à 

extensão total do comprometimento pulmonar. [126] Além disso, a pneumonia por SARS-

CoV-2 tipicamente apresenta padrão intersticial difuso bilateral, com lesões de distribuição 

assimétrica e irregular, envolvendo principalmente a periferia dos pulmões, o que a torna 

particularmente acessível a Ultrassonografia Pulmonar. [127] 

Nesse estudo, a pontuação do escore LUS modificado foi maior em pacientes que 

necessitaram de ventilação mecânica invasiva durante a internação quando comparados a 

pacientes que não precisaram, e uma pontuação LUS ≥ 25 na admissão teve 90% de 

especificidade para prever necessidade de intubação, assim, pode ser um sinal de alerta para 

necessidade dessa intervenção em paciente admitidos no DE com essa pontuação. 

Brahier et al. e Youden et al. também demonstraram correlação entre o escore LUS e 

a mortalidade de pacientes com COVID-19 com AUC de 0,76 e de 0,78, respectivamente, e, 

além disso, concluíram que a ultrassonografia pulmonar pode avaliar dinamicamente a 

ventilação do paciente e fornecer uma previsão da deterioração clínica. [128] [129]  

Algumas limitações deste estudo devem ser citadas. Primeiro, esse foi um estudo 

unicêntrico em um centro de referência para atendimento de pacientes com COVID-19 grave 
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ou crítico. Segundo, embora a ultrassonografia pulmonar seja um exame operador-

dependente, não foi realizada concordância interobservadores. Para minimizar essa 

limitação, médicos experientes realizaram LUS usando um sistema de pontuação pré-

definido. 

Concluímos que a pontuação no escore LUS modificado se correlacionou com morte, 

admissão em UTI e necessidade de intubação orotraqueal em pacientes com COVID-19 

admitidos no Departamento de Emergência. Esse estudo dá suporte e embasa pesquisas 

futuras, principalmente que visem combinar variáveis clínicas, laboratoriais e 

ultrassonográficas, para criação de modelos de estratificação de risco e previsão de desfechos 

em pacientes com infecção pelo SARS-CoV-2. 

 

5.3.5. Relevância 

 

Esse estudo descreveu um escore ultrassonográfico de rápida execução, fácil 

reprodutibilidade, seguro e relativamente barato para a avaliação da extensão do 

acometimento pulmonar pela COVID-19 e o correlacionou com a extensão da doença em TC 

de tórax. 

Além disso, demonstramos uma correlação estatisticamente significante entre a 

pontuação obtida com o escore descrito, quando realizado na admissão do paciente no 

Departamento de Emergência, e o aumento da necessidade de internação em UTI, ventilação 

mecânica invasiva e mortalidade intra-hospitalar por todas as causas, sugerindo sua utilidade 

como preditor de evolução desfavorável do paciente com boa acurácia. 
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6. ESTUDOS DE TRATAMENTO DA COVID-19 
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 Análise de desfechos de intubação de pacientes com COVID-19 realizadas por 

médicos emergencistas (Anexo IV) 

 

6.1.1. Introdução 

 

A abordagem terapêutica da insuficiência respiratória de pacientes com pneumonia 

por SARS-CoV-2 não está definitivamente estabelecida, de modo que decidir se e quando 

intubar um paciente é uma decisão complexa, baseada na gravidade da doença, na 

apresentação do paciente e no julgamento clínico, e pode ter implicações significativas nos 

desfechos, tornando-se um componente essencial no cuidado. [31] [130]  

Séries de casos pré-pandemia relatavam uma incidência total de complicações 

(hipoxemia, choque circulatório, intubação esofágica, broncoaspiração ou parada 

cardiorrespiratória [PCR]) de até 40% nas intubações emergenciais de pacientes críticos. 

[131] A incidência de PCR peri-intubação no departamento de emergência era de cerca de 

2%, e fatores associados a essa complicação incluem idade e hipoxemia. [132] [133] 

Embora fatores humanos estejam relacionados com até 40% dos eventos adversos em 

intubações [134], a pandemia de COVID-19 impactou o ambiente hospitalar e exigiu 

modificações no cuidado aos pacientes no DE com intuito de minimizar a disseminação viral 

e uma consequente infecção de profissionais de saúde, assim, a obrigatoriedade do uso de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) tornou a intubação um procedimento ainda mais 

desafiador. [74] [135] [136] 

Em diversos serviços, o Médico Emergencista é o responsável pelo atendimento 

inicial e pelo manejo da via aérea do paciente com COVID-19, o que inclui o procedimento 

de intubação orotraqueal. [71] [74] O objetivo deste estudo foi analisar a taxa de sucesso de 

intubação em primeira tentativa e descrever as complicações desse procedimento quando 

realizado por Médicos Emergencistas. 

 
 
6.1.2. Métodos 

 
Desenho do Estudo 
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 Este é um estudo de coorte prospectivo realizado entre 24 de março e 28 de maio de 

2020 na UER do HC-FMUSP, que incluiu todos os pacientes com COVID-19 suspeito ou 

confirmado e que necessitaram de intubação orotraqueal. Definimos COVID-19 confirmado 

o paciente com RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 colhido em secreção nasofaríngea ou 

aspirado traqueal. Consideramos COVID-19 suspeito o paciente com quadro clínico 

compatível com síndrome gripal ou pneumonia, associado a achados em TC de tórax laudada 

por um médico radiologista compatível com COVID-19. Nenhum paciente foi excluído. 

O objetivo primário do estudo foi descrever a taxa de sucesso dos médicos 

emergencistas do serviço de Clínica Médica de Emergência do HC-FMUSP em realizar uma 

intubação orotraqueal em primeira tentativa, definida como a passagem e a alocação correta 

do tubo endotraqueal após a primeira inserção do laringoscópio na boca do paciente e 

confirmada por capnografia. Os objetivos secundários do estudo foram a descrição da 

incidência das seguintes complicações: hipotensão, hipoxemia, aspiração e intubação 

esofágica. Hipotensão foi definida como diminuição de 30 mm Hg ou mais da pressão arterial 

sistólica ou pressão arterial média (PAM) < 65 mm Hg após o procedimento. Hipoxemia foi 

definida como uma SatO2 < 90% durante a intubação. Aspiração foi definida como 

visualização de alimentos, líquidos, saliva ou vômito aspirados das vias aéreas após uma 

tentativa de intubação. Intubação esofágica foi definida como ausência de curva de 

capnografia após passagem do tubo orotraqueal pela boca do paciente. 

O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Local sob o 

número 3.990.817 (CAAE: 30417520.0.0000.0068). 

 

 Protocolo de Intubação 

 

Todas as intubações orotraqueais foram realizadas por residentes de Medicina de 

Emergência (geralmente do 2º ou 3º ano) ou Médicos do Pronto Socorro de Clínica Médica 

do HC-FMUSP.  

Embora o método de intubação, drogas sedativas e laringoscópio fossem escolhidos 

pelo Médico responsável de acordo com a indicação clínica do paciente, uma abordagem 

institucional de manejo da via aérea havia sido previamente sugerida aos médicos do serviço, 

e incluía: 
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1. Obrigatoriedade do uso de EPIs: máscara N95, máscara cirúrgica (cobrindo a 

máscara N95), óculos de proteção, protetor facial, avental impermeável 

descartável e luvas de procedimento. 

2. Uso de sequência rápida de intubação sempre que possível, definida como o uso 

de sedativo e bloqueador neuromuscular para realizar intubação orotraqueal em 

paciente previamente pré-oxigenado e hemodinamicamente estabilizado.  [137] 

3. Uso de estratégia de pré-oxigenação que consistia em máscara não reinalante 

(MNR) ou bolsa-valva-máscara bem acoplados a face do paciente com fluxo de 

15 L/min por 5 minutos com paciente em posição sentada. Se o paciente 

mantivesse SatO2 < 93%, recomendava-se iniciar ventilação não invasiva com 

pressão positiva, tipo BIPAP, com EPAP 5-8 mm Hg, IPAP suficiente para um 

volume corrente de 6ml/kg e FiO2 100% em ventilador mecânico com duplo 

circuito e filtro HEPA em válvula expiratória.  

4. Realização de primeira tentativa de IOT apenas quando SatO2 > 93% 

5. Correção hemodinâmica previamente a sedação e bloqueio neuromuscular com 

cristaloides ou drogas vasoativas com meta de pressão arterial sistólica > 90 

mmHg. 

6. Confirmação da intubação orotraqueal com capnografia em forma de onda. 

 

Análise Estatística 

 

Os dados são descritos como números absolutos e percentagens para as variáveis 

categóricas, e como médias e desvio-padrão ou medianas e intervalos interquartis (IIQ) para 

variáveis contínuas de distribuição normal e não normal, respectivamente. 

Não realizamos imputação de dados. 

Especificamente nesse estudo optamos por manter na análise os pacientes que não 

confirmaram infecção pelo vírus SARS-CoV-2, pois consideramos que a indicação de 

intubação e o método de intubação, incluindo o uso de EPIs, foi o mesmo em todos os 

pacientes. 
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Análises de subgrupos de natureza exploratória foram realizadas para variáveis 

clínicas de interesse, utilizando o teste t de Student bicaudal ou o teste H de Kruskal-Wallis 

para valores paramétricos e não paramétricos, respectivamente.  

Os dados foram analisados usando o software Stata 13 (College Station, Texas, EUA).  

 
6.1.3.  Resultados 

 

Dos 112 pacientes incluídos nesse estudo, 99 (88%) foram COVID-19 confirmados, 

e 13 (12%) foram COVID-19 suspeitos. A idade média dos participantes foi de 61 anos e 61 

pacientes (54%) eram homens. (Tabela 22) 

 
Tabela 22 – Características clínicas dos pacientes submetidos a intubação 
 
Variável No. (%) (n = 112) 

Idade, mediana (anos), IIQ 61 (50 - 69) 

Sexo masculino 61 (54%) 

Frequência cardíaca, mediana (bpm), IIQ 100 (90 – 110) 

Pressão arterial sistólica, mediana (mm Hg), 

IIQ 
127 (112 – 140) 

Shock index, mediana, IIQ 0.79 (0.68 – 0.94) 

Shock index > 0.90, (%) 33 (29%) 

Frequência respiratória, mediana (irpm), IIQ 36 (30 – 40) 

Suplementação de oxigênio, (%) 112 (100%) 

 Cateter nasal 6 L/min 15 (14%) 

 Máscara de venturi 50% 3 (3%) 

 Cateter nasal de alto fluxo 60 L/min 4 (3%) 

 Máscara não reinalante 15 L 73 (65%) 

 Ventilação mecânica não invasiva FiO2 

100% 
17 (15%) 

SatO2, mediana (%), IIQ 89% (84% - 92%) 

Indicação de intubação  
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 Hipoxemia 110 (98%) 

 Rebaixamento de nível de consciência 2 (2%) 

 

Os procedimentos foram realizados por 30 médicos: residentes de Medicina de 

Emergência ou médicos do serviço de Clínica Médica de Emergência do HC FMUSP.  

A principal indicação de intubação foi hipoxemia (98%), e apenas 2 pacientes (2%) 

foram intubados por rebaixamento do nível de consciência com impossibilidade de proteger 

a via aérea.  

Sequência rápida de intubação (SRI) foi utilizada em 96% dos pacientes, sequência 

lenta de intubação foi utilizada em 3%, e 1 paciente foi submetido a SRI com duplo disparo, 

com realização de cricotireoidostomia após duas tentativas falhas de intubação orotraqueal. 

(Tabela 23) 
 
Tabela 23 – Procedimento de intubação 
 
Variável No. (%) (n = 112) 

Método  

 Sequência rápida de intubação 108 (96%) 

 Sequência lenta de intubação 4 (3%) 

 Cricotireoidostomia 1 (< 1%) 

Pré-oxigenação 112 (100%) 

 Máscara não reinalante 28 (25%) 

 Bolsa-valva-máscara 12 (11%) 

 Ventilação mecânica não invasiva 72 (64%) 

Pré-tratamento  

 Fentanil 100 µg 16 (14%) 

 Lidocaina 1.5 mg/kg 12 (10%) 

Sedativo (%)  

 Etomidato 0.3 mg/kg 8 (25%) 

 Quetamina 1.5 mg/kg 81 (72%) 

Bloqueador neuromuscular, (%) 112 (100%) 
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 Succinilcolina 1.5 mg/kg 68 (61%) 

 Rocuronio 1.2 mg/kg 44 (39%) 

SatO2 antes da primeira laringoscopia (%)  

   > 93% 112 (100%) 

Experiência do intubador  

 Sênior (médico assistente ou residente do terceiro ano) 73 (65%) 

 Junior (residente do primeiro ou segundo ano) 39 (35%) 

Laringoscopia  

 Videolaringoscópio McGrath  62 (55%) 

 Laringoscópio direto de Macintosh 50 (45%) 

Uso do Bougie na primeira tentativa 45 (40%) 

 

Sedação seguida de bloqueio neuromuscular foi realizada em todos os pacientes antes 

da intubação. Os sedativos mais utilizados foram quetamina (72%) e etomidato (25%), 

enquanto a succinilcolina foi o bloqueador neuromuscular mais utilizado (61%). Pré-

tratamento com fentanil foi usado em apenas 14% dos pacientes.  

A mediana da relação PaO2:FiO2 imediatamente após a intubação foi de 107, 59% 

dos pacientes necessitaram de bloqueador neuromuscular contínuo e 5% de posição prona 

ainda no DE. (Tabela 24)  

 
Tabela 24 – Desfechos dos pacientes intubados por Médicos Emergencistas 
 
Desfecho No. de eventos (%) 

Desfecho primário  

 Intubação em primeira tentativa 92 (82%) 

Desfechos secundários  

 Alguma complicação 83 (74%) 

 > 2 tentativas de intubação 4 (3%) 

 Hipotensão 48 (42%) 

 Hipoxemia 58 (52%) 

 Intubação esofágica 3 (2%) 
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 Parada cardiorrespiratória 2 (1%) 

 PaO2:FiO2 pós intubação, mediana, IIQ 107 (66-125) 

 Necessidade de bloqueador neuromuscular imediato após 

intubação 
66 (59%) 

 Necessidade de prona imediata após intubação 6 (5%) 

 

O desfecho primário, sucesso na primeira tentativa de intubação, foi alcançado em 

82% dos pacientes. Entre os 20 pacientes que não foram intubados na primeira tentativa 75% 

foram intubados na segunda tentativa e 20% na terceira tentativa; cricotireoidostomia foi 

realizada em uma paciente. A taxa de sucesso na primeira tentativa foi de 85% entre os 

médicos assistentes e de 76% entre os médicos residentes (p = 0,5). As tentativas de resgate 

de via aérea, quando não foi possível a intubação na primeira tentativa, utilizaram bougie ou 

máscara laríngea e foram realizadas por médico mais experiente.  

 Quarenta e oito pacientes (42%) fizeram hipotensão e necessitaram de vasopressores 

(norepinefrina) imediatamente após a intubação. Cinquenta e oito pacientes (52%) 

experimentaram hipoxemia peri-intubação, e 3 pacientes tiveram intubação esofágica. Dois 

pacientes (2%) tiveram parada cardiorrespiratório, ambos após intubação esofágica. O 

retorno da circulação espontânea foi obtido após intubação bem-sucedida nos dois casos. Não 

houve casos de óbito em até 24 horas após o procedimento. Nenhum episódio de aspiração 

foi reportado. 

 

6.1.4. Discussão 

 

A intubação orotraqueal de pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 

apresenta um conjunto único de desafios, pois combina a realização de tarefas complexas em 

tempo crítico para assegurar a oxigenação de pacientes com vias aéreas de manejo 

fisiologicamente difícil por profissionais utilizando EPIs para protegê-los dos riscos à sua 

própria saúde. [138] 

Cientes disso, a pergunta que norteou esse estudo foi: Médicos Emergencistas da 

UER HC-FMUSP estão aptos a intubar pacientes com COVID-19? A tentativa de responder 
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a esse questionamento justificou a análise de êxito e de complicações das intubações 

orotraqueais de 112 pacientes com infecção suspeita ou confirmada por COVID-19 

realizadas por Médicos Emergencistas. 

Esse estudo demonstrou que a taxa de sucesso de intubação orotraqueal em primeira 

tentativa de pacientes com COVID-19 quando realizada por Médicos Emergencistas em 

centro brasileiro foi de 82%, enquanto a taxa de sucesso de intubação orotraqueal em 

qualquer tentativa foi de 99%. Esse resultado é comparável com as conclusões do Estudo 

NEAR II, que analisou a base de dados do National Emergency Airway Registry, um registro 

multicêntrico de 30 Departamentos de Emergência americanos que incluiu mais de oito mil 

intubações entre 1997 e 2002. Nesse estudo, a taxa de sucesso na primeira tentativa de 

intubação foi de 81%. [139] 

Comparativamente com anestesiologistas, séries de casos internacionais 

demonstraram taxa de sucesso de intubação em primeira tentativa de pacientes COVID-19 

de 85% em uma coorte inglesa com 53 pacientes e de 89% em uma coorte chinesa com 202 

pacientes. [138] [140] 

Como esperado para uma doença que cursa com insuficiência respiratória e SARA, a 

principal indicação de intubação orotraqueal em nossa coorte foi hipoxemia (98% dos casos), 

e apenas 2 pacientes, com diagnóstico concomitante de COVID-19 e acidente vascular 

cerebral (AVC), foram intubados para proteção de via aérea. [31] 

Em nosso estudo, 96% dos pacientes foram intubados utilizando Sequência Rápida 

de Intubação (SRI), em conformidade com as diretrizes das principais sociedades de 

especialistas nacionais e internacionais, que incluem a Difficult Airway Society, o Royal 

College of Anaesthetists, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira e a Associação 

Brasileira de Medicina de Emergência. [141] [142] Quatro pacientes foram intubados em 

sequência atrasada de intubação, indicada por agitação psicomotora, provavelmente 

secundária à hipoxemia, que impediu uma pré-oxigenação adequada, e um paciente 

necessitou de cricotireoidotomia por falência de duas tentativas de intubação orotraqueal 

seguida por hipoxemia com incapacidade de ventilar o paciente de forma não invasiva. 

Diferente da SRI, a técnica de sequência atrasada de intubação separa 

temporariamente a administração do agente sedativo da administração do bloqueador 

neuromuscular para permitir pré-oxigenação e otimização hemodinâmica adequadas. [143] 
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Nessa técnica de intubação, classicamente indicada em pacientes com agitação psicomotora, 

o sedativo escolhido deve possibilitar a manutenção tanto da respiração espontânea quanto 

dos reflexos das vias aéreas. Após a infusão do sedativo, o paciente pode ser pré-oxigenado, 

geralmente utilizando ventilação mecânica não invasiva, e quaisquer outros procedimentos 

pré-intubação necessários podem e devem ser realizados. Somente após a conclusão dessas 

ações o paciente recebe o bloqueador neuromuscular e efetivamente é intubado. [144] 

 Os agentes sedativos preferidos em nossa coorte foram quetamina e etomidato, e a 

succinilcolina foi o bloqueador neuromuscular mais utilizado, provavelmente porque já eram 

os medicamentos de escolha em nosso serviço antes da pandemia de COVID-19. 

A taxa de complicações relacionadas ao procedimento de intubação atingiu 74% dos 

pacientes. Assim como a coorte inglesa, hipoxemia foi a complicação mais comum em nosso 

estudo e ocorreu em 52% dos pacientes. Pacientes que experimentaram hipoxemia receberam 

mais ventilação mecânica não invasiva previamente e apresentaram relação PaO2:FiO2 pós-

intubação menor, o que sugere que a indicação de intubação nesses pacientes foi definida 

tardiamente. Coortes internacionais também demonstram taxas de hipoxemia tão altas 

quantos as nossas, acometendo até 49% dos pacientes em série inglesa e alarmantes 73,3% 

em série chinesa. [138] [140] 

Um a cada quatro pacientes adultos críticos submetidos à intubação orotraqueal em 

época pré-COVID-19 apresentava colapso cardiovascular - definido como choque, parada 

cardíaca ou morte - durante ou imediatamente após o procedimento. [145] Infelizmente, 

colapso cardiovascular peri-intubação também está associado a um aumento significativo no 

risco de óbito intra-hospitalar. [133] [146] Em nosso estudo, hipotensão pós-intubação 

ocorreu em 42% dos pacientes. Apesar de estudos prévios descreveram a utilidade do shock 

index (SI) ≥ 0,9 para prever hipotensão pós-intubação, nesta série o SI não foi um preditor 

confiável de hipotensão pós-procedimento. [147] [148] O SI médio dos pacientes que 

apresentaram hipotensão foi de 0,78, e nenhum paciente apresentava pressão arterial sistólica 

< 90 mm Hg antes da passagem do tubo orotraqueal.  

Em três pacientes (2% dos casos) ocorreu intubação esofágica. No primeiro caso, 

realizado por laringoscopia direta, o evento foi rapidamente identificado pela ausência de 

curva de capnografia, o tubo foi retirado e uma máscara laríngea foi passada, possibilitando 

a ventilação e oxigenação da paciente, e a segunda tentativa de intubação, realizada por 
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profissional mais experiente, foi bem-sucedida. No segundo e no terceiro casos, realizados 

com videolaringoscopia, um bougie foi inicialmente passado pelas cordas vocais, mas o 

intubador sentiu resistência ao passar o tubo pelo bougie, presumivelmente pelo impacto do 

tubo nas cartilagens aritenoides. Nos dois casos, o bougie foi removido inadvertidamente, e 

o tubo foi passado as cegas no esôfago, os pacientes tornaram-se hipoxêmicos e ambos 

evoluíram para parada cardiorrespiratória, prontamente revertidas após uma segunda 

tentativa de intubação realizada por profissional mais experiente. 

Esse estudo apresenta limitações importantes, entre elas, o fato de ter sido realizado 

em centro único, o que não permite a generalização dos seus resultados. Além disso, treze 

pacientes não confirmaram infecção pelo SARS-CoV-2, no entanto, optamos por não excluir 

esses pacientes da amostra pois o processo de intubação foi exatamente o mesmo daqueles 

que confirmaram a infecção.  

 Concluímos que Médicos Emergencistas do serviço de Clínica Médica de 

Emergência do HC FMUSP atingiram 82% de sucesso na primeira tentativa de intubação de 

pacientes COVID-19. Além disso, a intubação desses pacientes foi associada com um alto 

risco de complicações. 

 

6.1.5. Relevância 

 

Esse estudo descreve um protocolo de intubação orotraqueal de pacientes com 

insuficiência respiratória por COVID-19 factível com resultados estabelecidos. 

Além disso, demonstramos que a taxa de sucesso de Médicos Emergencistas em 

realizar a intubação orotraqueal de pacientes com COVID-19 é semelhante à de Médicos 

Anestesistas em coortes internacionais. 

Por fim, relatamos a alta taxa de complicações peri-intubação de pacientes com 

infecção pelo vírus SARS-CoV-2, sugerindo a necessidade de preparação das equipes em 

realizar o procedimento.  

 

 

 Tratamento com n-acetilcisteína para reduzir necessidade de ventilação mecânica 

invasiva em pacientes com COVID-19 grave (Anexo V) 



 98 

 
6.2.1. Introdução 

 

A proteína spike (S) dos coronavírus facilita a sua entrada nas células dos hospedeiros. 

[149] No caso do SARS-CoV-2, ao atingir as vias respiratórias inferiores dos seres humanos, 

a proteína S se liga ao seu receptor celular funcional, a enzima conversora de angiotensina 2 

(ECA2), e o utiliza para entrar nas células alveolares. [150] Curiosamente, embora 

compartilhe o mesmo mecanismo de entrada, a proteína S do SARS-CoV-2 tem 10 a 20 vezes 

maior afinidade pela ECA2 do que a proteína S do SARS-CoV, o que pode ter contribuído 

para a maior infectividade, transmissibilidade e consequente disseminação da pandemia de 

COVID-19. [151] 

A ECA2 é uma enzima que catalisa a conversão da angiotensina II (AngII) em 

angiotensinas 1-7 e, embora não haja confirmação experimental robusta, parece ser inativada 

pelo SARS-CoV-2. [152] Em estudos prévios, a ligação da proteína S do SARS-CoV à ECA2 

levou a redução da expressão de ECA2 em células pulmonares tanto de ratos quanto de seres 

humanos, e aumentou os níveis de AngII nos pulmões. [153] Mais recentemente, níveis 

séricos aumentados de AngII foram demonstrados em pacientes com formas graves de 

COVID-19 quando comparados com pacientes controles (pacientes sem COVID-19 ou com 

formas leves da doença). [154] 

A Ang II é um octapeptídeo que exerce efeito fisiológico em diversos processos 

celulares de vários órgãos, incluindo vasos sanguíneos, rins, glândulas adrenais, coração e 

sistema nervoso central [155], agindo tanto como hormônio quanto como uma molécula de 

sinalização parácrina e autócrina. [156] Por exemplo, na musculatura lisa dos vasos 

sanguíneos, a ativação do receptor de Ang II do tipo I (ATR1) induz potente vasoconstrição 

[157], inclusive com potenciais usos clínicos da AngII no tratamento do choque circulatório. 

[158] Já nas glândulas adrenais, a AngII estimula a liberação de aldosterona que, por sua vez, 

promove a reabsorção de sódio nos segmentos responsivos a mineralocorticoides do néfron 

distal. [159] Nos pulmões, o efeito vasoconstritor da AngII, com consequente aumento da 

pós-carga do ventrículo esquerdo e desenvolvimento de insuficiência cardíaca, levando a 

aumento da pré-carga ventricular e finalmente a edema pulmonar por mecanismo hidrostático 

já havia sido demonstrado em modelo experimental há mais de 25 anos. [160] 
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Além de efeitos hemodinâmicos, a AngII também parece estar envolvida em eventos-

chave da resposta inflamatória. [161] Independente da etiologia da lesão tecidual em seres 

humanos, a resposta inflamatória universalmente se apresenta em três etapas: 1. alterações 

vasculares (aumento do fluxo sanguíneo e do calibre e da permeabilidade vascular), 2. 

extravasamento de leucócitos (marginalização, diapedese e migração por quimiotaxia) e 

fagocitose e 3. crescimento celular e reconstituição de tecidos. [161] Já foi demonstrado que 

a AngII está envolvida de forma mais ou menos significativa em todas as etapas desse 

processo. [161] 

Especificamente em modelos experimentais de Síndrome do Desconforto 

Respiratório Agudo (SARA), a redução da expressão da ECA2 em camundongos 

geneticamente modificados resultou não só em aumento do edema pulmonar, mas também 

em aumento da permeabilidade vascular e aumento de neutrófilos, levando à piora da função 

pulmonar. [153] Nesse estudo, o aumento da permeabilidade vascular foi menor em 

camundongos geneticamente modificados para não apresentar o ATR1. [153] Esses 

resultados foram reproduzidos com a injeção da proteína S do SARS-CoV in vivo, o que 

indica que a redução da expressão de ECA2 e o aumento local de Ang II desencadeiam maior 

permeabilidade vascular pulmonar e consequente aumento do edema pulmonar, que piora a 

insuficiência respiratória causada pelos Coronavírus por meio da estimulação do receptor 

ATR1. [162] 

A sinalização intracelular fisiológica da AngII envolve o aumento da produção de 

espécies reativas de oxigênio (ERO). [163] Em modelos animais, a AngII aumentou a 

atividade da enzima NAD(P)H oxidase tanto em cultura de células quanto in vivo, o que 

resultou em aumento da produção intracelular de ERO, sobretudo a produção do radical 

superóxido (O2-) derivado da ativação da NADH oxidase. [164] [157] [165] 

As ERO são pequenas moléculas de vida curta, altamente reativas, que funcionam 

como mecanismos de sinalização intra e intercelulares e modulam a atividade de proteínas, 

como as quinases, fatores de transcrição e canais iônicos. A ativação de cascatas de 

sinalização pelas ERO, seja por alteração do estado redox intracelular, seja por modificação 

oxidativa da estrutura de proteínas, é responsável pela regulação da função endotelial, 

expressão de mediadores pró-inflamatórios e modificações da matriz extracelular. [166] 
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Dentro das células, as ERO existem em equilíbrio com uma ampla variedade de 

defesas antioxidantes, tanto enzimáticas (por exemplo, superóxido dismutase [SOD], 

catalase, glutationa peroxidase, etc.) quanto não enzimáticas (como as vitaminas C e E, 

glutationa, carotenoides e quelantes do ferro). [167] No entanto, a incapacidade dos agentes 

antioxidantes em manter níveis toleráveis de ERO pode desencadear estresse oxidativo, 

definido como “desequilíbrio entre a geração de ERO e as defesas antioxidantes, causando 

dano oxidativo excessivo". [167] Portanto, em situações em que há grande aumento na 

geração de ERO ou diminuição da disponibilidade ou acessibilidade das defesas 

antioxidantes pode haver danos a quaisquer macromoléculas biológicas, como proteínas, 

ácidos nucléicos e lipídios, com possibilidade de extensão desses danos a membranas e 

organelas celulares, e ativação de processos de morte celular, como a apoptose e a necrose. 

[168] 

Se por um lado a apoptose é um processo altamente regulado, essencial para o 

desenvolvimento e sobrevivência de organismos multicelulares, que frequentemente 

precisam descartar células potencialmente prejudiciais, como as que acumularam mutações 

ou foram infectadas por patógenos. [169] Por outro lado, a desregulação da apoptose tem 

sido associada a várias patologias inflamatórias, como doenças respiratórias, aterosclerose, 

câncer e doenças neurodegenerativas, como as doenças de Alzheimer e Parkinson. [168] 

O limite entre as ações sinalizadora e lesiva das ERO é difícil de ser definido. [170] 

O entendimento atual é que uma resposta patológica ao estresse oxidativo pode estar 

associada ao processo fisiopatológico de uma ampla gama de patologias, tanto porque o 

estímulo nocivo pode ser forte ou prolongado o suficiente para impossibilitar uma completa 

recuperação celular, quanto porque a capacidade celular de lidar com níveis fisiológicos de 

ERO pode estar alterada no curso de uma doença, levando a dano celular muitas vezes 

irreversível. [168] 

O papel de antioxidantes na modulação da resposta inflamatória mediada pela AngII 

já havia sido demonstrado em estudos da Disciplina de Emergências Clínicas. [170] A AngII 

é capaz de estimular a produção e a expressão de CD40, responsável por diversos efeitos pró-

inflamatórios, principalmente por mediação do fator nuclear kappa-B (NF-kB), capaz de 

promover ativação, diferenciação e proliferação de linfócitos B. [171] [172] A mediação da 

produção e da expressão de CD40 pela AngII é dependente da produção de ERO intracelular, 
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sobretudo de peróxido de hidrogênio, e pode ser bloqueada pela ação de uma medicação 

antioxidante, a N-acetilcisteína (NAC). [173] A inibição da atividade do fator de transcrição 

NF-kB pela NAC também foi demonstrada por outros autores. [174] 

A NAC é uma medicação que está em uso clínico como mucolítico desde década de 

1960. [175] Atualmente, também é utilizada para o tratamento da intoxicação aguda por 

paracetamol e para o tratamento da insuficiência hepática aguda induzida tanto por 

paracetamol, quanto por outros agentes hepatotóxicos. [176] [177] [178] 

Nos pulmões, além de efeito mucolítico, postula-se que a N-acetilcisteína pode 

proteger as células pulmonares contra os danos produzidos pelo estresse oxidativo, tanto pela 

sua capacidade de reduzir diretamente as ERO em produtos menos reativos [179], quanto 

pela possibilidade de ser desacetilada e aumentar as concentrações intracelulares de cisteína, 

o aminoácido limitante na reação da glutationa reduzida (GSH). [180] A GSH tem 

importantes funções celulares, dentre elas, ação tanto como um oxidante direto, como como 

um substrato no ciclo redox da glutationa. [181] [180] 

A partir desse racional, hipotetizamos que o aumento local da AngII, após a inativação 

da ECA2 pela sua ligação com proteína S do SARS-CoV-2, é responsável pelo estresse 

oxidativo nas células do epitélio alveolar, causando apoptose, lesão da membrana alveolar-

capilar, aumento da permeabilidade capilar, prejuízo na troca gasosa, insuficiência 

respiratória e SARA. Portanto, projetamos um ensaio clínico, duplo-cego, placebo-

controlado para determinar se a NAC é capaz de evitar a progressão da insuficiência 

respiratória para necessidade de ventilação mecânica invasiva em pacientes com COVID-19 

grave. 

 
6.2.2. Métodos 

 

Participantes 

 

Este foi um ensaio clínico de fase 3, duplo-cego, randomizado, placebo-controlado 

para avaliar a eficácia da N-acetilcisteína (NAC) intravenosa para prevenir necessidade de 

ventilação mecânica invasiva em pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 

grave.  
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Trata-se de estudo unicêntrico, conduzido na Unidade de Emergência Referenciada 

(UER) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

em São Paulo, Brasil entre 10 de abril e 25 de maio de 2020.  

Todos os pacientes com idade igual ou maior do que 18 anos admitidos na UER com 

diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19 grave eram elegíveis para o estudo. Os 

critérios de inclusão foram: 1. diagnóstico de síndrome gripal (definido como febre associada 

à tosse, odinofagia ou dificuldade respiratória) e 2. frequência respiratória maior ou igual a 

24 irpm e saturação periférica de oxigênio menor ou igual a 93%. [34]  Utilizamos frequência 

respiratória de 24irpm porque esse era o critério de internação em nosso hospital. Foram 

excluídos os pacientes que apresentavam alergia ou hipersensibilidade conhecida a NAC, 

sinais de necessidade iminente de intubação orotraqueal (definida como diminuição do nível 

de consciência, esforço respiratório com incapacidade de fala e SatO2 < 90% apesar de 

oxigenioterapia suplementar), gravidez ou que se recusaram a assinar o TCLE.  

O protocolo de pesquisa do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sob o número CAAE: 

30420720.4.0000.0068, e o estudo foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 

(REBEC) e na Organização Mundial de Saúde sob o número de UTN: U1111-1250- 356. O 

protocolo do estudo pode ser acessado no site do REBEC no endereço eletrônico 

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-8969zg/. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) por escrito foi obtido de todos os pacientes ou de seus representantes 

legais. 

 

Desenho do Estudo 

 

Os pacientes incluídos no estudo foram randomizados (1:1) para receber N-

acetilcisteína (grupo NAC) ou placebo (grupo placebo). A randomização foi realizada pelo 

farmacêutico chefe do estudo, utilizando a ferramenta gratuita QuickCalcs (© 2018 

GraphPad Software, LLC; San Diego, CA).  

Os pacientes do grupo NAC receberam 21 g de N-acetilcisteína administradas por via 

endovenosa divididas em 2 doses: 14g nas primeiras 4 horas e 7g nas 16 horas seguintes. 

Cada dose de N-acetilcisteína foi diluída em 500 mL de dextrose 5%, portanto, a 
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concentração para cada dose foi de 28 mg/mL e 14 mg/mL, respectivamente, e o volume 

recebido por cada paciente foi de 1000 mL ao longo de 20 horas. Os pacientes do grupo 

placebo receberam dextrose 5% endovenosa na mesma taxa de infusão do grupo NAC, ou 

seja, 500 mL em 4 horas e 500 mL nas 16 horas seguintes. As soluções foram preparadas 

pelo serviço de Farmácia do Hospital das Clínicas e eram idênticas em cor, consistência e 

embalagem e foram etiquetadas por profissionais que não tiveram nenhum envolvimento 

com os pacientes. Tanto os pacientes quanto os investigadores permaneceram cegos para a 

randomização até a análise final dos dados. 

Com exceção da nossa intervenção, todos os pacientes receberam o mesmo 

tratamento de acordo com o protocolo institucional do nosso serviço para casos de COVID-

19 grave, que incluía a realização de exames laboratoriais (contagem de leucócitos, proteína 

C reativa, função renal, dosagem de lactato desidrogenase (LDH) e D-dímero, confirmação 

de infecção pelo SARS-CoV-2 por reação em cadeia da polimerase via transcriptase reversa 

(RT-PCR) em esfregaço nasofaríngeo, realização de Tomografia Computadorizada (TC) de 

Tórax, suplementação de oxigênio para SatO2 > 90%, ventilação mecânica não invasiva ou 

invasiva e antibióticos (todos os pacientes deste estudo receberam empiricamente ao menos 

uma dose de ceftriaxona 2g e azitromicina 500 mg.  

Embora todos os pacientes tenham sido recrutados, randomizados e iniciaram a 

infusão da NAC ou placebo durante a sua permanência na UER, a transferência para 

enfermaria ou UTI de acordo com a indicação do médico responsável não foi postergada para 

recepção da medicação, e a infusão da NAC ou placebo foi mantida e acompanhada por uma 

enfermeira de pesquisa a despeito de transferência intra-hospitalar do paciente.  

 

Resultados  

 
O desfecho primário do estudo foi necessidade de ventilação mecânica invasiva.  

Os desfechos secundários previamente estabelecidos foram tempo de ventilação 

mecânica invasiva, necessidade de admissão em UTI, tempo de permanência em UTI e 

mortalidade durante a internação.  

 

Análise Estatística  
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Esclarecemos que o número de participantes desse estudo foi influenciado pela 

viabilidade de recrutamento de pacientes críticos e portadores de uma doença nova em um 

Departamento de Emergência, pela capacidade da equipe de pesquisa em recrutar pacientes 

acometidos por uma doença infectocontagiosa pouco conhecida e pela rapidez com que 

precisávamos de respostas sobre a viabilidade de um novo tratamento para a COVID-19. 

[182] Além disso, o efeito da NAC no tratamento da COVID-19 era completamente 

desconhecido e sustentado apenas por estudos fisiopatológicos. 

Como ponto de partida, consideramos que a taxa de necessidade de ventilação 

mecânica (VM) invasiva em pacientes admitidos em nosso serviço era de 44,9%, e 

concluímos que necessitaríamos de 138 pacientes para demonstrar que a infusão de N-

acetilcisteína na dose pré-determinada era capaz de reduzir em 50% o risco absoluto do 

desfecho primário (necessidade de VM invasiva) em pacientes com COVID-19 grave com 

poder de 80% e α = 0,05 quando comparada ao placebo. 

Nesse estudo, descrevemos os dados como números absolutos e percentagens para as 

variáveis categóricas, e como médias e desvio-padrão ou medianas e intervalos interquartis 

para variáveis contínuas de distribuição normal e não normal, respectivamente.  

A análise de eficácia do desfecho primário foi realizada por protocolo. As 

comparações entre grupos NAC e Placebo foram realizadas utilizando os testes qui-quadrado 

para variáveis categóricas, teste de Wilcoxon para variáveis contínuas de distribuição não 

normal e teste t de Student para as variáveis contínuas de distribuição normal. 

As análises estatísticas foram realizadas usando StataCorp. 2013. 

 

6.2.3. Resultados 

 

Participantes 

 
Durante o período do estudo, entre 10 de abril e 25 de maio de 2020, 612 pacientes 

foram atendidos na UER. Desses, 455 não apresentavam os critérios de inclusão ou 

apresentavam um ou mais critérios de exclusão, e 140 pacientes foram randomizados, sendo 

70 para o grupo NAC e 70 para o grupo Placebo. Finalmente, 135 pacientes compõem a 
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amostra final, sendo 67 no grupo NAC e 68 no grupo Placebo, porque 5 pacientes tiveram 

sua medicação extraviada durante transferências intra-hospitalares e foram excluídos da 

análise final. (Figura 7) 

A mediana de idade dos pacientes participantes no estudo foi de 59 anos, e 60% dos 

pacientes eram do sexo masculino. Idade, gênero, incidência de comorbidades e uso prévio 

de inibidores da ECA foi similar nos dois grupos. O tempo entre os primeiros sintomas da 

doença e a inclusão do estudo também foi semelhante para os pacientes no grupo NAC 

(mediana de 7 dias, IIQ, 5-10 dias) e no grupo placebo (mediana de 7 dias, IIQ, 6-11,5 dias). 

(Tabela 25) 

 
Figura 7 – Fluxo de pacientes no estudo N-acetilcisteína 
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Avaliamos a gravidade da COVID-19 na admissão dos pacientes utilizando a escala 

de 7 categorias proposta pela Organização Mundial da Saúde. [183] A maioria dos pacientes 

(99,3%) foi classificada nas categorias 4 e 5, e 68% necessitou de suplementação de oxigênio 

ou ventilação não invasiva já no momento da admissão. A gravidade dos pacientes de acordo 

com as categorias propostas foi, novamente, muito semelhante entre os grupos. 

 
Tabela 25 – Características demográficas, clínicas, laboratoriais e radiológicas dos pacientes 

 

iECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina. BRA: bloqueador do receptor 

de angiotensina; TC: tomografia computadorizada 

 

Características N-acetilcisteína 
(N = 67) 

Placebo (N 
= 68) 

Idade, média (DP), anos 58 (+ 13) 58 (+ 16) 
Sexo masculino, N (%) 43 (67) 37 (54) 
COVID confirmado, N (%) 65 (97) 63 (93) 
Mediana de tempo (IIQ) entre início dos sintomas e 
randomização, dias 7 (5-10) 7 (6-11) 

Comorbidades, N (%)   
 Hipertensão 32 (47) 31 (45) 
 Diabetes 29 (43) 22 (32) 
 Uso prévio de iECA 5 (7) 7 (10) 
 Uso prévio de BRA 14 (21) 16 (23) 
Sintomas   
 Febre, N (%) 37 (55) 33 (48) 
 Frequência respiratória, mediana (IIQ), irpm 26 (22-32) 25 (21-30) 
 SatO2, mediana, IIQ, %  91 (89-93) 91 (89-92) 

 Contagem de leucócitos, mediana (IIQ), x10-9/L 8385 (5365-10262) 7345 (6265-
9017) 

 Proteína C reativa, mediana (IIQ), mg/dl 110 (77-156) 83 (45-179) 
Acometimento pulmonar em TC de Tórax, N (%)   
 < 50% acometimento  45 (67%) 44 (65%) 
 > 50% acometimento 22 (33%) 24 (35%) 
Classificação, N (%)   
 4. Hospitalizado, sem necessidade de 
suplementação de oxigênio  20 (30) 22 (32) 

 5. Hospitalizado, necessitando de suplementação de 
oxigênio 46 (68) 46 (68) 

 6. Hospitalizado, recebendo ventilação mecânica 
não invasiva ou cateter nasal de alto fluxo 1 (1) 0 (0) 
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Os resultados dos exames laboratoriais também foram semelhantes nos dois grupos. 

Finalmente, SARS-CoV-2 foi detectado em 63 pacientes (94,0%) no grupo placebo e 65 

(95,6%) no grupo NAC.  

 

Desfechos 

 

Entre os pacientes que receberam Placebo, 16 pacientes (23,9%) necessitaram de 

intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva, enquanto 14 pacientes (20,6%) do 

grupo NAC necessitaram de suporte ventilatório mecânico invasivo. Quando apenas os 128 

pacientes com RT-PCR positivo para SARS- CoV- 2 foram incluídos, os resultados foram os 

mesmos (Tabela 26).  

 
Tabela 26 – Desfechos dos pacientes em análise por protocolo 
 

Características 

N-acetil-

cisteína (N = 

67) 

Placebo (N 

= 68) 

Odds ratio 

(IC* 95%) 
p** 

Mortalidade, N (%) 9 (13) 10 (14) 
1.03 (0.38-

2.82) 
0.94 

Admissão em UTI, N (%) 32 (47) 29 (43) 
0.85 (0.43-

1.69) 
0.65 

Ventilação mecânica invasiva, N 

(%) 
14 (21) 16 (24) 

1.21 (0.53-

2.72) 
0.64 

Duração de internação 

hospitalar, mediana (IIQ), dias 
11 (5.5-19) 10 (7-16.5) - 0.87 

*Intervalo de confiança 95% 

 

 A necessidade de admissão em UTI foi de 42,3% no grupo placebo e 47,1% no grupo 

NAC, valores que não apresentaram diferença estatística significante. Os pacientes do grupo 

placebo permaneceram na UTI por 8 dias, enquanto os pacientes que receberam NAC 
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permaneceram no UTI por 9 dias. Nenhuma diferença foi observada no tempo de internação 

hospitalar entre os 2 grupos.  

Não houve eventos adversos nas pacientes que receberam NAC. Todos os pacientes 

toleraram o volume recebido.  

A mortalidade nos dois grupos foi semelhante: 10 pacientes no grupo placebo (14,7%) 

e 9 no grupo NAC (13,4%). Ao final do estudo, 6 pacientes ainda estavam na UTI, 3 pacientes 

em cada grupo. Esses pacientes não foram incluídos na análise de mortalidade.  

 

6.2.4. Discussão 

 

A fisiopatologia da COVID-19 e sua evolução para insuficiência respiratória envolve 

um conjunto complexo de eventos inflamatórios. [13] Esse estudo parte do pressuposto de 

que a ligação da proteína S do SARS-CoV-2 com a Enzima Conversora de Angiotensina 2 

(ECA2) de pneumócitos, células endoteliais e macrófagos alveolares levaria ao aumento da 

disponibilidade local da Angiotensina II (AngII), e apoia-se ainda em estudos que 

demonstraram a participação da AngII na resposta inflamatória de seres humanos utilizando 

um mecanismo redox como uma de suas vias de sinalização intracelular. [162] [173] [184] 

Assim, projetamos este ensaio clínico com o objetivo de bloquear o mecanismo de 

sinalização intracelular de AngII, reduzir o estresse oxidativo e consequentemente prevenir 

inflamação, apoptose e piora da insuficiência respiratória associada a COVID-19. 

Neste ensaio clínico de fase 3, duplo-cego, placebo controlado, randomizado a 

administração de N-acetilcisteína não reduziu a necessidade de ventilação mecânica invasiva 

em pacientes com COVID-19 grave ou reduziu desfechos como tempo de permanência 

hospitalar, tempo de permanência em Unidade de Terapia Intensiva ou mortalidade. É 

necessário, portanto, discutir as causas potenciais da falha do tratamento com NAC em evitar 

a progressão da insuficiência respiratória em pacientes com COVID-19.  

Primeiro, especulamos se a droga e a dosagem propostas para restaurar o equilíbrio 

redox e bloquear a medicação inflamatória da AngII via sinalização intracelular de ERA 

foram escolhas acertadas. A escolha da NAC como medicação antioxidante com intuito de 

reduzir o estresse oxidativo foi uma escolha rápida, considerando seu perfil de segurança 

associado ao seu uso clínico há mais de 50 anos [175] com benefício comprovado na 
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intoxicação por paracetamol e na insuficiência hepática. [178] [185] Além disso, a NAC 

mostrou-se capaz de restaurar o equilíbrio redox em experimentos in vitro [186], a partir da 

sua ação em reduzir os níveis de radicais livres e aumentar os níveis de glutationa. [179] Por 

outro lado, a mediação da atividade inflamatória da Ang II parece ter uma via de sinalização 

intracelular realizada por ERA, que incluem o superóxido, o peróxido de hidrogênio e o ácido 

hipocloroso. [187] E, nessas circunstâncias, o aumento da produção de superóxido já foi 

demonstrado. [163] No entanto, embora a NAC reaja com o ácido hipocloroso e lentamente 

com peroxido de hidrogênio, nenhuma reação com o superóxido foi observada em ensaios in 

vitro. [188] Embora cientes desses estudos, decidimos manter nosso ensaio clínico com a 

NAC pela demonstração prévia de bloqueio da atividade inflamatória da AngII com essa 

medicação. [173] 

No que diz respeito à posologia, a preparação de doses individuais de 300 mg/kg, 

conforme recomendado em estudos de intoxicação por paracetamol, consumiria muito tempo 

de preparo. [189] Assim, optamos por uma dose fixa de NAC de 21g, dose média para um 

paciente adulto de 70kg e ainda maior do que a utilizada em estudos prévios para outras 

doenças e que demonstram efeito benéfico da medicação. [176] [177] 

Uma segunda hipótese para a falha em demonstrar o efeito benéfico do tratamento 

com a NAC para a COVID-19 está relacionada ao tempo de doença quando administramos 

a medicação. Definimos como critério de inclusão pacientes com COVID-19 grave, por 

definição, pacientes com hipoxemia. Todos os nossos pacientes apresentavam pneumonia 

por SARS-CoV-2 em Tomografia de Tórax, e a maioria precisou de suplementação de 

oxigênio já na admissão no departamento de emergência. Podemos especular que a prescrição 

de NAC pode ser mais eficaz no início dos sintomas, e nosso estudo corrobora com pesquisas 

que sugerem que, em pacientes com insuficiência respiratória instalada, o controle da 

inflamação não é possível agindo-se apenas na sinalização redox. [190] Contudo, sabemos 

que a maioria dos pacientes com infecção pelo SARS-CoV-2 se recupera sem tratamento 

especifico [46], e consideramos que não seria viável ou ético admitir e tratar esses pacientes 

por 20 horas em um hospital com o conhecimento de que a maioria deles não precisaria do 

tratamento proposto. Assim, nosso objetivo primário foi o de reduzir a progressão a 

progressão da insuficiência respiratória em pacientes com COVID-19 grave, mensurada a 

partir da necessidade de intubação orotraqueal e de ventilação mecânica invasiva. 
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Finalmente, não podemos excluir o fato de que nossa hipótese inicial possa estar 

errada, isto é, os estudos que suportam o aumento local de AngII não são robustos e, caso 

esse aumento ocorra, pode não levar à sinalização intracelular com efeito pró-inflamatório 

ou não resultar em um desequilíbrio redox com estresse oxidativo importante, ou, mesmo 

que o leve, não sejam componentes que influenciem profundamente a patogênese da doença. 

Contrários a esta hipótese estão estudos que demonstraram o aumento sérico de AngII em 

pacientes com COVID-19 grave [154] e o fato de estudos publicados, incluindo nossa própria 

série de casos, demonstram melhor prognóstico em pacientes em uso de bloqueadores de 

receptores de angiotensina II. [65] Esses dados sugerem que AngII ou os receptores ATR1 

podem estar envolvidos, de alguma forma, na patogênese da COVID-19.  

Por fim, concluímos que a administração de N-acetil-cisteína em altas doses não 

reduziu a incidência de necessidade de intubação orotraqueal e de ventilação mecânica em 

pacientes com COVID-19 grave. Acreditamos que as interações entre a AngII e a resposta 

inflamatória devem ser melhor estudadas e provavelmente poderão fornecer novos caminhos 

para o tratamento da COVID-19.  

 
6.2.5. Relevância 

 
Esse estudo tentou demonstrar o efeito de uma medicação antioxidante em reduzir a 

progressão da insuficiência respiratória em pacientes com COVID-19. 

Embora o resultado não tenha sido positivo, a utilização clínica da medicação se 

apoiava na descrição fisiopatológica da doença, com ênfase no efeito pró-inflamatório da 

angiotensina II mediado por espécies reativas de oxigênio e fornece substrato para novas 

opções terapêuticas a parte dessa terapia-alvo. 
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• Em pacientes com diagnóstico de COVID-19 admitidos no Serviço de Clínica Médica 

de Emergência do HC-FMUSP, frequência cardíaca elevada, pressão arterial sistólica 

baixa e hipoxemia na admissão foram associados a maior mortalidade durante 

internação. 

• Nesses pacientes, o aumento da idade, o número de comorbidades e o valor de 

troponina T na admissão foram associados a maior mortalidade, enquanto o uso de 

IECA, o maior número de linfócitos e a presença de disgeusia foram associados à 

menor mortalidade. 

• Em nossa coorte, o escore Pnemonia Severity Index (PSI), desenvolvido e validado 

para pneumonia adquirida na comunidade, teve melhor desempenho (AUC 0.79) em 

predizer mortalidade hospitalar em 30 dias do que os escores 4C (AUC 0.78), 

COVID-GRAM (AUC 0.77) e CALL (AUC 0.71), que foram especificamente 

desenvolvidos para predizer desfechos em pacientes com COVID-19. 

• Uso do escore LUS na admissão de pacientes com COVID-19 em nosso 

Departamento de Emergência foi capaz de prever mortalidade hospitalar com AUC 

0.71. 

• Pontuação LUS maior do que 25 na admissão em nosso Departamento de Emergência 

apresentou especificidade > 90% para necessidade de intubação e internação em UTI 

em pacientes com diagnóstico de COVID-19. 

• O escore LUS modificado apresentou acurácia (AUC 0.71) superior aos escores PSI 

(AUC 0.52), 4C (AUC 0.55) e COVID-GRAM (AUC 0.52) para predizer necessidade 

de internação em UTI. 

• A taxa de sucesso na primeira tentativa de intubação de nossos pacientes foi de 82%. 

No entanto, complicações como hipoxemia, hipotensão e parada cardiorrespiratória 

tiveram incidência alta, de 52%, 42% e 2%, respectivamente. 

• Tratamento com N-acetil-cisteína em altas doses não reduziu a incidência de 

necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva quando 

comparado a placebo em pacientes com COVID-19.  
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Essa tese baseia-se em uma compilação de estudos, e demonstra a capacidade do 

escore LUS modificado de discriminar pacientes com COVID-19 com maior possibilidade 

de evolução para desfechos adversos, como necessidade de ventilação mecânica invasiva, 

internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e mortalidade hospitalar. Outros dois 

estudos observacionais demonstraram resultados semelhantes [128,129]. No entanto, 

nenhum dos três estudos avaliou o impacto do uso dessa ferramenta para a tomada de decisão 

clínica, assim, o net benefit dessa ferramenta ainda precisa ser melhor investigado. 

Além disso, nossos estudos sugerem que o LUS apresenta melhor acurácia em 

predizer necessidade de internação em UTI do que escores de avaliação de gravidade de 

Pneumonia especificamente descritos e validados com esse objetivo, como o REA-ICU.  

Entendemos que a construção de uma coorte comparando o LUS com esses escores clínicos 

pode ser útil para discriminar se pacientes internados em Departamento de Emergência 

devem ser admitidos em enfermaria ou em UTI. 

Por fim, reiteramos que Medicina de Emergência é uma especialidade nova no Brasil, 

e os Departamentos de Emergência brasileiros, assim como os de todo o mundo, ainda são 

locais de pouca tradição e em pesquisa. [191] O novo pesquisador desta especialidade terá 

que enfrentar problemas que permearão desde a pergunta de pesquisa até a publicação de 

seus resultados. Acreditamos que essa tese pode demonstrar que as dificuldades na realização 

de pesquisas clínicas em Medicina de Emergência podem ser superadas. 
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