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Avaliar fatores de risco para mortalidade e uma descrição detalhada 
da evolução clínica da doença em pacientes com COVID-19.

· Pacientes: 191 pacientes com COVID-19; 54 morreram.

· Receptor SARS-CoV-2: ACE2; expresso (entre outros) nos 
 miócitos e células endoteliais vasculares. Portanto, o envol-
 vimento cardíaco pelo virus é teoricamente possível.
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Analisar o risco hospitalar de tromboembolismo venoso (TEV) e risco 
de sangramento em pacientes com COVID-19.

Estudo atualmente em andamento.

· Pacientes: 138 pacientes com COVID-19; 15 pacientes 
 (11%) classificadas como gravemente enfermos, 16,7% em 
 alto risco para TEV, 6,5% em risco para sangramento se em 
 uso de anticoagulantes para profilaxia para TEV.

OBJETIVO DO ESTUDO
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OBJETIVO DO ESTUDO

· Comorbidades: Encontrado em 48% dos pacientes 
 (hipertensão, 30%; diabetes, 19%; doença cardíaca coronária, 
 8%).

· Fatores de risco para prognóstico ruim: (1) idade avançada; 
 (2)  escores de disfunção orgânica (SOFA); (3) Dímero d superior 
 a 1g/L na admissão (dímero-d: um marcador inespecífico de 
 inflamação e coagulação).

· Complicações de COVID-19: sepse, insuficiência respiratória, 
 síndrome do desconforto respiratório aguda (SDRA), insuficiên-
 cia cardíaca, choque séptico, infecção secundária, pneumonia 
 associada ao ventilador.

· TVP: Eventos trombóticos foram identificados em 4 pacientes 
 (3%). Todos foram diagnosticados como trombose venosa 
 profunda por ultrassom entre 3-18 dias após a admissão.

· TEV: pacientes gravemente enfermos enfrentavam um risco alto 
 de trombose duas vezes maior do que pacientes menos críticos; 
 20% dos pacientes críticos tiveram uma TEV apesar do uso de 
 diretrizes recomendadas para tromboprofilaxia.

Os TEVs parecem ser acompanhados por agregações anormais de 
plaquetas em pequenos vasos sanguíneos, o que é sugerido como 
sendo devido a ligação do SARSCoV-2 ao dano das células endoteli-
ais vasculares.

RESULTADOS

Os potenciais fatores de risco da idade avançada, alto escore SOFA 
um Dímero d superior a 1g/L poderia ajudar os médicos a identifi-
carem pacientes com prognóstico ruim em um estágio inicial.

CONCLUSÃO

Os autores concluíram que pacientes gravemente enfermos com 
COVID-19 sofrem um alto risco de trombose e de sangramento.

No entanto, o risco de predição de TEV e sangramento grave foi 
baixo em pacientes não críticos.

CONCLUSÃO

RESULTADOS

O COVID-19 está levando o sistema de saúde ao seu limite e 
aumentando o número de hospitalizações críticas.

Embora o COVID-19 pareça contribuir para uma maior frequên-
cia de TEV em pacientes gravemente enfermos, deve-se notar 
que o paciente típico de COVID-19 em estado crítico já é de alto 
risco para TEV. Isso ocorre porque a maioria desses pacientes são 
idosos, imóveis devido ao repouso no leito e têm grandes compli-
cações, bem como infecções secundárias.

As diretrizes e recomendações internacionais para  pacientes de 
alto risco de TEV consistem em profilaxia com anticoagulantes em 
combinação com terapia de compressão.

A terapia de compressão é especialmente recomendada em 
pacientes que estão com maior risco de sangramento. A 
Sigvaris Group sugere o uso de meias de compressão 
médica para profilaxia de TEV em pacientes hospitalizados 
com COVID-19.

Todos os profissionais envolvidos na contenção e tratamento do 
COVID-19 estão realizando um excelente trabalho em todo o 
mundo. Para reduzir o peso na perna e dores associadas a longas 
horas em pé, nossa recomendação é usar meias de compressão 
diariamente.
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