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1. INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2019, foram descritos vários 

casos de pneumonia de origem desconhecida em 

pacientes hospitalizados na cidade de Wuhan, 

capital da província de Hubei na China. Concluiu-

se posteriormente que tal pneumonia era causada 

por um novo tipo de coronavírus, denominado de 

SARS-CoV-2, sendo que a doença desencadeada 

por ele foi denominada de COVID-19. A elevada 

capacidade de transmissão do SARS-CoV-2 fez 

com que ele rapidamente se espalhasse pela China 

e, com o tempo, pelo mundo. Em decorrência 

dessa disseminação, a Organização Mundial da 

Saúde caracterizou a COVID-19 como uma 

doença pandêmica. 

Até o dia 27 de julho de 2022, segundo a 

Organização Mundial da Saúde
1
, já havia um total 

de 570.005.017 casos confirmados no mundo. O 

total de mortes confirmadas até esse período foi de 

6.384.128, caracterizando uma letalidade viral de 

1,12%. Ao se comparar com análise feita até o dia 

22 de janeiro de 2021, em que, segundo a OMS, 

havia um total de 96.012.792 casos confirmados 

no mundo com um total de mortes confirmadas de 

2.075.870, observa-se uma redução na 

mortalidade viral, visto que a letalidade viral em 

22 de janeiro de 2021 era de 2,16%. Em um 

boletim epidemiológico divulgado pela Fundação 

Seade (Fundação Sistema Estadual de Dados 

Estatísticos)
2
, observa-se que o estado de São 

Paulo apresenta 5.897.859 casos confirmados com 

um total de 172.727 óbitos confirmados, 

caracterizando uma letalidade viral de 2,9%. Ao 

se comparar com análise feita até o dia 22 de 

janeiro de 2021, em que, segundo a Fundação 

Seade, havia 1.670.754 casos confirmados com 

um total de 50.938 óbitos confirmados na cidade 

de São Paulo, observa-se uma redução na 

mortalidade viral, visto que a letalidade viral caiu 

de 3,05% para 2,9%. Com relação à Campinas, 

objeto de estudo deste projeto até o dia 27 de julho 

de 2022 foram contabilizados 185.068 casos de 

COVID-19 com um total de 5.234 óbitos, 

caracterizando uma letalidade viral de 2,8%. Em 

comparação com o dia 22 de janeiro de 2021, em 

que foram contabilizados 49.024 casos de 

COVID-19 com um total de 1.588 óbitos, também 

se observa redução na mortalidade viral, visto que 

a letalidade viral caiu de valor de 3,24% para 

2,8%. 

A confirmação da doença pelo coronavírus pode 

ser feita por critério laboratorial ou por critério 

clínico-epidemiológico. No caso de critério 

laboratorial, o método confirmatório é o que 

utiliza a biologia molecular (teste RT-PCR em 

tempo real) realizado idealmente do 3º ao 7º dias 

após o início dos sintomas.  

Infecções assintomáticas referem-se à detecção 

positiva de ácido nucleico de SARS-CoV-2 em 

amostras de pacientes pelo teste RT-PCR, mas 

sem que esses indivíduos apresentem sintomas ou 

sinais clínicos típicos da COVID-19
3
. Cabe 

destacar que a análise de portadores 

assintomáticos desempenha um valioso papel no 



controle da epidemia, visto que esses pacientes 

podem não só progredir para indivíduos com 

infecções sintomáticas, como também são 

potenciais fontes de infecção. Nesse sentido, 

torna-se importante a realização de teste de 

detecção de ácido nucleico de SARS-CoV-2 em 

pacientes que apresentam suspeita de histórico de 

contato com indivíduos infectados com COVID-

19 para que sejam identificados os portadores 

assintomáticos
4
. 

A transmissão entre assintomáticos leva a um 

importante risco de transmissão intra-hospitalar 

entre pacientes que foram internados por outros 

motivos e entre profissionais de saúde. Nesse 

sentido, a prevenção da transmissão de COVID-19 

hospitalar é um desafio para as comissões de 

controle de infecção hospitalar e para toda a 

equipe assistencial, sendo que no Hospital de 

Clínicas da Unicamp, optou-se por realizar 

testagem de vigilância entre pacientes e 

funcionários assintomáticos, com o objetivo de 

diagnosticar o infectado por SARS-CoV-2 e de 

bloquear a cadeia de transmissão. Com isso, será 

possível avaliar o impacto da infecção por SARS-

CoV-2 no desenvolvimento das doenças de base e 

prognóstico dos pacientes internados no Hospital 

de Clínicas da Unicamp por causas não 

relacionadas à COVID-19.  

Este projeto pretende rever os prontuários e os 

dados dos pacientes assintomáticos e infectados 

pelo SARS-CoV-2 que foram atendidos no 

Hospital de Clínicas da Unicamp. A meta é fazer o 

detalhamento dos dados epidemiológicos dos 

casos, além de avaliar a evolução clínica, 

prognóstico e desfecho desses pacientes. A análise 

dessas informações será importante para auxiliar 

na compreensão da manifestação da COVID-19 

nesse centro de saúde.  

2. MÉTODOS 

Trata-se de um estudo observacional, descritivo, 

longitudinal e retrospectivo a ser realizado a partir 

da coleta de dados dos pacientes assintomáticos 

confirmados com COVID-19 no Hospital de 

Clínicas da Unicamp. Inicialmente foi realizada a 

testagem periódica (1 vez por semana), no 

momento da internação e após a internação, de 

pacientes internados fora das áreas de isolamento 

COVID-19 e sem quadro sugestivo para a doença. 

Foram coletadas amostras de swabs nasofaríngeos 

para identificação de SARS-CoV-2 a partir do 

método RT-PCR. Essa medida assistencial foi 

realizada com o intuito de identificar os pacientes 

assintomáticos com COVID-19 e assim prevenir a 

transmissão nosocomial de SARS-CoV-2 no 

Hospital de Clínicas da Unicamp, tanto entre 

pacientes como entre profissionais de saúde.  

Os pacientes assintomáticos internados no 

Hospital de Clínicas da Unicamp (HC) que se 

adequam ao projeto foram selecionados utilizando 

o censo transversal de pacientes internados no HC, 

base de dados construída por profissionais de 

saúde do HC que contém informações acerca dos 

resultados da testagem de pacientes atendidos em 

ambulatórios, pronto-atendimentos ou internados 

no Hospital de Clínicas da Unicamp. Os dados 

desses pacientes assintomáticos estão sendo 

obtidos através do sistema AGHuse, software que 

permite registrar processos administrativos, 

assistenciais e de apoio de maneira integrada. 

Através desse aplicativo, é possível especificar 

informações clínicas, englobando todos os 

atendimentos realizados – informações 

imprescindíveis para o desenvolvimento deste 

estudo.  

Nesse projeto serão coletados e avaliados os 

seguintes dados dos pacientes assintomáticos 

internados com COVID-19 no Hospital de 

Clínicas da Unicamp: nome do paciente; descrição 

do motivo da internação do paciente; número de 

identificação do prontuário do paciente; data de 

nascimento do paciente; idade do paciente; gênero 

do paciente; cidade de moradia do paciente; raça 

do paciente; se o caso é nosocomial ou 

comunitário; se o paciente apresenta ou não 

comorbidades; descrição das comorbidades caso o 

paciente as apresente; data de internação do 

paciente (a qual deve compreender o período em 

que o paciente apresentou resultado laboratorial 

positivo para COVID-19); se houve internação 

anterior do paciente nos anos 2020 e/ou 2021; 

qual o CID de entrada do paciente; qual o CID de 

saída do paciente; o tempo de internação total do 



paciente (em dias); se houve internação em UTI; a 

data em que o paciente apresentou o primeiro 

resultado positivo para COVID-19 (a qual deve 

ser coincidente com o período em que ele foi 

internado); a data do teste negativo após a 

confirmação de COVID-19; quantos testes prévios 

foram realizados antes do resultado positivo para 

COVID-19; se o paciente já apresentou COVID-

19 previamente; se é um caso assintomático ou 

não; quais os sintomas apresentados pelo paciente 

(se houve algum durante o desenvolvimento do 

quadro); se houve utilização de oxigênio 

suplementar; se houve necessidade de 

oxigenoterapia invasiva; se foi realizada 

tomografia computadorizada (TC) de tórax; quais 

os tipos de alterações observadas na TC de tórax 

(se houve alguma alteração); a porcentagem de 

acometimento dos pulmões; se houve 

complicações; quais as complicações manifestadas 

pelo paciente; qual a influência da COVID-19 na 

doença de base do paciente (se ele piorou ou se ele 

não piorou); os resultados dos exames D-dímero e 

troponina C; a evolução do quadro (se o paciente 

evoluiu com alta ou óbito); e, por fim, a data de 

desfecho da internação do paciente. É importante 

ressaltar que a análise desses dados dependerá da 

disponibilidade deles nas bases de dados utilizadas 

para a pesquisa.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Desde setembro de 2021 estão sendo colhidos e 

analisados estudos relacionados ao tema de 

interesse do projeto, sendo que ao final da leitura 

de cada um, é feita uma síntese de modo a 

permitir um acesso mais fácil às informações que 

serão utilizadas no trabalho final. Essas ações têm 

como objetivo tornar o projeto de Iniciação 

Científica mais relevante e mantê-lo atualizado 

acerca das novas considerações levantadas a 

respeito do vírus SARS-CoV-2 e da doença 

ocasionada por ele.  

Inicialmente, for feita uma busca por pacientes 

utilizando a base de dados do censo transversal de 

pacientes internados no HC, a qual compreende 

um período desde a 2ª semana de junho de 2020 

até a 3ª semana de outubro de 2021. Os casos 

escolhidos desse sistema para serem avaliados na 

pesquisa foram aqueles indivíduos que testaram 

positivo para a COVID-19, por meio do método 

RT-PCR. Desse sistema, foi extraído um total de 

528 pacientes.  

Posteriormente, foi utilizado o número do 

prontuário – obtido na base de dados do censo 

transversal e que apresenta função de identificação 

do paciente perante o Hospital de Clínicas – 

desses 528 pacientes para pesquisa-los no sistema 

AGHuse. Ao obter o prontuário dos pacientes, foi 

verificado o resultado positivo para o teste RT-

PCR e também a data em que foi realizada essa 

testagem. Então, essa data foi cruzada com a 

internação correspondente do paciente para que 

fossem obtidos o CID de entrada do paciente, o 

CID de saída e a verificação se houve alta ou óbito 

dessa internação. Cabe ressaltar que pacientes que 

apresentaram os seguintes CID de entrada foram 

desconsiderados, por não se adequarem à 

pesquisa: “B34.2 Infecção por coronavírus de 

localização não especificada”, “U01.1 COVID-19, 

vírus identificado” e “U07.2 COVID-19, vírus não 

identificado”. Nesse sentido, há um total atual de 

505 pacientes que se enquadram no critério 

proposto pela pesquisa: avaliação da evolução das 

doenças de base em pacientes assintomáticos 

internados no Hospital de Clínicas da Unicamp, 

com confirmação laboratorial de COVID-19 no 

período de 2020 a 2021. 

Desse total, aproximadamente 85% dos pacientes 

não apresentaram alterações significativas na 

doença de base em decorrência da COVID-19. 

Mais especificamente, pode-se exemplificar o 

caso de uma das pacientes estudadas. Ela foi 

internada no Hospital das Clínicas da Unicamp no 

dia 29/09/2021 apresentando um quadro de tosse 

seca, fraqueza, astenia, inapetência e dor em baixo 

ventre (referida há 7 dias). Esse quadro foi 

associado com verificação de alterações de cor e 

odor em urina. Na entrada, a paciente estava 

taquidispneica com baixa saturação em ar 

ambiente (80-85%). Durante a internação, foram 

realizados exames laboratoriais que comprobaram 

infecção do trato urinário, sendo que na 

urocultura, verificou-se crescimento de 

Pseudomonas aeruginosa tratada com ampicilina 

e sulbactam por 7 dias. A análise do prontuário 



permitiu concluir que a paciente apresentou 

resultado laboratorial positivo para a COVID-19 

no dia 09/08/2021, período coincidente com 

internação da paciente por COVID-19 – a qual 

não foi analisada nessa pesquisa. No dia 

30/09/2021 (período coincidente com a internação 

analisada que vai do dia 29/09/2021 até o dia 

18/10/2021), obteve-se um novo laudo, no qual a 

paciente ainda apresentava resultado positivo para 

a doença, indicativo de que o vírus provavelmente 

se manteve no organismo dessa paciente durante 

todo esse período de tempo. Analisando a 

evolução da paciente durante os 19 dias de 

internação, ficou claro que não houve mudança 

significativa no quadro da paciente devido ao 

diagnóstico de infecção pelo SARS-CoV-2, 

permitindo a conclusão de que a COVID-19, para 

esse caso, não influenciou de maneira negativa o 

desenvolvimento da doença de base. 

4. CONCLUSÃO 

A principal dificuldade observada durante o 

desenvolvimento da pesquisa é a limitação de 

fonte de dados. Todas as informações necessárias 

para constar no projeto são obtidas utilizando o 

sistema AGHuse, o qual contém prontuários 

digitalizados de pacientes atendidos em 

ambulatórios, pronto-atendimento ou internados 

no Hospital de Clínicas da Unicamp (HC). No 

entanto, alguns dados como data de resultado de 

teste negativo (obtido após confirmação de 

resultado positivo para COVID-19); tomografia 

computadorizada de tórax; porcentagem de 

acometimento dos pulmões; e resultados de 

exames (D-dímero e troponina C) não estão 

disponibilizados para a grande maioria dos 

pacientes. 

No entanto, tais vulnerabilidades na coleta de 

informações não acarretam grandes prejuízos ao 

se analisarem os casos, visto que ainda se torna 

possível avaliar se houve ou não alguma piora no 

desenvolvimento da doença de base do paciente 

ocasionada pela COVID-19. 
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