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Chave de Respostas Prova de Inglês Mestrado 2022 
 

Primeira parte: 

Questões: 

a. Qual foi o objetivo do estudo apresentado? 

Investigar a segurança e a eficácia de plasma convalescente em pacientes hospitalizados com CO-

VID-19 em uma população com alta prevalência de HIV e onde poucas opções terapêuticas eram 

disponíveis. 

b. Qual foi o seu delineamento (estrutura do estudo, grupos e intervenções realizadas)? 

Ensaio clínico multicêntrico, randomizado, controlado, mascarado, conduzido em um hospital pri-

vado e em três hospitais públicos setoriais na África do Sul.  Participantes adultos com pneumonia 

da COVID-19 necessitando de oxigênio não invasivo foram randomizados na razão 1:1 para receber 

uma única transfusão de 200 ml, ou de plasma convalescente, ou de solução salina 0,9%. 

c. Quais foram os desfechos analisados? 

O desfecho primário era alta do hospital ou melhora maior ou igual ao escore de dois pontos na Escala 

Direcional Ordinal de Melhora Clínica da Organização Mundial de Saúde no dia 28 a partir do arro-

lamento. 

d. Como foi encerrado o estudo? 

Foi encerrado precocemente por futilidade pelo Comitê de Monitoramento de Dados e Segurança. 

e. Quais foram os resultados observados? 

Cento e três participantes, incluindo 21 indivíduos HIV positivos, estavam arrolados no momento do 

encerramento prematuro do estudo, 52 no grupo do plasma convalescente e 51 no grupo placebo.  O 

desfecho primário ocorreu em 31 participantes no grupo do plasma convalescente e em 32 partici-

pantes do grupo placebo (risco relativo de 1,03, com intervalo de confiança de 95% de 0,77 a 1,38.  

Foram observados dois eventos adversos de grau 1 relacionados a transfusão. 
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Segunda parte: 

 

Questões: 

a. Quais foram os fatores de risco considerados para avaliação neste estudo? 

Idade, sexo, raça ou etnia e comorbidades (hipertensão, diabetes, doença cardíaca crônica, doença pul-

monar crônica e asma, doença renal crônica, neoplasias nos últimos cinco anos, HIV e tuberculose 

pregressa ou atual. 

b. Qual foi o desfecho avaliado? 

Mortalidade intra-hospitalar por COVID-19, definida como morte relacionada à COVID-19 que ocor-

resse durante a hospitalização, sendo excluídas mortes que ocorreram por outras causas ou após a alta. 

c. Quais foram os resultados observados? 

Entre 219.265 indivíduos internados com dados laboratoriais confirmatórios para infecção pelo SARS-

CoV-2 e desfecho hospitalar conhecido, 51.037 (23,3%) morreram.  As comorbidades mais comu-

mente observadas entre aqueles com dados disponíveis foram hipertensão em 61.098 (37,4%) de 

163.350, diabetes em 43.885 (27,4%) de 159.932 e HIV em 13.793 (9,1%) de 151.779.  A tuberculose 

foi observada em 5.282 (3,6%) de 146.381 indivíduos.  Idade avançada foi o preditor mais forte de 

mortalidade hospitalar por COVID-19.  Outros fatores associados a mortalidade foram:  infecção pelo 

HIV (razão das chances ajustada de 1,34, com intervalo de confiança de 95% de 1,27 a 1,43), tubercu-

lose pregressa (razão das chances ajustada de 1,26, com intervalo de confiança de 95% de 1,15 a 1,38), 

tuberculose atual (razão das chances ajustada de 1,42, com intervalo de confiança de 95% de 1,22 a 

1,64) e o conjunto  de tuberculose pregressa e atual (razão das chances ajustada de 1,48, com intervalo 

de confiança de 95% de 1,32 a 1,67) (todas comparadas com ausência de tuberculose em todos os 

momentos), assim como outros fatores de risco anteriormente descritos:  sexo masculino, raça não 

branca, hipertensão subjacente, diabetes, doença cardíaca crônica, doença renal crônica e neoplasias 

nos últimos cinco anos, além de tratamento no setor público de saúde. 

d. A maior probabilidade de desfecho estava presente em que subgrupo de pessoas infectadas pelo HIV? 

Aqueles que não estavam recebendo terapêutica antirretroviral. 
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