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INTRODUÇÃO

A doença do novo coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada pelo

SARS-CoV-2, que surgiu na cidade de Wuhan, na China, e causou um surto de pneumonia

viral incomum. O vírus se espalhou rapidamente por todo o globo e continua causando um

número elevado de mortes no Brasil e no mundo¹, tornando-se, dessa forma, uma ameaça

importante à saúde pública global². Uma importante e intrigante variabilidade da apresentação

clínica é observada entre os pacientes infectados pelo SARS-CoV-2. De acordo com a

Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 pode

apresentar poucos ou nenhum sintoma, por outro lado, daqueles pacientes hospitalizados é
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estimada uma taxa de admissão na UTI variando de 5 - 30%3. O aumento do número de

pacientes que buscam o serviço de saúde, já sobrecarregado e exaurido, se tornou um grande

percalço para todo o sistema de saúde. Como a evolução clínica de indivíduos acometidos

pela doença nem sempre é algo previsível, um desafio enorme é encontrar elementos que

possam auxiliar na triagem de pacientes que sejam mais propensos ao desenvolvimento de

desfechos críticos da COVID-19.

A utilização de algoritmos têm sido cada vez mais utilizada na medicina como um

amparo para a decisão médica, como na identificação da gravidade, evolução e o tratamento

de diversas enfermidades4. A importância epidemiológica da COVID-19, no Brasil e no mundo,

dada a sua incidência e letalidade, torna relevante a identificação e/ou a validação de

ferramentas que poderão auxiliar nas tomadas de decisões sobre o curso de cada tratamento,

tendo em vista que a rápida identificação dos casos possivelmente mais graves e o

tratamento mais adequado para cada caso são de suma importância para o melhor

prognóstico dos pacientes, podendo diminuir a espera por leito e direcionar o melhor destino

dos recursos que são escassos4. Assim, é muito importante utilizar mecanismos com o intuito

de auxiliar o corpo clínico a tomar a melhor decisão o mais precoce possível. Neste sentido, o

presente trabalho buscou a validação de um algoritmo de predição da gravidade clínica da

COVID-19, disponibilizado na literatura, utilizando os dados clínico-laboratoriais de uma

população de pacientes com COVID-19 atendida no Hospital de Clínicas da UNICAMP

(HC/UNICAMP)

MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNICAMP (CAAE:

52313621.8.0000.5404). Neste estudo retrospectivo (abril/2020 a março/2021) e não

intervencionista, foram selecionados 400 pacientes com idade superior a 18 anos que

estiveram internados no HC/UNICAMP e apresentaram o diagnóstico confirmado da

COVID-19 através do exame molecular de PCR em tempo real (RT-PCR) com a utilização de

amostras respiratórias obtidas com swab de naso e orofaringe.

O algoritmo disponível no site “med-predict.com”, que visa calcular a probabilidade de

desfecho (severo ou brando), utiliza os seguintes biomarcadores laboratoriais: PCR,

fibrinogênio, TTPA, CK, ferritina, dímero-D, linfócitos, bilirrubina total, Contagem de

Leucócitos, troponina, LDH, AST e ALT, sendo que, pelo menos cinco destes, devem estar

presentes para que seja efetuado o cálculo de predição. Para a validação do algoritmo , os

prontuários desses pacientes foram cuidadosamente revisados e, 68 foram excluídos por

insuficiência de dados, resultando em uma casuística de 332 pacientes. As informações
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coletadas dos prontuários foram: dados demográficos (idade, sexo e etnia), data de coleta da

RT-PCR positiva para COVID-19, sintomas da COVID-19, antecedentes pessoais (alcoolismo

e tabagismo), exame físico geral, internação em UTI, comorbidades, resultado clínico

definitivo (alta ou óbito), parâmetros clínicos e parâmetros laboratoriais.

Com base nos resultados primários, os participantes foram agrupados da seguinte

forma:

● Grupo I (Sobreviventes): 260 pacientes positivos para SARS-CoV-2 por RT-PCR

que sobreviveram e receberam alta da internação;

● Grupo II (não sobreviventes): 72 pacientes positivos para SARS-CoV-2 por

RT-PCR que morreram durante a internação.

A gravidade da doença foi fundamentada na definição do espectro de doenças da OMS

para infecção por SARS-CoV-2 da seguinte forma5:

● Infecção assintomática ou pré-sintomática: Indivíduos que testam positivo para

SARS-CoV-2 usando um teste virológico [ou seja, um teste de amplificação de ácido

nucleico (NAAT)] ou um teste de antígeno], mas que não apresentam sintomas consistentes

com COVID-19;

● Doença leve: Indivíduos que apresentam algum dos vários sinais e sintomas de

COVID-19 (por exemplo, febre, tosse, dor de garganta, mal-estar, dor de cabeça, dor

muscular, náusea, vômito, diarreia, perda de paladar e olfato), mas que não apresentar falta

de ar, dispnéia ou exames de imagem torácicos anormais;

● Doença moderada: Indivíduos que apresentam evidência de doença respiratória

inferior durante avaliação clínica ou imagem e que apresentam saturação de oxigênio

(SpO2) ≥ 94% em ar ambiente ao nível do mar;

● Doença grave: Indivíduos que têm SpO2 < 94% em ar ambiente ao nível do mar,

relação entre pressão parcial arterial de oxigênio e fração inspirada de oxigênio (PaO2 /

FiO2) < 300 mm Hg, frequência respiratória > 30 respirações/min, ou infiltração pulmonar

>50%;

● Doença Crítica: Indivíduos com insuficiência respiratória, choque séptico e/ou

disfunção de múltiplos órgãos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise dos 332 pacientes incluídos neste estudo, 196 (59%) eram homens com

idade média de 55,83 anos e 136 (41%) eram mulheres com idade média de 58,21 anos.

Entre esses pacientes, 260 (78,3%) receberam alta e 72 (21,7%) morreram durante a
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internação. Febre, tosse e dispneia foram os sintomas mais comuns, relatados por mais de

20% dos pacientes. Durante a internação, 17 (5,1%) foram classificados como assintomáticos,

23 (6,9%) como leves, 60 (18,0%) como moderados, 153 (46,0%) como graves e 79 (23,8%)

como críticos. A idade dos pacientes que sobreviveram é menor do que os pacientes que

morreram (54,8 vs 63,7 anos, respectivamente, p<0,0001). O tempo de permanência no

Hospital foi maior para aqueles com internação na UTI do que para aqueles que não

estiveram na UTI (25,4 vs 10,3 dias, respectivamente, p<0,0001), bem como para os

pacientes intubados quando comparados àqueles não intubados (28,0 vs 11,1 dias,

respectivamente, p<0,0001 ).

Não houve associação entre a probabilidade do algoritmo de predizer um desfecho

grave e a mortalidade (p=0,849), o sexo (p=0,745), a admissão na UTI (p=1,0) e a intubação

(p=0,586) dos pacientes. Ademais, houve associação entre a probabilidade do algoritmo de

predizer um desfecho grave e a classificação da doença em função dos critérios de gravidade

da OMS (p<0,0001).

O presente estudo apresenta limitações, como o fato de não existir um protocolo com

os exames requeridos pelo algoritmo, realizados logo após a confirmação da infecção por

COVID-19, além disso, a população do estudo também contou com pacientes infectados pelo

SARS-CoV-2, porém hospitalizados por outras moléstias, os quais, possivelmente, foram

infectados dentro de uma unidade hospitalar ou já foram hospitalizados com a infecção,

contudo sem sintomas. Esses aspectos serão considerados para analisar e explorar os dados

de forma mais assertiva.

CONCLUSÃO

Com base nos resultados, por ora obtidos, foi possível observar que o algoritmo

disponível no site “med-predict.com”, pode ser utilizado como uma ferramenta auxiliar na

predição de gravidade da COVID-19 nesta população estudada, mas não foi possível

identificar a sua associação com a mortalidade da doença.
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