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Apresentação

Prezado (a) leitor (a),

A infecção por COVID 19 continua nos intrigando e ainda permanecemos em busca da melhor
forma de cuidar destes pacientes, tanto na assitência farmacológica como nas melhores
medidas de suporte clínico. O extremo deste cuidado está na abordagem ao paciente
críticamente doente.

No PP deste mês seguimos a série de casos clínicos com um caso que aborda esta infecção
viral no contexto de terapia intensiva.

Espero que tenham uma boa leitura.

Dr. Aldo Agra de Albuquerque Neto
Editor-chefe do Pneumologia Paulista
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Abordagem do paciente crítico com síndrome
do desconforto respiratório agudo por
infecção viral
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Caso Clínico

Paciente masculino, 34 anos, empresário, procurou
atendimento com história de há 8 dias ter iniciado quadro
de tosse seca, febre e perda de olfato. Há 5 dias, havia
realizado por indicação de médico particular coleta de
PCR para coronavírus com resultado positivo. Referia que
o quadro vinha estável porém há dois dias havia iniciado
quadro de dispneia progressiva, no momento aos mínimos
esforços e febre persistente.

Ao exame físico encontrava-se em regular estado geral,
febril, Tax 38,2oC, taquipneico, frequência respiratória de
30ipm, ausculta pulmonar com estertores creptantes em
bases e saturação de 90% em ar ambiente. Frequência
cardíaca de 108bpm e pressão arterial de 110/70mmHg.

Antecedentes pessoais de tabagismo, ex usuário de
drogas ilícitas. Doença do refluxo gastro esofágico e
obesidade, com IMC atual de 32kg/m2.

Solicitado exames laboratoriais e tomografia de tórax
e optado por internação em unidade de terapia intensiva
devido quadro progressivo e evolução para insuficiência
respiratória aguda.

Na UTI, colocado paciente em leito de isolamento e
iniciado antibioticoterapia com Ceftriaxona e
Azitromicina, hidroxicloroquina, oseltamivir e heparina,
instalado cateter nasal de oxigênio com melhora da
oxigenação, paciente mantido estável.

Pós 48 horas de internação em UTI, paciente evoluiu
com piora do desconforto respiratório e dessaturação ao
mínimo esforço, transicionado para máscara de
reservatório a 10 litros/minuto e posteriormente cateter

nasal de alto fluxo a 50l/minuto, com FiO2 de 90%. Diante
da evolução, realizado ultrassonografia pulmonar a beira
leito que evidenciou consolidações subpleurais e presença
de linhas B patológicas com EVLW (Extravascular lung
water measurements) > 10ml/kg sugerindo aumento de
permeabilidade vascular. Iniciado metilprednisolona
1mg/Kg.

Evoluiu no dia seguinte com piora do padrão
respiratório, taquipneia importante, FR 34ipm e
dessaturação mesmo em cateter de alto fluxo. Procedido
intubação orotraqueal em sequência rápida utilizando
lidocaína, etomidato e fentanil e posteriormente
curarizado. Pós intubação, paciente mantinha trocas
gasosas ruins, com relação PaO2/FiO2 de 117, optado
por realizar ventilação em pronação por 16 horas. Pós
pronação, paciente apresentou melhora das trocas,
mantendo relação PaO2/FiO2 de 230. Após retornar de
pronação, feito cálculo de PEEP e complacência ideal (PEEP
trial) e mantido paciente ventilando a volume, com PEEP
de 14cmH20, complacência de 32, driving pressure de 9 e
frequência respiratória de 24ipm.

Paciente evoluiu durante internação com pneumonia
associado a ventilação mecânica e sepse pulmonar,
trocado esquema antibiótico para Piperacilina e
Tazobactan associado a Teicoplamina e posteriormente
escalonado para Polimixina B associado a Meropenem
com a identificação de Acinetobacter multi-resistente em
cultura de secreção traqueal.

Após 14 dias de internação em UTI, paciente evoluiu
com melhora dos parâmetros clínicos e ventilatórios, com
desmame progressivo dos parâmetros de ventilação
mecânica, da sedação e analgesia. Procedido extubação
orotraqueal pós teste de respiração espontânea. Paciente
mantido em respiração espontânea com cateter nasal de
oxigênio, mantido respiração regular e estável, com
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saturação de O2 acima de 90%. Recebeu alta da UTI pós
15 dias de internação local e posteriormente alta
hospitalar pós 18 dias de internação hospitalar para
seguimento em homecare.

Discussão
A COVID-19, doença causada pelo coronavírus SARS-

CoV-2, inicialmente identificado em Wuhan na China no
final de 2019, rapidamente tomou proporções pandêmicas
ao longo de 2020. Muito se tem discutido sobre o tema,
devido a grande importância e abrangência do mesmo
além de ter estabelecido novos paradigmas e ter
introduzido novos conceitos no cuidado dos pacientes com
insuficiência respiratória hipoxêmica por Síndrome do
Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), achado dominante
nos paciente com COVID-19 criticamente enfermos.
Discutiremos a seguir, à luz do caso clínico acima descrito,
aspectos clínicos, fisiopatológicos e terapêuticos em
relação aos pacientes acometidos por formas graves de
COVID-19.

Em uma grande coorte de pacientes chineses com
COVID-19, 81% tiiveram formas leves, aproximadamente
14% desenvolveram formas graves e 5% ficaram
criticamente enfermos com pelo menos uma disfunção
orgânica1. Dos pacientes hospitalizados estima-se que
cerca de 20-30% vão necessitar de cuidados intensivos1,2.
Pode-se citar como principais fatores de risco para formas

graves de COVID-19: idade avançada, doenças
cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, doenças
pulmonares preexistentes, doença renal crônica,
neoplasias (em particular as hematológicas e pulmonares
metastáticas), diabetes, obesidade e tabagismo 3,4,5,6,7.

Indivíduos de qualquer idade podem ser infectados pelo
corononavírus e desenvolver formas graves da doença. A
média de idade observada tem variado de 49 a 56 anos
para pacientes hospitalizados, porém quando se analisa
a taxa de mortalidade, ela tem sido mostrada muito maior
nos indivíduos mais idosos8,9. Nos Estados Unidos, um
estudo com 2.449 pessoas hospitalizadas por COVID-19
entre fevereiro e março de 2020, 67% dos casos tinham
acima de 45 anos e 80% dos óbitos ocorreram nos
pacientes com mais de 65 anos de idade 9. Adicionalmente,
pacientes que apresentam febre alta e persistente (>39
graus Celsius), alguma ou várias das comorbidades acima
descritas, além de determinadas alterações laboratoriais
(como elevação de provas inflamatórias, neutrofilia,
elevação de D-dímero, LDH e troponina) têm maior risco
de evolução para SDRA e também maior chance de óbito
no curso da doença10,11.

O principal fator fisiopatológico possivelmente
associado a uma maior gravidade da doença seria uma
resposta inflamatória em que se destaca o papel dos
macrófagos, população celular tecidual pertencente à
imunidade inata, responsável por produzir citocinas

Fig. 1 - Tomografia de tórax evidenciando imagens bilaterais e difusas de opacidades em vidro fosco e consolidações com extensão de mais de 50% dos pulmões
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inflamatórias em resposta a patógenos, com objetivo de
eliminá-los e promover reparo tecidual12. Além disso, tem se
estabelecido uma associação entre sindromes clínicas graves
causadas por COVID-19 e alguns achados, tais como: níveis
circulantes elevados de citocinas inflamatórias, resposta
desregulada mediada por interferon, linfopenia importante e
infiltração mononuclear em diversos órgãos, o que acaba
gerando danos ao próprio hospedeiro12. Tal conceito
fisiopatológico se torna extremamente relevante,
principalmente pela possibilidade de direcionarmos
tratamentos específicos para tal condição hiperinflamatória.
No presente momento, vários ensaios clínicos testando agentes
imunomoduladores biológicos estão em andamento, além de
serem usados rotineiramente em muitos centros ainda de
forma off-label, respaldados pela plausibilidade biológica
evidente. Dentre as dezenas de vias de alvos moleculares, a
via da interleucina 6 (IL-6) tem se mostrado promissora; um
estudo chinês observacional, demonstrou benefício clínico
evidente em 15 de 20 (75%) pacientes com formas graves de
COVID-19 tratados com tocilizumabe13. Atualmente 5 trials
em andamento avaliam se realmente há benefício clínico com
o uso de tocilizumabe, um agente anti-receptor de IL-6, nesses
pacientes.

Outro aspecto fisiopatológico ainda pouco esclarecido e
que merece destaque é o estado de hipercoagulabilidade que
os pacientes podem apresentar no decorrer da evolução clínica
da COVID-19. Anormalidades da coagulação, elevação de
produtos de degradação da fibrina (como o D-dímero) e
plaquetopenia são associados a disfunção orgânica e mau
prognóstico14,15, além disso, alguns estudos demonstraram
microtrombos em diversos órgãos de pacientes com COVID-
1916. Há evidências de que haja um papel importante de injúria
endotelial para o estado de hipercoagulabilidade, por diversos
mecanismos, tais como a invasão direta do vírus, elevação de
mediadores inflamatórios como citocinas, lesão
microvascular mediada por vias do sistema complemento17.
Esse estado pró-trombótico e a condição de imobilidade com
consequente estase sanguínea que os pacientes críticos
apresentam, completam a clássica tríade de Virchow. Nesse
contexto, um estudo retrospectivo demonstrou uma possível
redução de mortalidade em pacientes com formas graves de
COVID-19 que usaram terapia anticoagulante com heparina
(em sua maioria utilizaram heparina de baixo peso molecular)
em um subgrupo de pacientes que apresentavam elevação
importante de D-dímero (>6 vezes o limite da normalidade) ou
uma pontuação elevada no escore de coagulopatia induzida
pela sepse (>ou igual a 4)14.

Um aspecto de fundamental importância no manejo de
pacientes com pneumonia e SDRA por COVID-19 é a
manutenção da oxigenação e ventilação adequada. Em
pacientes não intubados, a suplementação de oxigênio deve
ser feita objetivando manter uma saturação acima de 90%.
Entre as opções pode se utilizar o cateter nasal simples de O2
com fluxo de até 6 litros por minuto, máscara de Venturi ou

máscara de reservatório não inalante, sempre
lembrando que altos fluxos de oxigênio podem levar a
uma maior dispersão de aerossóis e contaminação
do ambiente e profissionais circundantes,
especialmente quando usado em pacientes com
comprometimento pulmonar significativo. Embora
ainda não existam dados se essas modalidades
diminuem a necessidade de intubação nos pacientes
com COVID-19, o uso de cateter nasal de alto fluxo e a
ventilação não invasiva podem fornecer maior suporte
ventilatório, devendo-se levar em conta o risco
benefício para o paciente, exposição dos profissionais
de saúde e disponibilidade de ambos os métodos. Uma
estratégia utilizada para melhorar a ventilação em
pacientes com quadros pulmonares graves, mesmo em
uso de dispositivos não invasivos é a pronação.
Estudos em pacientes com quadro pulmonar grave por
COVID-19 utilizando ventilação mecânica não invasiva
ou cateter nasal de alto fluxo mostraram que a
pronação tem melhorado a oxigenação, embora ainda
não esteja claro se pode evitar intubação, melhorar a
recuperação ou reduzir a mortalidade.18,19

Deve-se manter constante monitorização clínica e
gasométrica a cada 1 ou 2 horas, e considerar um
baixo limiar de intubação para os pacientes com
rápida progressão. A intubação está imediatamente
indicada em casos de progressão rápida, aumento do
trabalho respiratório, hipercapnia e deterioração do
estado mental. Uma vez instalado paciente em
ventilação mecânica recomenda-se manter o paciente
com parâmetros de ventilação mecânica protetora com
benefícios já estabelecidos em pacientes com síndrome
do desconforto respiratório agudo tais como volume
corrente menor que 6ml/Kg, pressão de platô menor
que 30cmH2O e drive pressure menor que 15cmH2O

5,
sendo particular a titulação da PEEP (Pressão positiva
expiratória final), uma vez que quando utilizadas
tabelas de PEEP, isso pode incorrer em valores
excessivos uma vez que a experiência até o momento
tem mostrado que a SDRA relacionada ao COVID-19
não necessita altos valores de PEEP pela relativa
preservação da complacência pulmonar.20,21,22 A
estratégia de utilizar a posição prona (12 a 16 horas
por dia) em ventilação mecânica para esse grupo de
pacientes baseia-se no conhecimento previamente
adquirido e nos resultados em pacientes com SDRA de
outras etiologias. Em pacientes com COVID-19, os
estudos têm mostrado bons resultados e a explicação
também pode estar relacionada a uma melhor
preservação da complacência pulmonar nesse grupo
de pacientes.23,24

Durante a ventilação mecânica é recomendando a
adoção de medidas de segurança tais como evitar
desconexões do tubo, utilizar sistemas fechados de
aspiração (trackcare) e uso de filtro (HME) na saída



exalatória do ventilador. Utilizar pressões de Cuff traqueal
entre 25 e 30cmH20, mantendo vedação da traqueia. Para
despertar e extubação estão indicados os rotineiros testes
de respiração espontânea (TRE), utilizando parâmetros
baixos em PSV, evitando-se os métodos de tubo T por maior
risco de contaminação da equipe e realização do cuff leak
test para os pacientes com risco de obstrução de via aérea
alta. Proceder extubação destes pacientes com a mesma
paramentação, uso de EPI e cuidados da intubação.

Pacientes em quadros prolongados de ventilação
mecânica podem evoluir com infecções bacterianas
pulmonares secundárias e não infrequente necessitam do
uso de antibioticoterapia endovenosa. Outras medidas
terapêuticas como o uso de corticosteroides sistêmicos
em pacientes com SDRA por COVID-19 são controversas
até o momento e sua eficácia na redução de mortalidade e
na melhora do choque séptico refratário ainda necessitam
de maiores avaliações. 10 A realização de exames de
tomografia não é indicada de rotina para o paciente em
ventilação mecânica na UTI pela dificuldade de transporte
e risco de contaminação da equipe de suporte. Deve ser
realizado apenas para afastar diagnósticos diferenciais.

Nesse cenário, o uso da ultrassonografia a beira leito
tem sido uma ferramenta útil, de baixo custo e que
minimiza o risco de contaminação além de não expor o
paciente a radiação. Os achados ultrassonográficos na
COVID-19 variam de acordo com o estágio da doença e a
gravidade da lesão pulmonar sendo os mais comuns a
presença de consolidações multifocais na região
subpleural como indicativo de pneumonia e presença de
linhas B multifocais e confluentes em opacidades em vidro
fosco.  Derrame pleural é um achado não usual.25,26
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