
Aspirina: uso é associado com diminuição de ventilação mecânica, internação 

em UTI e mortalidade em pacientes com COVID-19, segundo estudo preliminar 

 

 

De acordo com estudo publicado na edição de abril de 2021 do periódico Anesthesia & 

Analgesia (Fator de Impacto: 4.305), o uso de aspirina pode estar relacionado a uma 

redução do risco de lesão pulmonar, necessidade de ventilação mecânica, admissão 

em unidade de terapia intensiva (UTI) e mortalidade hospitalar em pacientes internados 

com COVID-19.  

 

Apesar de promissor, o estudo é preliminar e, portanto, é necessário um ensaio clínico 

maior para avaliar se existe uma relação causal entre a aspirina e melhor prognóstico 

para os pacientes com a doença.  

 

A adaptação do Abstract para o português está disponível a seguir.  

 

Resumo 

 

Introdução: A COVID-19 está associada a hipercoagulabilidade e aumento do 

risco de trombose em pacientes críticos. Até onde sabemos, nenhum estudo 

avaliou se o uso de aspirina está associado a uma redução do risco de 

necessidade de ventilação mecânica, admissão em unidade de terapia intensiva 

(UTI) e mortalidade hospitalar. 

 

Método: Foi realizado um estudo de coorte observacional retrospectivo de 

pacientes adultos admitidos em diversos hospitais dos Estados Unidos da 

América entre março e julho de 2020. O desfecho primário foi a necessidade de 

ventilação mecânica. Já os secundários foram admissão em UTI e mortalidade 

hospitalar. As taxas de risco ajustadas foram calculadas utilizando o modelo de 

risco proporcional de Cox após o ajuste para efeitos demográficos e de 

comorbidades.  

 

Resultados: Foram inclusos 412 pacientes no estudo, sendo que 314 deles 

(76,3%) não receberam aspirina, enquanto 98 pacientes (23,7%) receberam a 

medicação dentro de 24 horas ou sete dias antes da admissão. O uso da aspirina 

está relacionado a menos casos de ventilação mecânica (35,7% no grupo que 

recebeu aspirina versus 48,4% nos que não receberam aspirina, P = 0,03) e 

admissão em UTI (38,8% com aspirina versus 51% sem a medicação, P = 0,04). 

Contudo, não houve associação clara com a mortalidade hospitalar (26,5% com 

aspirina versus 23,2% sem aspirina, P = 0,51). Depois do ajuste de oito variáveis, 

o uso de aspirina foi independentemente associado à diminuição do risco de 

ventilação mecânica (HR ajustado, 0,56, intervalo de confiança de 95% [IC], 

0,37-0,85, P = 0,007), admissão na UTI (HR ajustado, 0,57, IC de 95%, 0,38-

0,85, P = 0,005) e mortalidade hospitalar (HR ajustado, 0,53, IC de 95%, 0,31-

0,90, P = 0,02). Não houve diferença de grandes sangramentos (P = 0,69) ou 

trombose evidente (P = 0,82) entre os dois grupos.  

 

Conclusão: O uso de aspirina pode estar associado a um melhor prognóstico 

em pacientes hospitalizados com COVID-19. Entretanto, é necessário um ensaio 

clínico randomizado e controlado para avaliar se existe uma relação causal entre 



o uso da medicação e redução da lesão pulmonar e mortalidade em pacientes 

com a doença.  
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