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O objectivo da Newsletter (NL) do Instituto de Saúde Baseada na Evidência/Cochrane Portugal é disponibilizar informação sobre áreas 
importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua 
validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade aos estudos de 
causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. A NL é da 
responsabilidade do(s) seu(s) autor(es) e não das instituições que a apoiam: ISBE e CP. Autor: António Vaz Carneiro (revisão do texto: Susana 
Oliveira Henriques). Contacto: isbe@isbe.research.ulisboa.pt Arquivo da NL disponível aqui  

 

O uso de aspirina em doentes internados com COVID-19 parece ser benéfico nos casos mais graves 

Referência: Chow J et al. Aspirin use is associated with decreased mechanical ventilation, intensive care unit admission, and in-
hospital mortality in hospitalized patients with coronavirus disease 2019. Anesth Analg 2021;132:930–41 
doi: 10.1213/ANE.0000000000005292 
 

Análise do estudo: considerando o conhecido efeito trombótico da infecção pelo coronavírus, estes investigadores estudaram o 
potencial impacto do uso de aspirina como medida preventiva destas complicações na COVID-19 grave. Este estudo retrospectivo 
analisou, entre Março e Julho de 2020, 412 doentes adultos internados por COVID-19 em vários hospitais americanos. O resultado 
primário foi a necessidade de ventilação mecânica e os secundários foram o internamento numa UCI ou a taxa de mortalidade 
hospitalar. 

Utilizando o registo de doentes CRUSH COVID, este estudo comparou 98 doentes que receberam aspirina entre os sete dias antes 
e as 24 horas após a admissão hospitalar, com 314 pacientes que não receberam aspirina. Na análise não ajustada, o uso de 
aspirina foi associado a menor risco de ventilação mecânica (35,7% vs. 48,4%, P = 0,03) e admissão na UCI (38,8% vs. 51,0%, P = 
0,04), mas não à mortalidade hospitalar. Após vários ajustes, os resultados foram mais favoráveis em utilizadores de aspirina nos 
três critérios avaliados (taxas de risco ajustadas - 0,56, 0,57 e 0,53 respectivamente). Não houve diferenças entre os grupos com 
hemorragia importante ou tromboses evidentes. 

Aplicação prática: a utilização preventiva da aspirina em doentes COVID-19 parece ter benefício nos resultados graves 
(necessidade de ventilação mecânica, internamento numa UCI ou taxa de mortalidade hospitalar). Este foi um estudo 
retrospectivo com uma amostra de dimensões modestas, pelo que não devemos pressupor que todos os doentes COVID-19 graves 
deverão fazer aspirina profiláctica (até pelos potenciais efeitos adversos deste composto). Haverá que esperar por mais dados. 

A prevalência e as complicações cardiovasculares são elevadas em doentes internados com COVID-19  

Referência: Pellicori P et al. COVID-19 and its cardiovascular effects: a systematic review of prevalence studies. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2021, Issue 3. Art. No.: CD013879. doi: 10.1002/14651858.CD013879 

Análise do estudo: esta revisão sistemática avaliou a prevalência de co-morbilidades cardiovasculares pré-existentes associadas 
a casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 em vários contextos, incluindo a comunidade, lares de idosos e hospitais. Foram 
também avaliadas a natureza e as taxas de complicações cardiovasculares subsequentes a eventos clínicos, em pessoas com 
suspeita ou confirmação de COVID-19. Entre Dezembro de 2019 e Julho de 2020 foram pesquisadas as seguintes fontes 
bibliográficas: Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase, covid-19.cochrane.org, 
ClinicalTrials.gov e EU Clinical Trial Register. Foram incluídos estudos de coorte prospectivos e retrospectivos, controlados pré-e-
pós, seccionais cruzados, casos-controlo e ensaios clínicos (RCTs), com amostras superiores a 100 participantes e revisão por pares.  
Devido à heterogeneidade dos dados, não foi realizada meta-análise global. 

Dos 220 estudos incluído, 2/3 foram realizados nos EUA e na China, sendo a maioria estudos retrospectivos (mas com 3 RCTs e 20 
estudos prospectivos). Os resultados demonstraram que as patologias mais prevalentes em doentes internados com COVID-19 
foram a hipertensão arterial (189 estudos, n=174.414), a diabetes mellitus (197 estudos, n=569.188) e a doença coronária (94 
estudos, n=100.765), com aumento do risco de morte em todas. Nos doentes internados, as complicações cardiovasculares mais 
frequentes foram o aumento dos biomarcadores de stress cardíaco, as arritmias, os quadros de insuficiência cardíaca e o aumento 
de fenómenos trombóticos. 

Aplicação prática: em doentes internados com COVID-19 verifica-se prevalência marcada de doença cardíaca prévia e incidência 
aumentada de complicações cardiovasculares. Estes dados confirmam a doença cardíaca como um factor de risco major na COVID-
19 que deve ser levado em linha de conta nas decisões sobre doentes individuais. 
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